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НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ 
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Баліцький Д. І., бакалавр, 
Вишневський С. Ю., бакалавр, 

спеціальність «Міжнародні економічні відносини  
у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності» 
Науковий керівник: к.е.н, доц. Пасінович І. І. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Новою економічною моделлю може стати модель циркулярної економіки, яка 

базується на принципах сталого розвитку, головним інструментом якої є екологічні 

інновації та «зелені» технології. Впровадження циркулярної економіки уможливить 

забезпечити економічне зростання без збільшення використання природних ресурсів і 

виснаження екосистем, воно робить ставку на інноваційні і соціально відповідальні 

рішення. Саме поняття циркулярної економіки було введене у 1990 році з огляду на 

стратегію сталого розвитку. 

Всесвітній економічний форум сформулював таке визначення: «Циркулярна 

економіка − це промислова система, яка відновлюється або відновлюється за намірами та 

задумом. Вона замінює концепцію закінчення терміну експлуатації реставрацією, 

переходить до використання відновлюваної енергії, виключає використання токсичних 

хімічних речовин, що погіршує повторне використання та повернення до біосфери, і 

спрямований на усунення відходів завдяки чудовій конструкції матеріалів продукти, 

системи та бізнес-моделі».  

Циркулярна (або як ще її називають − економіка замкнутого циклу, або кругова) 

економіка – це модель виробництва та споживання, яка передбачає якнайдовший обмін, 

оренду, повторне використання, ремонт, відновлення та переробку існуючих матеріалів 

та виробів. Таким чином продовжується життєвий цикл продуктів. На практиці це 

передбачає зменшення відходів до мінімуму. Коли продукт досягає кінця свого життя, 

його матеріали зберігаються в економіці, де це можливо. Їх можна продуктивно 

використовувати знову і знову, тим самим створюючи додаткову цінність [1]. Таким 

чином, економіка замкнутого циклу базується на ідеї, що не існує такого поняття, як 

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ТА ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ 
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відходи. Для цього продукти розроблені на довговічність (використовуються якісні 

матеріали) та оптимізовані для циклу розбирання та повторного використання, що 

полегшить їх обробку, трансформацію чи оновлення. 

З часів промислової революції людство дотримується лінійної моделі виробництва 

та споживання. Сировина перетворюється на товари, які згодом продаються, 

використовуються та перетворюються на відходи, які викидаються та, у кращому 

випадку, переробляються (take-make-dispose). Натомість циркулярний підхід заснований 

на принципі 3-R: Reduce − скорочення використання ресурсів і надання переваги 

відновлюваним матеріалам, Reuse − максимально ефективне використання продуктів, 

Recycle − відновлення побічних продуктів й відходів для  подальшого їх використання в 

економіці. Таким чином, за економіки замкнутого циклу передбачається раціональне 

використання природних і технічних ресурсів, енергозбереження, ремонт замість нової 

покупки, оренда замість власності. 

Важливо розуміти, що модель циркулярної економіки має на меті не повторне 

використання відходів. Принципи циркулярної економіки починають діяти ще на стадії 

планування і розробки товарів, коли продумують їх дизайн, підбирають матеріали, 

приймають рішення щодо конструкції тощо. У результаті продукт має бути 

сконструйований таким чином, щоб його елементи і матеріали були віддільні й 

піддавалися вторинній переробці й подальшому використанню.  

Модель циркулярної економіки розрізняє технічний та біологічний 

цикли. Споживання відбувається лише в біологічних циклах, коли матеріали на основі 

біологічної бази (такі як їжа, білизна або пробка) призначені для повернення в систему за 

допомогою таких процесів, як анаеробне перетравлення та компостування. Ці цикли 

відроджують живі системи, такі як ґрунт або океани, які забезпечують відновлювані 

ресурси для економіки. У свою чергу, технічні цикли відновлюють і відновлюють 

продукти (наприклад, пральні машини), компоненти (наприклад, материнські плати) та 

матеріали (наприклад, вапняк) за допомогою таких стратегій, як повторне використання, 

ремонт, відновлення або переробка. 

Зрештою, однією з цілей циркулярної економіки є оптимізація виходу ресурсів за 

рахунок циркуляції продуктів, компонентів та матеріалів, що використовуються з 

найбільшою корисністю у будь-який час як у технічному, так і в біологічному циклах. 
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Ще один принцип циркулярної економіки пов’язаний з тим, що енергія, необхідна 

для підживлення цього циклу, повинна бути відновлюваною за своєю природою, з метою 

зменшення залежності від ресурсів та підвищення стійкості систем.  

Циркулярна має як оперативні, так і стратегічні переваги та об'єднує величезний 

потенціал для створення вартості в економічній, діловій, екологічній та суспільній 

сферах. 

Нижче наведено переваги циркулярної економіки: 

1. Менше викидів парникових газів. 

2. Здорові та стійкі ґрунти. 

3. Менше негативних зовнішніх ефектів. 

4. Збільшення потенціалу для економічного зростання. 

5. Більше заощаджених ресурсів. 

6. Зростання зайнятості. 

7. інші. 

Впровадження циркулярної економічної моделі має ряд переваг для навколишнього 

середовища, економіки та бізнесу, як було вище сказано. Тим не менше, існують певні 

причини, які пояснюють, чому ця модель розвивається повільно. Розрізняють економічні 

та інституційні бар’єри. До економічних належать: 

 Соціальні та екологічні наслідки не враховуються в цінах, привілейовуючи 

сигнали фінансового ринку замість людей та природи, коли приймаються економічні 

рішення; 

 Ціни на сировину є мінливими і за низьких цін альтернативні, якісні вторинні 

ресурси не конкурентоспроможні; 

 Бізнес-моделі циркулярної економіки важче розробити, оскільки більшість 

інвесторів все ще працюють за лінійною економічною логікою, і іноді потрібні 

попередні інвестиції; 

 Попит на кругові товари та альтернативи все ще невеликий, 

 Досі не так багато кваліфікованих фахівців, що володіють технічними знаннями 

або знаннями «Інформаційно-комунікаційних технологій» [2]. 

Проблема запровадження принципів циркулярної економіки в Україні нагальна. На 

сьогодні сміттєві полігони займають 7% земель України, що співрозмірно території Данії 

(без Ґренландії), це 14 тисяч футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса. Це 

сміття нікуди подіти, бо воно розпадатиметься сотні років.  Законних захоронень в 
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Україні близько 6-ти тисяч, а нелегальних за різними підрахунками до 30 тисяч. Щороку 

українські звалища поповнюються приблизно на 15 мільйонів тонн. 

Шлях до циркулярної економіки вже почали багато країн світу. За Індексом 

циркулярності POLITICO у 2019 році на першому місці була Німеччина, за нею −  

Великобританія, Франція, Чеська Республіка, Італія, Польща.  

У Європейському Союзі  у 2015 році прийнято План дій з циркулярної економіки − 

один з основних блоків Європейського Зеленого курсу , нового порядку денного Європи 

для сталого зростання. Він покликаний сприяти посиленню глобальної 

конкурентоспроможності, сталому економічному зростанню та створенню нових 

робочих місць. В рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наша країна взяла 

зобов'язання щодо гармонізації національного законодавства з європейським, тому і 

українські компанії будуть змушені застосовувати бізнес-моделі циркулярної економіки.  
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РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ:  

МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Бараняк І. Є., к.е.н.,  
молодший науковий співробітник  

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

В умовах зростання мобільності населення та посилення глобалізаційних процесів, 

міграція починає відігравати все більшу роль у трансформації демографічного 

відтворення територій, що залучені до обміну людськими ресурсами. Теоретичні 

напрацювання вчених різних держав намагаються пояснити тренди та виявити тенденції, 

за якими змінюється статевовікова, репродуктивна, освітня, сімейна, професійна, 

екістико-поселенська структура  територій-донорів та реципієнтів людських ресурсів в 

межах ТМС. Проте дані дослідження більше фрагментарно оцінюють, ніж системно 

моніторять середовище формування ТМС, демографічні та економічні наслідки 

функціонування таких утворень. Незважаючи на численні розробки у методології 

демографічних досліджень, зокрема демовідтворювальних процесів, питання 
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моніторингу розвитку демографічних процесів в умовах функціонування ТМС 

залишаються невивченими. Відсутність чіткої інформації щодо результатів діяльності 

конкретної ТМС, в тому числі в демографічній сфері, ускладнює прийняття 

управлінських рішень щодо більш ефективного використання потенціалу ТМС, 

унеможливлює регулювання процесів всередині даного утворення, переводить розвиток 

міграційних процесів у некерований та хаотичний стан.  

Відтак дана система моніторингу покликана створити сприятливі умови для 

використання позитивного потенціалу ТМС та попередити розвиток негативних 

наслідків від діяльності таких утворень.  

Алгоритм моніторингу демовідтворювальних процесів в умовах формування та 

розвитку ТМС включає шість взаємопов’язаних етапів: 

1. Визначення загальних передумов формування міждержавної ТМС. 

2. Компаративний аналіз процесів демографічного відтворення країн, що залучені 

до формування та розвитку ТМС. 

3. Оцінка демографічної та соціально-економічної ситуації серед мігрантів 

конкретної ТМС. 

4. Визначення впливу функціонування ТМС на трансформацію 

демовідтворювальних процесів в країнах-донорах та країнах-реципієнтах людських 

ресурсів. 

5. Оцінка соціально-економічних та демографічних ефектів функціонування ТМС 

6. Прогнозування демовідтворювальних процесів в умовах подальшого розвитку 

ТМС. 

Етап 1. Кожна ТМС формуються під впливом чинників, що сприяють або 

створюють бар’єри  для активізації механічного руху населення між окремими 

державами. Загалом, чинники ТМС варто розглядати в контексті демографічного, 

економічного, політичного, соціального, екологічного та ціннісно-культурного блоків, 

зокрема, подальшої глобалізації, формування кон’юнктури нових світових ринків, 

науково-технічного прогресу та конкурентоспроможності, регіональної спеціалізації 

чинників виробництва, а також геоісторичні, геокультурні, геопросторові чинники. 

Оскільки сучасна міграція має здебільшого економічну природу, а бажаним 

результатом є працевлаштування, найбільшу увагу варто приділити економічним 

передумовам формування ТМС. Для цього варто здійснити порівняльний аналіз 

значення показників, які наочно демонструють економічний розвиток та ситуацію на 
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ринку праці країн, що залучені до процесу міграції. Серед них особливу увагу варто 

приділити таким показникам, як рівень загального економічного зростання, індекс 

інфляції, стабільність валютного курсу, рівень безробіття та зайнятості, навантаження на 

одне робоче місце,  розмір середньомісячної і мінімальної оплати праці та міждержавне 

співвідношення їх рівнів. Важливу роль при виборі мігрантом країни потенційної 

міграції відіграють міжнародні рейтинги та індекси, які оцінюють трансформаційні 

процеси в економічній, політичній, соціальній сфері. До таких показників належать: 

індекс розвитку людського потенціалу, індекс легкості ведення бізнесу, індекс 

економічної свободи, індекс сприйняття корупції та інші.  

На макроекономічному рівні міграційну атрактивність конкретної держави можна 

виміряти індексним методом за допомогою індексу міграційної привабливості, який 

розраховується як відношення частки ВВП країни в світовому ВВП до частки його 

населення в загальній чисельності мешканців Землі [1]. Значення даного показника  

менше 1 свідчить про низький економічний розвиток держави та наявність великого 

імміграційного потенціалу серед постійного населення, в той час якщо більше 1 – про 

дефіцит робочої сили на ринку праці досліджуваної країни.  

Етап 2. Для того аби визначити особливості демографічного відтворення в умовах 

розвитку ТМС необхідно детально проаналізувати демовідтворювальні процеси в 

країнах, що залучені до утворення таких систем.  

Оцінити демографічну ситуацію можна за допомогою системи індикаторів, які в 

динаміці відображають стан та тенденції демографічного розвитку певної території. До 

показників, які характеризують кількість та структуру населення належать: чисельність 

мешканців, кількість та частка населення за віком в розрізі статі та основних груп 

економічної активності (до-, старшому за-, та в економічно активному), частка жінок у 

фертильному віці та ін. 

Етап 3. Інтенсивність трансформаційних процесів в системі демографічного 

відтворення країни-донора та реципієнта людських ресурсів на пряму залежить від 

демографічних характеристик осіб, що залучені до процесу формування ТМС. 

Проведення детального аналізу переселенців за основними демографічними та 

соціально-економічними структурами дозволить виявити їх статевовікові, 

репродуктивні, сімейні, професійні, релігійні, політичні, екістико-поселенські, ціннісні  

особливості. На стан демографічної поведінки та інтеграції мігрантів в приймаюче 

середовище ключову роль відіграють їх економічні та інтегруючі можливості, які 
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відображаються через зайнятість, рівень оплати праці, наявності соціального захисту, 

рівня володіння мови, наявності нерухомого і рухомого майна тощо. 

Етап 4. Тривалі та інтенсивні міграційні потоки між двома країнами, що включені 

до процесу обміну людськими ресурсами призводять до змін у статевовіковій структурі, 

як приймаючої держави-реципієнта, так і донора.  

Потоки мігрантів в межах ТМС розподіляються нерівномірно, оскільки 

спрямовуються в більш економічно розвинені її частини. Відтак вплив на демографічне 

відтворення в межах однієї ТМС теж буде неоднаковим.  З метою визначення впливу 

територіальних особливостей ТМС на відтворення населення доцільно проводити 

дослідження щодо стану архітектури ТМС через визначення основних центрів 

притягання та виштовхування людських ресурсів [2]. Візуалізацію результатів 

дослідження слід проводити використовуючи картографічний метод представлення 

даних. 

Етап 5: Оцінка соціально-економічних та демографічних ефектів функціонування 

ТМС 

Наслідки функціонування будь-якої системи виражаються через результати її 

діяльності. У випадку демографічної системи – основним наслідком є зміни у 

демографічному відтворенні, що відображається через заміщення поколінь, 

співвідношення показників народжуваності та смертності населення. Окрім 

демографічних ефектів, країни-учасники міграційної системи можуть отримати 

економічні, соціальні, політичні вигоди, так і втрати від залучення додаткової робочої 

сили на місцевому ринку праці. 

Економічні наслідки розвитку міждержавної ТМС можна виразити математично та 

розраховувати на суспільному і державному рівні. Суспільні економічні вигоди від 

міграції отримують мігранти через вищі рівні доходів в місцях кращого економічного 

розвитку ТМС, тобто у країні-реципієнті людських ресурсів. Додаткова вартість ВВП, 

які створюють зайняті переселенці для приймаючої сторони, є державною економічною 

вигодою, у той час як для економіки країни-донора – це втрати. 

Оскільки трудова міграція здійснюється з метою покращення економічного стану 

домогосподарства, економічні ефекти від функціонування ТМС можна виміряти через 

обсяги грошових трансфертів між державами, що залучені до створення ТМС. З однієї 

сторони, інтенсивні міграційні потоки людських ресурсів з країни-донора до приймаючої 

сторони стимулюють процес формування традиційної ТМС. З іншої сторони, вторинним 
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наслідком розвитку ТМС, виступає міграція капіталу та інвестицій в зворотному 

напрямку. Аналіз прямих іноземних інвестицій з держави-призначення мігрантів та 

частка інвестицій з даної країни у загальній структурі капіталовкладень в економіці 

держави-донора дозволяє визначити глибину економічної співпраці між двома 

державними утвореннями, що залучені до ТМС.  

Етап 6. Демографічне прогнозування – важлива передумова  обґрунтованого 

бізнес-планування розвитку, як окремих територій, так і країни загалом. З технічної 

точки зору демографічний прогноз – це перспективний розрахунок кількості населення 

та його статевовікової структури, побудований на основі даних про зміну низки 

демографічних характеристик (чисельності, статевовікової структури, народжуваності, 

смертності, міграції) як у минулому, так і майбутньому. 

Прогнозування розвитку ТМС є доволі складним завданням. Результати 

розрахунків, у силу складної структурної будови даного утворення, є досить умовними. 

Разом з тим, важливим є прогнозування окремих явищ і процесів, що відбуваються в 

межах ТМС та призводять до трансформаційних змін їх структури.  
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мигович Т. М. 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» 
 

У сучасних умовах підвищення ролі державної регіональної політики та 

впровадження децентралізованої моделі управління національною економікою особливої 

уваги набуває питання розробки та реалізації регіональних та муніципальних програм 

соціально-економічного розвитку. У кожному регіоні України розробляються 

регіональні стратегії, метою яких є визначення довгострокових цілей розвитку. Саме 

вибір стратегічних цілей та пріоритетів соціально-економічного та еколого-соціального 
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розвитку регіонів дозволить зосередити зусилля регіональної влади на найбільш 

перспективних для конкретного регіону напрямах розвитку і одночасно, забезпечити 

вирішення низки проблем регіонів. Регіональні та муніципальні програми передбачають 

програму конкретних дій в розрізі пріоритетних для регіонів сфер економічної діяльності 

з метою досягнення бажаних прогнозних орієнтирів в сфері соціальної та економічної 

безпеки.  

Необхідність формування комплексної системи планування та прогнозування, 

вдосконалення механізмів його реалізації, побудованих на основі оптимізації взаємодії 

регіональної влади, суб’єктів господарювання та населення регіонів вимагає від 

регіональної влади втілення в життя якісно нової культури управління, розробки 

науково-обґрунтованих прогнозів очікуваних змін, які характеризуватимуть 

перспективну модель соціально-економічного розвитку кожного регіону України.  

Програми соціально-економічного розвитку являються в ринкових відносинах 

інструментом прямого активного втручання у відтворювальний процес державою. Логіка 

формування та реалізації бюджетної політики регіонального розвитку полягає у розробці 

регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку в контексті 

середньо- та довгострокових прогнозів розвитку (стратегії) територій. Бюджетна 

політика регіонального розвитку повинна бути спрямована на активізацію ділової 

активності в регіоні, зростання власних надходжень до бюджету та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів [1, с. 351]. 

Регіональна програма економічного і соціального розвитку – це документ, в якому 

зазначаються пріоритети та цілі розвитку економіки та соціальної сфери на 

короткостроковий період, а також вказуються якими засобами та шляхами регіональні 

органи будуть досягати позитивного ефекту через сформовану взаємоузгоджену та 

комплексну систему спрямовану на ефективне вирішення проблем економічного та 

соціального розвитку [2]. У сучасних умовах регіональна програма повинна виконувати 

важливу роль в регулювальних процесах економіки, об’єднанні інтересів населення, а 

також мобілізувати зусилля, ресурси, потенціал та провести активну регіональну 

політику. 

Місцева програма є інструментом змін, вибраним з декількох альтернативних 

варіантів як найбільш ефективний шлях досягнення намічених результатів, її успіх 

вимірюється ступенем виконання завдань. Підставою для розроблення місцевої цільової 

програми є існування проблеми на рівні міста, розв’язання якої потребує координації 
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спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій; відповідність мети програми пріоритетним 

напрямам розвитку міста, а також наявність реальних можливостей для забезпечення 

виконання програми: фінансових ресурсів – коштів місцевого бюджету та інших джерел, 

матеріально-технічних і трудових ресурсів. 

Розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального 

розвитку здійснюється на основі аналізу конкурентоспроможності економіки України, 

демографічної ситуації, науково-технічного, трудового, природного та виробничого 

потенціалу, досягнення рівня соціально-економічного розвитку, враховуючи вплив 

різноманітних факторів. 

Стратегічне бачення та місія області зазначені в стратегії розвитку Івано-

Франківської області на 2021-2027 рр. і передбачають досягнення комфортного, 

доступного та безпечного проживання в регіоні з розвинутими культурною, 

туристичною та рекреаційною сферами з інноваційною та конкурентною економікою.  

Сильними сторонами Івано-Франківської області являються наявність важливих 

корисних копалин, вільних ділянок для створення різних інноваційних, технологічних 

парків, здійснення розвитку відновлювальної енергетики, економічно вигідне 

розташування (біля країн, які входять в Європейський Союз), доступність через мережу 

доріг до екскурсійно-туристичних місць, туристична привабливість, сприятливий клімат 

для надання оздоровчих, рекреаційних послуг, наявний міжнародний аеропорт, 

розвинута система освіти, значний обсяг надходжень від мігрантів та сприятливе 

середовище для розвитку ведення бізнесу.  

Також наявні і слабкі сторони, які проявляються через низьку інноваційність та 

інвестиційність суб’єктів господарювання, відсутність електрофікації залізничних колій, 

проблема наявності робочих місць, через що і висока трудова міграція населення, 

неадаптованість освітніх спеціальностей до реального ринку праці, нерівномірний 

розвиток рекреаційної сфери, високий знос та електроємність бюджетних установ, також 

дотаційність місцевих бюджетів області тощо. 

Згідно із рішенням обласної ради від 21.02.2020 р. № 1381-34/2020 було 

затверджено «Стратегію розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки» та 

передбачено 3 стратегічні напрямки розвитку: 
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1. Підняття конкурентоспроможність економіки завдяки стимулюванню розвитку 

інновацій, туристично-рекреаційної сфери, економіки громад, сільських та гірських 

територій та енергетичної самодостатності регіону. 

2. Розвиток інфраструктури області через будівництво, ремонт дорожньо-

транспортної інфраструктури, розвиток логістичної та прикордонної інфраструктури, а 

також розвиток інфраструктури територіальних громад. 

3. Створення безпечних та комфортних умов проживання завдяки розвитку мережі 

закладів культури, інклюзії, соціальної інфраструктури, підвищення якості та 

доступності до різноманітних послуг, які є важливими для населення регіону [3]. 

Розроблення програм має включати сучасні підходи проектного аналізу. На основі 

техніко-економічного обґрунтування мають здійснюватися проектні дослідження, які є 

основною умовою фінансування програм розвитку. Підвищення рівня розвитку, 

спроможності, самостійності громад у вирішенні термінових проблем є важливим 

напрямком для розробки та удосконалення діючих інструментів щодо його успішного 

розвитку. І саме цим інструментом є програми соціально-економічного розвитку регіону. 

Якісна розробка та успішна їх реалізація дозволить підвищити економічний розвиток 

території та покращити якість життя населення. 
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У повсякденному житті всі люди, незалежно від національності, статі, віку чи 

професії, стикаються з проявами економічних явищ і процесів, а також вимушені 

оперувати певними економічними поняттями: гроші, ціна, товар, заробітна плата, 

податок тощо. Застосовуючи ці категорії люди переконані, що розуміють їх зміст, адже 

навіть наймолодші діти знають, що таке гроші і як ними користуватись. Однак, 
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насправді, сутність цих понять розуміють далеко не всі, а здатність застосовувати певні 

економічні явища на практиці зовсім не означає розуміння їх природи.  

Визначення змісту економічних явищ і процесів розкриває наука економіка. 

Економічні знання потрібні кожній людині не менше, ніж знання з природничих чи 

гуманітарних наук: літератури чи фізики, правознавства чи біології. Людина живе у світі 

економічних явищ, вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, здійснює 

процес управління і підкоряється управлінським рішенням, здійснює найм або сама 

наймається на роботу, розпочинає свою справу. Зрозуміло, що краще, коли людина 

чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та інші ресурси. 

Що ж вона вивчає – економіка? Ознайомившись із змістом окремих економічних 

праць [1, 2, 3, 4, 5], а також скориставшись матеріалами курсу «Основи економічної 

теорії», ми прийшли до таких висновків.  

Основну проблему, що досліджують економісти, можна сформулювати у вигляді 

запитання: як можливо забезпечити постійно зростаючі потреби людини ресурсами чи 

засобами, яких ніколи не вистачає? (Під потребами тут і далі будемо розуміти перш за 

все потреби матеріального характеру.) 

На нашу думку, людство намагається дати відповідь на це запитання протягом 

усього часу свого існування. Але чи має ця проблема перспективу вирішення?  

Суто математично повністю її можна вирішити двома шляхами: обмежити потреби 

або отримати доступ до необмежених ресурсів. 

Частковим вирішенням можна вважати більш ефективне використання наявних 

ресурсів, де під ефективністю розуміється функція максимізації результату при 

мінімізації витрат. Дана функція описує основний вектор розвитку сучасних 

економічних систем, але сама по собі нездатна насправді вирішити зазначену проблему. 

Більше того, у прагненні досягнення економічної ефективності людство стикається з 

широким колом негативних екологічних та соціальних наслідків. 

Отже, чи можливо обмежити потреби людей? На нашу думку, проблема зростання 

потреб індивідів лежить у площині психологічних чи антропологічних наук і напевно 

економісти не назвуть головного спонукального мотиву зростання потреб, а щодо 

механізмів їх обмеження, то за останні декілька десятків тисяч років людство вигадало 

багато креативних та не дуже способів. Це те, що ми називаємо сьогодні суспільною 

мораллю, релігійними віруваннями, культурними традиціями, філософськими школами, 

механізмами державного примусу, моделями економічних систем і т. д. Наприклад, у 
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командно-адміністративній економіці обмеження накладаються державою, а у ринковій 

через категорію попиту як не просто потреби, а потреби платоспроможної.  

Не буде перебільшенням сказати, що здатність свідомо обмежувати свої потреби є 

тією ознакою, що відрізняє людське суспільство від тваринного світу.  

Водночас внутрішнє людське прагнення до більшого є рушійного силою розвитку 

цивілізації і тому його повне обмеження призведе до зупинки розвитку, деградації, а 

значить і загибелі людства. 

Що стосується можливості отримати доступ до необмежених ресурсів, то людство у 

своєму технологічному розвитку впритул наблизилось до оволодіння ними.  

Маємо на увазі останні досягнення НТП у галузях матеріалознавства, квантової 

фізики, біотехнологій, генної інженерії, штучного інтелекту, термоядерного синтезу та 

ін.  

Дослідження, що ведуться у цих напрямах, найближчими десятиліттями здатні дати 

людству невичерпні джерела енергії, докорінно змінити технології виробництва товарів 

та послуг, більше того, змінити генотип самої людини, зробивши її більш досконалою. І 

якщо це станеться, то економіка як наука в сучасному її розумінні, може просто 

зникнути. А разом з нею зникне і сучасне нам суспільство, яке економісти називають 

капіталізмом.  

Устрій нового суспільства буде базуватись на відмінних від сучасного основах. 

Взаємодія між людьми визначатиметься відносинами, не пов’язаними з задоволенням 

потреб чи способі виробництва матеріальних благ в умовах існування приватної 

власності та товарно-грошових відносин, а гармонійним співіснуванні людини з 

природою та людини з людиною. 

Таким чином, економіка є суспільною наукою, основні методологічні проблеми 

якої змінюються під впливом розвитку продуктивних сил, виробничих відносин та форм 

суспільної свідомості. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ 

ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГУ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
 

Бойко О. А., бакалавр,  
спеціальність «Міжнародні економічні відносини  

у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності»  
Науковий керівник: к.е.н., доц. Пасінович І. І.  

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Університети у сьогоднішньому глобалізованому й динамічному світі  − не просто 

освітньо-наукові установи, а провідники суспільних змін. У статті 1 Всесвітньої 

декларації про вищу освіту для ХХІ століття (UNESCO,1998р.) сказано «…місія вищої 

освіти сприяти стійкому розвитку та вдосконаленню суспільства». Відтак роль 

університетів зростає й ускладнюється.  

Транслятором Цілей Сталого Розвитку та офіційним представником глобальної 

мережі UN Global Compact (ініціативи ООН, яка поєднує ООН та компанії по всьому 

світу) є мережа Глобального договору ООН в Україні. Вона є діалоговою платформою 

бізнесу, інвесторів, громадянського суспільства, трудових організації, органів місцевого 

самоврядування та уряду. Серед учасників Глобального договору є й університети – 

«Kyiv-Mohyla Business School», вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», «Національний університет водного 

господарства та природокористування» та «Український Католицький Університет». Це 

можна розцінювати як свідчення того, що університети позиціонують себе як активні 

учасники суспільного життя, більше того, прагнуть лідерства в суспільно-політичних 

змінах.   

Університет − це значною мірою результат угоди між інтелектуалами, бізнесом, 

державними структурами, у результаті якої кожна із зацікавлених сторін отримує 

можливість задовольнити свої інтереси. Таким чином, для університетів важливо 

ідентифікувати своїх стейкхолдерів та налагодити конструктивну співпрацю з ними на 

принципах соціальної відповідальності.  

У 2010 році був прийнятий міжнародний стандарт ISO 26000, який  розкриває 

сутність соціальної відповідальності, надає бізнесу рекомендації стосовно практик і 

принципів її реалізації. Важливе місце у Стандарті ISO 26000 займають стосунки зі 

стейкхолдерами: стандарт дає визначення стейкхолдерам, упорядковує їх у категорії та 

групи, тлумачить термін «stakeholder engagement» як взаємодію, діалог зі 

стейкхолдерами з метою збільшення обізнаності задля подальшого ухвалення 
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управлінських рішень. Стандарт ISO 26 000:2010 може застосовуватися для досягнення 

взаємної довіри із зацікавленими сторонами всіма типами організацій, зокрема й 

університетами, оскільки вони впливають на суспільне і природне довкілля. 

Сьогодні спостерігається певний прогрес у цьому напрямі. Напр., Одеський 

національний політехнічний університет дає таке визначення «Стейкхолдери 

університету – заінтересовані сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний 

інтерес щодо освітньої діяльності університету, тобто певною мірою залежать від неї або 

можуть на неї впливати». Університет не лише окреслює групи своїх стейкхолдерів, а й 

стверджує, що «отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є 

обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в ОНПУ, який 

здійснюється шляхом: анкетування стейкхолдерів; отримання пропозицій та зауважень 

від стейкхолдерів щодо освітніх програм; отримання пропозицій та зауважень від 

стейкхолдерів щодо нормативно-правових актів університету» [1]. 

В багатьох університетах розроблені Положення про стейкхолдерів освітніх 

програм (напр., Львівський торговельно-економічний університет, Національний 

транспортний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. 

Гнатюка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», НМАУ 

імені П. І. Чайковського та ін.). 

Необхідність налагодження діалогу зі стейкхолдерами зумовлена також  тим, що 

саме вони формують громадську думку, а відтак, впливають на імідж університету на 

ринку освітньо-наукових послуг. 

У таблиці 1, наведено групи внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів університетів 

та визначено прийняті форми діалогу з ними. 

Статус університету дає йому певну перевагу в співпраці з стейкхолдерами. На 

відміну від підприємств, університети є переважно є неприбутковими організаціями і 

відтак не мусять піклуватися про збільшення прибутку для акціонерів. 

У зв’язку із зростаючою роллю стейкхолдерів в діяльності організацій виникло нове 

поняття «стейкхолдер-менеджмент» (Stakeholder Management) − управління відносинами 

із зацікавленими групами, процес підтримки хороших стосунків з людьми, які найбільше 

впливають на роботу організації. 

Українським інститутом майбутнього спільно із фахівцями сфери вищої освіти 

запропоновано концепцію «Український університет нового покоління», в якій 
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передбачено формування альянсу зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Ця модель 

управління передбачає, що стейкхолдери утворюють колегіальний орган урядування 

університетом (робоча назва − Стратегічна рада), який обирає керівника. Відтак вони 

розділяють відповідальність із академічним світом, дають відповідь на запитання, чому й 

для кого працює саме цей конкретний університет, і які переваги тим чи іншим 

категоріям суспільства він має надати [2]. 

Таблиця 1 

Основні стейкхолдери університету та їхні інтереси 
Стейкхолдери Інтереси 

Внутрішні 
Студенти Отримання якісної освіти, доступ до сучасних знань, можливості академічної 

мобільності й саморозвитку, сприятливі умови навчання 
Науково-
педагогічний 
персонал, 
керівництво 

Можливість підвищення кваліфікації, реалізації наукових інтересів,  
можливість обміну досвіду із закордонними колегами, гарантії зайнятості, 
матеріальне і технічне забезпечення 

Співробітники гарантії зайнятості, гідні умови праці, матеріальне забезпечення 
Зовнішні 

Суспільство в 
цілому 

Розвиток суспільства шляхом «постачання» підготовлених спеціалістів, нових 
знань, підвищення якості людського капіталу 

Абітурієнти, 
школярі 

Відкритість, доступність та достовірність інформації, прозорість конкурсів, 
профорієнтаційні заходи задля професійного визначення 

Батьки студентів Відкриття перспектив для дітей, розкриття їх наукового і творчого потенціалу, 
збереження фізичного і морального здоров’я 

Підприємці, топ-
менеджери великих 
бізнес-структур 

Включення у зміст освітніх програм тем, що відповідають запитам бізнесу і 
суспільства. Підготовка спеціалістів високої кваліфікації, які володіють 
актуальними навичками і здатні вчитись впродовж життя. Надання 
консультаційних послуг. Надання місць практики для студентів. 

Державні (у т.ч. 
урядові) структури 

Здійснюють нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне 
замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного 
замовлення на підготовку кадрів. 
Вигідність якісної освіти для держави полягає у патріотичному вихованні, 
компетентнісній підготовці громадян та їх толерантності, знятті соціальної 
напруги, подоланні проблем безробіття 

Місцеві органи 
влади, громади 

Розвиток соціальної інфраструктури, збереження природи 

Венчурні інвестори Залучення фінансування для виконання наукової діяльності, підтримка 
студентських стартапів 

Міжнародні 
організації (гранти) 

Залучення фінансування для проведення різноманітних наукових досліджень та 
реалізації різноманітних проектів 

Організації-
партнери 

Налагодження взаємовигідної співпраці, обмін досвідом, генерування ідей 

Громадські 
організації 

Участь у вирішенні актуальних суспільних проблем, експертна оцінка 

Постачальники Прозорість закупівель 
Випускники Взаємовигідна сілова співпраця з успішними випускниками. Успішні 

випускники – найкраща реклама і «візитівка» університету 
ЗМІ Надання достовірної й оперативної інформації  

* авторська розробка 
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Рекомендації:  
1. Створити веб-сторінку, присвячену стійкому розвитку, зокрема висвітлювати 

інформацію про громадські проекти, які фінансуються з бюджету університету. 
2. Управління університетом здійснювати на принципах стейкхолдер-

менеджменту. 
3. Сформувати в університеті конкретні політики і програми, які б свідчили про 

позитивне ставлення до довкілля й участь у вирішенні соціальних проблем, залучати до 
їх реалізації студентів. 

4. Активніше співпрацювати з бізнес-середовищем, щоб оновлювати зміст 
навчальних програм, підвищувати результативність практичної підготовки студентів, 
активізувати наукові дослідження, а також підтримувати стартапи. 
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РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Бортник Д. С., бакалавр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Джерелейко С. Д. 
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Стабільне функціонування фінансового ринку України забезпечується завдяки 

страховому ринку, який є його невід’ємною складовою частиною. Основними 

суб’єктами, від яких це залежить, є, з одного боку, страховики – страхові компанії, що 

надають послуги страхування, а з іншого – страхувальники, фізичні та юридичні особи, 

що є споживачами цих послуг. При цьому слід відзначити, що споживачі настільки 

звикли до рутини, що часто не усвідомлюють, які ризики їх оточують та які наслідки 

можуть їх спіткати. Це може бути автомобільна аварія, випадкова пожежа в будинку, 

затоплений підвал через несприятливі погодні умови або травма на роботі – несподівані 

труднощі можуть виникнути в будь-який момент. Саме на цьому і ґрунтується роль 

страхування – захист страхувальника від можливих фінансових втрат. 

Дослідженню страхування присвячує свої роботи значна кількість науковців, серед 

яких Базилевич В. Д., Приказюк Н. В., Любашенко I., Ротова Т., Фисун В. І., Прилипко 

С. М., Білик О. І., Качмарчик С. А. та інші.  

Сучасний стан розвитку страхового ринку України свідчить про те, що він не 

досить ефективно виконує свою роль у функціонуванні фінансової системи. Так, за 
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оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим страхуванням в Україні 

становить усього 4-5%, тоді як у Західній Європі та США цей вид послуг займає близько 

60%, у Японії – 80%, у Великобританії – 70%, а у світі в середньому – 58,3%. Загальний 

обсяг страхових послуг на фінансовому ринку України в останньому десятиріччі за 

зібраними преміями дорівнював 0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів 

порівняно із США, у 60 разів – із Німеччиною, у 50 разів – із Францією [1]. При цьому 

слід відмітити, що основними причинами є, по-перше, ментальні особливості, а по-друге, 

економічне становище як держави, так і населення. 

Аналіз основних тенденцій розвитку страхового ринку вказує на стабільну 

тенденцію щодо скорочення кількості страхових компаній в Україні (табл. 1.), що 

характеризує процес консолідації страхової системи. Так, на кінець 2019 року кількість 

страхових компаній становила 233, з яких 3 надавали послуги страхування життя (СК 

«Life») та 210 страхова компанія, що здійснювала види страхування, інші, ніж 

страхування життя (СК «non-Life»).  

Таблиця 1 

Динаміка розвитку страхових компаній в Україні за 2015-2019 рр. 

Назва показника Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 
Кількість страхових компаній, од. 361 310 294 281 233 
Обсяг валових страхових премій,  

млн. грн. 29736,0 35170,3 43431,8 49367,5 53001,2 

Обсяг страхових виплат, млн. грн. 8100,5 8839,5 10536,8 12863,4 14338,3 
Активи страхових компаній, млн. грн. 60729,1 56075,6 57381,0 63493,3 63866,8 

Джерело: складено авторам на основі даних [2] 
 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні 

ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2019 рік, становили 53001,2 млн. 

грн., що на 3633,7 млн. грн. більше порівняно з 2018 роком та на 9569,4 млн. грн. більше 

порівняно з 2017 роком. Станом на 31.12.2019 обсяг загальних активів страховиків 

становив 63866,8 млн. грн., що на 0,6% більше в порівнянні з відповідним показником 

минулого року. 

Незважаючи на те, що страховий ринок України має позитивні тенденції розвитку, 

але його обсяги є занадто незначними у порівнянні з національними ринками країн 

Європи та світу. Це обумовлено рядом проблем: низький розвиток інфраструктури 
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страхового ринку;  невідповідність страхового ринку загальним тенденціям розвитку 

світового страхового ринку; відсутність довіри населення до страхових компаній; 

неефективність державного регулювання страхового ринку; низький рівень 

забезпеченості страхових вкладень; низька ринкова капіталізація страхових компаній та 

низька якість їхніх активів. [3] 

Страховий ринок є одним із невід’ємних елементів ринкової інфраструктури та 

фінансової системи будь-якої держави. Світовий досвід свідчить, що рівень розвитку 

економіки країни часто визначають за рівнем організації страхової справи, яка за 

рентабельністю у багатьох країнах світу випереджає промисловий та банківський 

сектори. Ефективно функціонуючий страховий ринок є важливою компонентою 

ринкової економіки і відіграє визначальну роль у формуванні загальноекономічної 

ситуації в країні, адже створює страхове середовище, здатне забезпечити страховий 

захист суб’єктам господарювання і фізичним особам у зв’язку із наслідками страхових 

подій, зменшуючи значною мірою витрати державного бюджету на відшкодування 

збитків, спричинених внаслідок надзвичайних ситуацій, різноманітних природних лих, а 

також захищає бізнес від непередбачуваних ризиків та забезпечує соціальну підтримку 

населення. 
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Ситуація, в якій сьогодні опинився оффлайн бізнес, є досить складною, вона 

вимагає реорганізації багатьох процесів, та водночас дає поштовх для розвитку онлайн 

сегменту. 

В умовах карантину та кризи виживуть не найбільші, а найгучніші. В сучасному 

світі успіхом вважається здатність компаній до змін. Для збереження вже існуючої 

клієнтської бази і залучення нових клієнтів важливим є здійснення або збільшення 
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обсягу інтернет-комунікації. В усіх сферах суспільного життя неминучою є їх 

діджиталізація та автоматизація. 

До прикладу банки стають інфраструктурою, яка закриває потреби, але багатьом 

клієнтам стає байдуже, хто є його оператором. При цьому на ринку завжди є конкуренція 

і з'являються нові гравці. Найперспективнішими в банковій сфері є мобільні банки, які 

зберігають весь функціонал навіть в теперішніх обмежених умовах. 

Беттінгові компанії спираючись на те, в які умови поставлений великий спорт зараз, 

все більшу ставку роблять на кіберспорт (в Україні його визнали офіційним видом 

спорту, а в Києві планується будівництво найбільшої в Європі кібер-арени, що дасть ще 

більший поштовх кіберспорту для розвитку). І тепер індустрія спортивного беттінгу 

більш схожа на e-commerce та їх продукти стали високотехнологічними. 

Зараз особливо важливою є орієнтація всіх бізнес-процесів на досягнення 

результату. Потрібно уникати ситуації, яка є звичною для багатьох компаній, коли 

виробництво відокремлено працює, а реклама «має» привести клієнтів. Ні, весь бізнес 

має бути маркетинг-орієнтованим, тобто загострений на виконання фінансових планів та 

задоволення потреб споживачів. 

Ефективніше буде інвестувати не в дороговартісне промо, яке розкаже про ваші 

переваги, а в створення самого продукту та забезпечення сервісу. Якщо «вау» 

пропозиція буде справді такою, то буде достатньо промо з низьким бюджетом, щоб 

привернути до себе увагу та фінанси клієнтів [1]. 

З переходом в онлайн активно розвивається сфера доставки всіх можливих товарів 

та послуг. Сервіси доставки працюють у так званому сегменті економіки спільного 

споживання. Операційну модель нових сервісів доставки називають «уберизацією», 

оскільки поштовх для його розвитку дала компанія Uber, що трансформувала сферу 

таксі, відмовившись від водіїв у штаті задля можливості будь-якому власнику автівки 

пропонувати транспортні послуги й розробивши зручний мобільний додаток. Uber Eats, 

Glovo і Raketa працюють за такою самою моделлю: у штаті компаній немає кур’єрів, 

вони надають можливість виконувати замовлення всім охочим, хто пройшов процес 

реєстрації. 

Ринок доставки в Україні можна поділити на два етапи: до і після 2018 року. Два 

роки тому в Україні працювали кур’єрські служби на зразок Royal Service і «Екіпаж 

Сервіс», які доставляють їжу з 2002 і 2009 року відповідно. У 2014-му почав роботу 

агрегатор Eda.ua, що завдяки інвестиціям масштабувався до представництва у 25 містах 
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України. Та у 2018 році поштовх сегменту дав вихід на український ринок іспанського 

сервісу Glovo, який доставляє не лише їжу, а й будь-які продукти. У березні 2018-го 

пілотний проєкт у Дніпрі запустив український оператор Raketa. На початку 2019-го у 

категорію вийшов ще один міжнародний гравець Uber Eats [2]. 

Чинним лідером українського сегменту доставки є компанія Glovo. Заснований у 

Барселоні сервіс почав роботу в Києві у жовтні 2018 року. Зараз він працює у 20 містах 

України, а свою долю ринку оцінює у приблизно 60%. Український підрозділ встановив 

рекорд у межах Європи за кількістю виходів на 100 тисяч замовлень, а з грудня 2018-го 

до березня 2019-го збільшив обіг удесятеро. Уся бізнес-модель компанії була 

дотаційною і прогнозувалось, що український підрозділ зможе вийти на самоокупність у 

2020 році. У травні керівництво Glovo заявило, що компанія не відмовляється від планів 

щодо виходу на самоокупність у 2020 році попри карантин і кризу, спостерігається 

зростання кількості замовлень. Але водночас загальна економічна ситуація 

погіршується, тому витрати перевищують ті, які були заплановані [2]. 

Карантин вплинув на розвиток сфери доставки загалом. Адже ті, хто почав 

користуватися сервісом під час карантину, імовірно, продовжать замовляти й після 

завершення епідемії.  

З відкриттям нових можливостей з'являються і нові ризики. Тому при переході в 

онлайн важливою є увага до кібербезпеки, контролю даних. 

Зараз проходять процеси глобалізації, діджиталізації, а маркетинг та менеджмент, 

як вид діяльності в сучасних умовах якщо не стали тотожними, то дуже наблизились до 

цього. Онлайн-маркетинг сприяє підвищенню клієнтоорієнтованості, зміцненню 

емоційного зв’язку з клієнтом. В умовах пандемії коронавірусу вебсайти, сторінки у 

соціальних мережах, оновлений контент та потік відгуків споживачів особливо важливі, 

а отже, ефективна стратегія цифрового маркетингу має вирішальне значення не тільки 

для підтримки лояльності клієнтів, а й є дієвим інструментом антикризового розвитку 

підприємства [3]. 

Важливо розуміти можливості бізнесу під час масового переходу людей в онлайн. 

Украй важливо інвестувати в людський ресурс та логістику. Також перехід в режим 

онлайн дає змогу пришвидшити процес проведення операцій, збільшити обсяг збору 

даних. 
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В Україні туристична діяльність перебуває у стадії реформування та розвитку. 

Наявні туристичні ресурси використовуються не повністю, проте динаміка туристичного 

ринку України свідчить про тенденції до зростання числа туристів. Унікальні природні 

ресурси, якими володіє Україна, могли б підняти країну на перші сходинки у світовій 

туристичній індустрії, а це означає суттєве наповнення бюджету, зайнятість населення, є 

стимулом для швидкого розвитку економіки, що яскраво підтверджує світовий досвід. 

Водночас, туристичний ринок дуже чутливий до змін в економіці. 

Враховуючи, що сучасна туристична індустрія – це сукупність різних суб’єктів 

підприємництва, основна діяльність, яких пов’язана із задоволенням потреб туристів, на 

діяльність підприємств туристичної сфери впливають чинники макросередовища, а саме 

[1, с. 212]:  

1) економічна криза;  

2) політична нестабільність;  

3) бюрократична система отримання дозвільних документів; 

4) труднощі підприємців у придбанні кредитних ресурсів; 

5) коливання вітчизняної валюти щодо долара чи євро; 

6) зниження купівельної спроможності населення; 

7) інтенсивна конкуренція тощо. 

Вище перелічені чинники призводять до деяких проблем в діяльності підприємств 

туристичної сфери.  

Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні можуть бути розділені на дві 

умовні групи, а саме: проблеми спричинені неефективною державною політикою та 

проблеми спричинені відсутністю координації діяльності усіх учасників туристичного 

ринку (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні* 

Проблеми, спричинені неефективною 
державною політикою 

Проблеми, спричинені відсутністю 
координації діяльності усіх учасників 

туристичного ринку 
- високі податки;  
- невирішеність питань з приватизації землі та 
захисту приватного капіталу; 
- недостатня державна підтримка суб’єктів 
малого підприємництва; 
- відсутність системи регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
послуг; 
- недосконалість системи навчання та 
перепідготовки кадрів для туристичної галузі 
та її інфраструктури; 
- високий рівень злочинності у вітчизняному 
бізнесі; 
- висока візова вартість та довгий час 
отримання візи; 
- відсутність сприятливого інвестиційного 
клімату; 
- відсутність комплексної концепції розвитку 
туристичної, міжнародної туристичної галузі 
в Україні; 
- недовершеність законодавчої бази в галузі 
туризму; 
- низький рівень інфраструктури 
міжнародного туризму; 
- не відповідність транспортної структури 
вимогам західних і вітчизняних туристів. 

- низький рівень сервісу на окремих 
підприємствах з надання комплексного 
туристичного продукту; 
- незначна кількість споживачів туристичних 
послуг окремих туристичних підприємств; 
- невелика частка ринку окремо взятого 
підприємства туристичної сфери та невеликі 
обсяги реалізації туристичних послуг; 
- неефективна взаємодія учасників 
туристичного ринку, що проявляється у 
низькому рівні довіри; 
- недостатній рівень впливу на контактні 
аудиторії з метою підвищення лояльності 
потенційних споживачів; 
- відсутність достатніх ресурсів окремих 
підприємств для організації змістовного 
дозвілля  туристів; 
- відсутність єдиної системи критеріїв, які 
визначатимуть рівень комплексної роботи 
всіх підприємств-суміжників туристичного 
підприємства; 
- відсутність ефективної комунікації між 
всіма туристичними підприємствами, що 
надають комплексну туристичну послугу та 
споживачем цієї послуги. 

*Джерело: складено за даними [2, с. 373] 
 

Свій вплив на проблеми в державній політиці мають також питання розвитку 

туризму окремих регіонів, дослідження потенціалу регіональної туристично-

рекреаційної сфери, формування туристичних кластерних об’єднань, реалізації 

інвестиційних проектів на регіональному рівні. 

Передумовами ефективного розвитку туристичної сфери в регіонах є: 

1) географічне положення; 

2) транспортна інфраструктура; 

3) кадровий і науково-технічний потенціал; 

4) ділова привабливість; 

5) ринок збуту; 

6) якість життя та відпочинку. 
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Однак, зазначені проблеми регіонального розвитку туристичної сфери повинні бути 

ліквідовані за допомогою дієвої політики органів місцевого самоуправління у взаємодії 

із суб’єктами підприємницької діяльності, які надають туристичні послуги. 

Вважаємо, що з метою подолання проблем розвитку туристичної галузі України, 

державна політика в галузі туризму повинна, перш за все, бути скерована на розробку та 

впровадження комплексних програм розвитку туризму як на національному рівні, так і 

на рівні окремих регіонів. Для забезпечення інтеграції українського туристичного 

продукту, зокрема регіонального, в міжнародний туристичний простір необхідно 

посилити роль держави у сфері туризму шляхом формування ефективної моделі 

співпраці влади, бізнесу та суспільства. 
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Новою парадигмою розвитку світового співтовариства на сьогодні стала концепція 

«сталого розвитку», як сформувалась у відповідь на глобальні економічні, соціальній й 

екологічні виклики. У вересні 2015 року на Саміті ООН було затверджено 17 Цілей 

сталого розвитку (ЦСР), які набули чинності з січня 2016 року. Цілі сталого розвитку 

(ЦСР) можна розглядати як «дорожню карту» поліпшення основних сфер життя до 2030 

року. Всі 17 цілей сталого розвитку не є юридично обов’язковими, кожна держава може 

вибрати для себе пріоритетні завдання або адаптувати їх. Україна, як й інші країни-члени 

ООН, приєдналася до глобального процесу його забезпечення і розробила власні 

показники, за якими відстежується, наскільки наша держава виконує поставлені цілі.  

У 2019 році був підписаний Указ Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», в якому визначено пріоритетні завдання для 

нашої країни.   

Серед актуальних цілей для України вже спостерігається певний поступ.  
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1-а ціль: Подолання бідності. Це важливе завдання для нашої країни. Тут є певний 

прогрес: зменшилась частка осіб, добове споживання яких є нижчим за 5,05 долара США 

за ПКС, − з 2,4 % у 2015 р. до 1,8 % у 2019 р. 2-а ціль: Подолання голоду. Досягнення 

цієї цілі пов’язуємо насамперед із розвитком сільського господарства. Агропромисловий 

комплекс є локомотивом української економіки, роблячи вагомий внесок у валову 

додану вартість (10,1% ВВП за 2018  рік) та формуючи майже половину експорту країни 

(44,3% в експорті товарів за 2019 рік). Так, обсяг зернових культур у 2016 році становив 

66,1 млн. т, у 2018 році – 70,1 млн т. та у 2019 році – 75,1 млн. т. В контексті сталого 

розвитку варто й подумати про те, що Україна як держава з рекордними врожаями 

зернових, може допомогти регіонам світу, що найбільше потерпають від дефіциту 

харчових продуктів, насамперед в Африці. 4 –а ціль: Якісна освіта. Передбачає 

створення сучасного, безпечного та інклюзивного освітнього середовища, забезпечення 

рівного доступу до якісної загальної середньої освіти. Зростання частки денних закладів 

загальної середньої освіти, в яких організовано інклюзивне навчання, з 8,98 % у 

2016 році до 35,14% у 2019 році, у тому числі завдяки реалізації положень прийнятого у 

2017 році Закону України «Про освіту» [2]. 7-ма ціль: енергетична безпека: актуальною 

залишається мінімізація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, створення безпечного 

енергетичного сектора. 

У 2020 році Україна вперше  звітувала про досягнення Цілей сталого розвитку 

в ООН перед світовою спільнотою. Такі звіти передбачається проводити кожні п’ять 

років. Він складається з двох частин: 

• урядової (що зроблено на рівні держави) під егідою Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства; 

• приватної (що зроблено бізнесом для досягнення цих цілей), готується Мережею 

Глобального договору ООН в Україні.  

Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування 

оприлюднив 30.06.2020 звіт «Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого 

розвитку в Україні». У звіті наведено підсумки першого етапу системної роботи з ЦСР з 

2015 року, який охоплює адаптацію ЦСР в Україні, моніторинг ЦСР та аналіз ключових 

тенденцій, оцінку ступеня інкорпорації завдань ЦСР у стратегічні та програмні 

документи України. [3] 

Офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact, яка є 

транслятором ЦСР,  виступає мережа Глобального договору ООН в Україні. Вона 
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проводить заходи, що підсилюють партнерську взаємодію свідомих бізнесів, організовує 

навчання щодо принципів Сталого розвитку, реалізує міжнародні ініціативи. На даний 

час кількість учасників Глобального договору складає 54, що є небагато. Кількість 

учасників за останні роки істотно зменшилась, що пов’язано з тим, що компанії не 

звітують про сталий розвиток або не сплачують членські внески. До речі, членський 

внесок компанії залежить від рівня її залученості (підписант або учасник), а також від 

того, чи є ця компанія бізнес-компанією, чи громадською або благодійною організацією, 

і визначається як відсоток від доходів. 

Серед учасників Глобального договору більше 10000 бізнесів та 4000 

некомерційних організацій, які вже змінюють світ. Вони допомагають зменшити крайню 

бідність, вирішують трудові питання, відмовляються від ризиків для навколишнього 

середовища по всьому світу, та ще багато іншого [4]. В Україні учасниками ГД ООН є 

організації з різних сфер діяльності, зокрема,  Енергетика – Shell, УКРЕНЕРГО; 

Державний фонд − Фонд Енергоефективності; Медіа – StarLightMedia, FILM.UA Group; 

ІТ – ІНФОТЕХ, InDevlab, Powercode; ЗМІ – PROMAN; Агросектор – KERNEL, 

Агропромхолдинг «Астарта-Київ»; Логістичні послуги − Нова пошта, ПЛАСКЕ; Бізнес-

асоціація − Федерація роботодавців України, Business 100; Виробництво − Yes Straws, 

Укргазвидобування, Caparol; Торгівля - Metro Cash and Carry Ukraine, ЦУМ Київ; Сервіс 

з підтримки − Urban Consulting Group; Заклади освіти − Український Католицький 

Університет, Kyiv-Mohyla Business School. 

Сталі компанії відчувають зростання довіри до бренду та підтримки інвесторів. Як 

стверджує Т. Сахарук, голова правління Глобального договору ООН в Україні, 

«компанії, які є учасниками Глобального договору ООН, мають найкращі показники 

порівняно із конкурентами за наступними напрямами: вартість капіталу нижча у 90% 

випадках; найкращі операційні показники − у 80%; найкраща біржова оцінка у 80%; 

показник повернення капіталу вищий на 7%». 

Головною перевагою компаній, які реалізовують програми сталого розвитку є 

доступ до фінансування, як до боргового (корпоративні облігації), так і до акціонерного. 

Як доводить світова практика, чим краще дотримуються ESG-практики, тим більші 

обсяги і дешевша вартість капіталу, що залучається. Інвестори вважають, що у таких 

компаній нижчі ризики і нижча волатильність прибутку. 

На жаль, в Україні серед господарюючих суб’єктів програми сталого розвитку ще 

не набули широкого поширення. Лише окремі компанії, насамперед великі, тільки 
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починають їх впроваджувати та  публікують нефінансові звіти, в яких надається 

інформація про екологічні та соціальні практики. Активно використовують ці 

інструменти підрозділи великих європейських і американських компаній (наприклад, 

Coca Cola, Nestle, Intel Ukraine Microelectronics LTD). 

Однак спостерігається стійка тенденція до активізації соціально відповідальної 

діяльності й серед українських компаній. На офіційних сайтах компанії все більше 

подають інформації про свої активності у соціальній та екологічній сферах. Наприклад, 

ПрАТ «КИЇВСТАР» реалізовує Проект «Дитяча надія» SMS-благодійності, що 

спрямований на забезпечення дитячих онкологічних і кардіологічних диспансерів 

сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами й інструментами. 

«SoftServe», провідна глобальна ІТ-компанія з українським корінням,  фокусується на 

формуванні здорового, відкритого та інклюзивного робочого середовища, де 

співробітники та клієнти поважають цінність людського життя та особистих свобод 

кожної людини. «SoftServe» публікує соціальні й екологічні звіти, де висвітлює всі 

реалізовані у цих сферах заходи й програми. «Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, 

дозволяє тисячам людей створювати і розвивати бізнес не лише в Україні, а й за 

кордоном, надає молоді робочі місця, реалізовує численні проекти соціального 

спрямування. Компанія «EPAM Україна» системно займається питанням впровадження 

практик сталого розвитку з 2017 року. Саме у цей час сформували відділ із 

корпоративної соціальної відповідальності, який зайнявся упорядкуванням усіх 

існуючих ініціатив для досягнення економічних, соціальних та екологічних цілей. 

Отже, реалізація ЦСР має неабияке значення і для нашої держави. За останні роки 

спостерігається певний прогрес у цій сфері, − ухвалено відповідний Указ, оприлюднено 

звіт про підсумки першого етапу системної роботи з ЦСР з 2015 року, все більше 

українських компаній долучаються до Глобального договору і звітують про прогрес в 

досягненні ЦСР.  
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

У даній статті ми розглянемо базовий показник соціального забезпечення – 

показник прожиткового мінімуму, в основі якого лежить загальна оцінка рівня життя в 

Україні, визначення критеріїв бідності, встановлення розмірів мінімальної заробітної 

плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, а також 

стипендій та інших соціальних витрат.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий 

мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів 

харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального 

набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості. 

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в Україні станом на 2020 рік 

Соціальні і демографічні групи 
населення 

Розмір прожиткового мінімуму 

Січень-червень Липень-листопад Грудень 

Діти віком до 6 років 1779 грн. 1859 грн. 1921 грн. 

Діти віком від 6 до 18 років 2218 грн. 2318 грн. 2395 грн. 

Для працездатних осіб 2102 грн. 2197 грн. 2270 грн. 

Для осіб, які втратили 
працездатність 1638 грн. 1712 грн. 1769 грн. 

Загальний показник 2027 грн. 2118 грн. 2189 грн. 
 

Дивлячись на табл. 1, можна чітко зрозуміти, що проблема прожиткового мінімуму 

дуже гостро стоїть в Україні, тому що при сьогоднішніх цінах на продукти харчування, 

непродовольчі товари і послуги, такий розмір прожиткового мінімуму неприпустимий.  

Як вже говорилося раніше прожитковий мінімум включає в себе мінімальний 

кошик продуктів, товарів та послуг, для забезпечення нормального функціонування 

організму людини, а також задоволення її основних соціальних і культурних потреб 
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особистості. Проте, чому величина прожиткового мінімуму не включає в себе витрати 

на: будівництво, купівлю/оренду житла, на платні медичні послуги, на освіту, на 

утримання дітей у дошкільних навчальних установах, на оздоровлення. Окрім того, чому 

при розрахунках прожиткового мінімуму не враховуються житлово-комунальні тарифи, 

рівень яких постійно коливається? Чому до прожиткового мінімуму не включена 

податкова ставка на доходи фізичних осіб? Ці елементи, теж є не мало важливими і 

потребують чималих грошей, а де їх узяти якщо рівень заробітної плати громадян 

ґрунтується на прожитковому мінімумі, який є не просто неприйнятним, він є ганебним. 

Отже, підсумовуючи дане питання можна додати, що сьогоднішня влада поступово 

збільшує рівень прожиткового мінімуму, проте доцільним його назвати поки що дуже 

важко. Якщо уряд продовжить приділяти увагу проблемі прожиткового мінімуму, і 

старатиметься її вирішити, то вже найближчими роками ми зможемо спостерігати 

покращення життя громадян України та суттєве зниження рівня бідності.  
Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 № 966-XIV із усіма змінами і 
доповненнями внесеними до нього. [Електронний ресурс]. Посилання: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text. 

2. Постанова Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні" від 19.05.2020 № 620-IX. [Електронний 
ресурс]. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-20#Text. 

 
ОЦІНКА РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ СЕКТОРУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  

ТА ЇЇ РЕГІОНАХ 

Жабинець О. Й., к.е.н., 
старший науковий співробітник  

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

 

Стале економічне зростання економіки та її регіонів неможливе без ефективного 

функціонування та розвитку різноманітних фінансових інститутів, серед яких чільне 

місце займають страхові компанії. Як активні учасники інфраструктури фінансового 

ринку страхові компанії покликані виконувати низку важливих функцій щодо захисту 

населення, господарюючих суб’єктів та державних структур від багатьох ризиків та 

небезпек, а також забезпечувати формування інвестиційних ресурсів для фінансування 

пріоритетних напрямів економічного розвитку. Разом з тим саме страхові компанії з 

поміж інших учасників ринку фінансових послуг є чи не найбільш інтегрованими у 

різноманітні тіньові фінансові схеми [1, с.357].  
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За методом збитковості підприємств [2] нами було розраховано рівень тіньової 

економіки сектору страхування, перестрахування та недержавного пенсійного 

забезпечення1 (далі – сектору страхових послуг) в Україні та тих її регіонах у 2012р. та 

2018р., за якими була вся необхідна статистична інформація для здійснення розрахунків 

(рис. 1).  

 
                            а) 2013  р.                                                    б) 2018 р. 

 

Рис. 1. Середнє значення коефіцієнта тіньової економіки  
сектору страхових послуг в Україні та її регіонах, % ВВП (ВРП) 

Джерело: розраховано та побудовано за [3] 
 

Результати розрахунків показали достатньо високий рівень тіньової економіки 

сектору страхових послуг в регіонах України у 2013р. та його зниження у 2018р. Так, у 

2013 р. найвищий рівень тінізації сектору страхування було зафіксовано в Одеській 

(майже 50% ВРП), Харківській (45,5% ВРП) та Дніпропетровській областях (44,4% 

ВРП); найнижчий – у Львівській області (25% ВРП). Однак у 2018р. ситуація 

кардинально змінилася: рівень тінізації в Одеській, Харківській та Дніпропетровській 

областях суттєво знизився. Значне зниження тінізації сектору страхових послуг 

спостерігаємо також в Запорізькій обл. та м. Києві. Натомість Львівська область у 2018р. 

демонструє найвищий з усіх аналізованих областей України рівень тіньової економіки. В 

цілому по Україні рівень тінізації сектору страхових послуг за період 2013-2018рр. зріс 

на 2,3 в. п.  

                                                 
 
1 За КВЕД-2010: Розділ 65 «Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального 
страхування» включає андеррайтинг щорічної ренти, страхових полісів і страхових премій з метою створення фінансових 
активів, що будуть використовуватися для погашення майбутніх страхових вимог. Цей розділ включає забезпечення прямого 
страхування та перестрахування. 
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Серед негативних наслідків існуючої ситуації варто відзначити наступні: суттєві 

фінансові втрати бюджетних коштів, а відтак – недофінансування пріоритетних 

державних видатків; виведення грошових ресурсів за межі держави, що негативно 

позначається на її внутрішньому інвестиційному потенціалі; уповільнення формування 

III рівня системи недержавного пенсійного забезпечення, внаслідок чого розміри 

пенсійних виплат втрачають перспективу до зростання; затримка запровадження 

обов’язкового медичного страхування та створення на цій основі нової моделі системи 

охорони здоров’я. А це в свою чергу підриває соціальну стабільність та суттєво впливає 

на якість життя населення, що є ключовими факторами соціально-економічного розвитку 

та соціальної безпеки держави [1, с.363]. 

З огляду на вищезазначене вважаємо, що в сучасних умовах розвитку національної 

економіки та зростаючих ризиків міжнародної інтеграції пріоритетним завданням 

державної політики має стати формування системного механізму детінізації сектору 

страхових послуг та економіки в цілому в таких основних напрямах: створення підґрунтя 

максимального сприяння функціонування підприємницької діяльності в рамках 

правового поля (через зниження податкового та регулятивного тиску, рівня 

корумпованості владних структур та ін.), зростання інвестиційних можливостей 

страхових компаній та недержавних пенсійних фондів, у т. ч. шляхом підвищення 

ліквідності та ефективності фондового ринку України, а також посилення нагляду та 

контролю за діяльністю учасників сектору страхових послуг.   
Список використаних джерел: 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Західна О. Р., к.е.н., доцент, 
Петрович А. З., бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Львівський національний університет імені І. Франка 

 

З року в рік проблема соціального захисту населення стала однією з найбільш 

обговорюваних у світі, а саме – проблема фінансового забезпечення соціально 

незахищених верств населення. Так, сьогодні ми бачимо, що фінансування даного 
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напрямку є неповним та недосконалим. Тому дослідження практичних аспектів 

фінансування соціально незахищених верств населення досить актуальна проблема на 

сьогодні. 

Розглянемо місце видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення серед 

інших категорій видатків згідно даних Державної казначейської служби України (табл. 

1). 

Таблиця 1 

Видатки Зведеного бюджету України згідно функціональної класифікації  

2017-2019 рр., млн. грн. 

Категорія видатків згідно 
функціональної класифікації 

Видатки бюджету 
2017 2018 2019 

Загальнодержавні функції 166295,1 191549,9 203109,2 
Оборона 74360,4 97042,0 106627,8 
Економічна діяльність 102883,4 140741,4 154217,9 
Охорона навколишнього середовища 7349,3 8242,1 9731,1 
Соціальний захист і соціальне 
забезпечення 

285761,7 309363,6 321786,7 

Духовний та фізичний розвиток 24342,1 28993,0 31550,1 
Житлово-комунальне господарство 27187,5 30345,5 34489,9 
Охорона здоров’я 102392,4 115851,9 128384,6 
Освіта 177915,8 210032,3 238758,2 
ВСЬОГО 1056973,1 1250189,5 1372350,6 
Джерело: сформовано автором за даними [1-3] 
 

Оцінивши видатки зведеного бюджету України згідно функціональної класифікації, 

варто відмітити, що видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення займають 

значну частку у структурі видатків. Так, у 2017 році у видатках зведеного бюджету 

видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення становили 27,0%. У 2018 році їх 

частка зменшилася до 24,7%, а у 2019 році – знову зменшилася до 23,4%. Проте, 

загальна сума видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення протягом 

досліджуваного періоду збільшувалася. 

Так, станом на 2017 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення витрачено 

285761,7 млн. грн., у 2018 році видатки на соціальну сферу зросли на 8,3% і становили 

309363,6 млн. грн. У 2019 році видатки зросли ще на 4,1% і становили 321786,7 млн. грн. 

Щодо найактуальніших даних Державної казначейської служби України, то станом за 

три квартали 2020 року, то видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

становили 234811, 34 млн. грн. 
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Найбільшу частку серед видатків на соціальну сферу становлять видатки на 

соціальний захист та соціальне забезпечення. Розглянемо детальніше структуру видатків 

на соціальний захист і соціальне забезпечення протягом останніх років (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення  

2017-2019 рр., млн. грн. 

Категорія видатків 2017 2018 2019 
Соціальний захист на випадок 
непрацездатності  12830, 0 16108,6 18709, 5 
Соціальний захист пенсіонерів 140227,1 157940,7 191227,2 
Соціальний захист ветеранів війни та 
праці 6792,1 10234,4 9875, 8 
Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді  44123,8 41884,8 44091,5 
Соціальний захист безробітних 107,5 150,9 185,9 
Допомога у вирішенні житлового 
питання 68728,7 69232,9 41893,6 
Соціальний захист інших категорій 
населення 9472,8 9247,5 10194,8 
Фундаментальні та прикладні 
дослідження і розробки у сфері 
соціального захисту 21,5 31,6 30,5 
Інша діяльність у сфері соціального 
захисту 3458,3 4532,1 5577,8 
ВСЬОГО 285761,7 309363,6 321786,7 

Джерело: сформовано автором за даними [5-7] 
 

Як бачимо з таблиці, найбільшу частку серед видатків на соціальний захист і 

соціальне забезпечення становлять видатки на соціальний захист пенсіонерів. У 2017 р. 

їх обсяг становив 140227,1 млн. грн., проте у 2018 р. їх розмір збільшився на 12,6% до  

157940,7 млн. грн. У 2019 році видатки на соціальний захист пенсіонерів знову зросли на 

21,1% і становили 191227,2 млн. грн. Також велику частку у видатках на соціальне 

забезпечення становлять видатки на соціальний захист сім'ї, дітей та молоді: у 2017 році 

– 44123,8 млн. грн.,  у 2018 – 41884,8 млн. грн., а у 2019 році – зросли на 5,3% і 44091,5 

млн. грн.  

Велику частку в структурі становлять видатки  на соціальний захист на випадок 

непрацездатності. Так, у 2017 році видатки на цей напрям становили 12830, 0 млн. грн. У 

2018 році видатки на соціальний захист на випадок непрацездатності зросли на 25,6% і 

становили 16108,6 млн. грн. У 2019 році видатки цього напрямку зросли на 16,1% і 

становили 18709,5 млн. грн. 
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Важливою категорією видатків на соціальний захист є видатки на соціальний 

захист ветеранів війни. Так, у 2017 році на даний напрямок державою було спрямовано 

6792,1 млн. грн., у 2018 році – на 50,7% більше (10234,4 млн. грн.), а у 2019 році – менше 

на 3,5% (9875,8 млн. грн.). 

Щодо найактуальніших даних Державної казначейської служби України, то  згідно 

звіту за три квартали 2020 року видатки на соціальний захист на випадок 

непрацездатності становили 1363,5 млн. грн., на соціальний захист пенсіонерів -152699,3 

млн. грн., на соціальний захист ветеранів війни – 1486,9 млн. грн., на соціальний захист 

сім’ї, дітей та молоді – 44,3 млн. грн., на соціальний захист безробітних – 5399,5 млн. 

грн.  

Таким чином, ми спостерігаємо збільшення фінансування видатків на соціальну 

сферу протягом останніх років, але на жаль, неможливо стверджувати про його 

ефективність, особливо на місцевому рівні. Соціальні потреби найбільш незахищених 

прошарків населення задовольняються недостатньою мірою. Високий рівень бідності в 

Україні, особливо серед сімей із дітьми або непрацездатними особами працездатного 

віку та сімей, де один із членів має інвалідність. Крім того, неспроможність держави 

забезпечити належний рівень соціального захисту населення України зумовлює відтік 

кадрів за кордон та збільшення трудової міграції. Саме це свідчить про недостатню 

ефективність підтримки найбільш соціально незахищених категорій населення. 

Отже, дослідивши видатки зведеного бюджету на соціального забезпечення та 

соціальний захист в Україні, варто відмітити, що фактично половина всіх видатків на 

соціальний захист направлена на соціальний захист пенсіонерів. Решта напрямки не так 

ефективно фінансується із зведеного бюджету. 
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Фінансова політика має досліджуватись як вагома складова економічного розвитку 

країни. Підвищення якісного рівня фінансового регулювання сприятиме посиленню 

результативності здійснення інституційних змін фінансової системи та економічного 

середовища у цілому. В умовах трансформаційних перетворень доцільним є посилення 

впливу державного регулювання з метою стимулювання економічного зростання, тоді як 

у період економічного пожвавлення і розвитку перевагу слід надати зменшенню рівня 

державного регулювання й відповідно підвищенню ефективності реалізації механізмів 

саморегулювання економіки [2, с. 51]. 

Основною метою фінансової політики є забезпечення економічної та соціальної 

стабільності шляхом створення відповідних умов для збалансованого економічного 

зростання. Вагомими складовими державної фінансової політики є бюджетна, податкова, 

інвестиційна, грошово-кредитна, соціальна політика. До складових бюджетної політики 

слід віднести політику у сфері доходів бюджету, у сфері бюджетних видатків, у сфері 

дефіциту бюджету, у сфері міжбюджетних відносин, державного боргу. Вагомими 

складовими грошово-кредитної політики є валютна політика, у тому числі курсова 

політика, політика регулювання платіжного балансу, політика управління 

золотовалютними резервами; емісійна та кредитна політика. Від збалансованості впливу 

кожної із складових фінансової політики залежить дієвість регулювання соціально-

економічного розвитку суспільства [1, с. 212].  

Взаємоузгодження складових фінансової політики потребує підвищення якісного 

рівня інституційного забезпечення як державного управління так і економіки в цілому. 

Інституційний аспект координації бюджетної та грошово-кредитної політики пов’язаний 

із взаємодією державних інститутів, які й здійснюють дану політику. Важливою 

передумовою реалізації виваженого та результативного грошово-кредитного 

регулювання є дотримання принципу незалежності Центрального банку. Державний 

інститут, що формує та реалізує грошово-кредитну політику має бути незалежним від 

державного інституту, що формує та реалізує податкову, митну та бюджетну політику 

при досягненні цілей грошово-кредитної політики. Бюджетна політика відіграє вагому 
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роль в якості інструмента впливу на соціально-економічний розвиток країни. В умовах 

економічних перетворень бюджетна політика спрямована на формування оптимальної 

моделі перерозподілу фінансово-економічних ресурсів між рівнями бюджетної системи з 

метою створення умов для забезпечення належного розвитку відтворювальних процесів 

у суспільстві [3, с. 158]. 

Пріоритетними завданнями держави є підвищення рівня конкурентоспроможності 

економіки з одночасною мінімізацією видатків, пов’язаних з структурними 

перетвореннями системи соціального забезпечення та податкової системи. Держава 

реалізуючи бюджетну політику в сфері видатків стимулює внутрішній попит, здійснює 

інвестиції в виробництво та людський капітал, розвиває інфраструктуру. Натомість, 

надмірне зростання видаткової частини бюджету спричинює ріст показника податкового 

навантаження, що впливає на сповільнення темпів економічного зростання, зниження 

фіскальної результативності податкової системи. Важливими завданнями держави є 

забезпечення соціальної стабільності, підтримка мало захищених верств населення, 

стимулювання рівня зайнятості населення, забезпечення належного рівня матеріального 

забезпечення працівників бюджетної сфери. Водночас, при реалізації бюджетної 

політики слід дотримуватись принципу бюджетної рівноваги з одночасним сприянням 

збалансованому розвитку галузей суспільного виробництва [4, с. 6].  

Заходи державної фінансової політики мають бути спрямовані на стимулювання 

внутрішнього попиту. Пріоритетними заходами бюджетно-податкової політики, які 

реалізуються у країнах з розвинутою на трансформаційною економікою є зниження 

показників структурного дефіциту бюджету та державного боргу, оптимізація 

бюджетних видатків, підвищення фіскальної ефективності податкової системи, 

посилення дієвості механізму бюджетного планування та прогнозування. У сфері 

грошово-кредитної політики реалізуються системні заходи щодо підвищення рівня 

поточної ліквідності банківської системи; викупу у фінансових інститутів проблемних 

активів для поліпшення стану їх балансів та розширення можливостей кредитування 

економіки; здійснення державних інвестицій в капітал системних фінансових інститутів. 
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Вагомою складовою для економічного розвитку України є земельні ресурси, 

навколо яких відкриваються  цікаві факти. У колишньому Радянському Союзі вся земля 

належала державі. У 90–х роках розпочалося розпаювання, тобто частину всіх 

сільськогосподарських земель було роздано працівникам  колгоспів та соціальної сфери 

на селі. Тому станом на сьогодні, 31 млн. га земель належить українцям і лише 10,4 млн. 

га залишилися в власності держави. За відсутності досвіду існування ринку землі та 

уникнення негативних ефектів на нерозвиненому ринку, тогочасна влада прийняла 

рішення про тимчасову заборону купівлі-продажу сільськогосподарської землі, що було 

визначено  перехідними положеннями Земельного кодексу України. Тому з 2002 року 

триває мораторій на землю. Сільськогосподарська земля становить 42 з 60-ти млн. га 

всієї території України. 40 з 42-х млн. га знаходяться під мораторієм, що означає 

заборону купувати та продавати землю, вносити в заставу в банк, у статутний капітал 

підприємства. Питома вага таких земель становить 66% території України [1]. Такий 

потенціал можна розглядати як потужну конкурентну перевагу України, що вимагає 

впровадження ефективної моделі земельних відносин, адекватної сучасним умовам 

міжнародної конкуренції. 

Через відсутність легального ринку землі в Україні діє тіньовий ринок де великі 

агрохолдинги орендують землю у селян за безцінь, встановлюючи  корупційні ціни на 

землю зменшуючи їх вартість, що сприяє розвитку тіньової економіки. 

У різних державах світу вже роками працює вільний ринок землі, що приносить 

великі доходи та дає власникам вільно розпоряджатись своєю землею. Натомість 

Україна входить в шестірку відсталих країн, в якої немає такої моделі. Зокрема, 

відсутній ринок землі також у Північній Кореї, Венесуелі, Таджикистані, на Кубі та в 

Конго. Звісно, що у світі діють різні моделі ринку землі але  важливу роль відіграє факт 

можливості іноземцям купувати землю тієї чи іншої держави, що викликає занепокоєння 

українців. Слід відмітити, що продаж землі іноземцям дозволено у Росії, Молдові, 

Сербії, Вірменії, Кореї, Хорватії, Албанії, Македонії та ще 9 країн. Вільно купувати 

землю іноземці можуть у 13 країнах, зокрема Австралія, Нідерланди, Німеччина, 

Португалія, Домініканська Республіка, Великобританія,  Австрія, Бельгія, Ірландія, 

Естонія, Іспанія, Італія та Чехія. 
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Після проголошення незалежності України розпочалися перші дискусії щодо 

відкриття ринку землі, які  були призупинені аж до жовтня 2019 року. З огляду на 

можливість виходу України на міжнародний рівень, скасовуючи мораторій, 31 березня 

поточного року було схвалено довгоочікуваний Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення», яким запроваджено ринок землі. Прийняття Закону мало драматичний 

характер оскільки  Законопроект № 2178-10 був поданий до українського парламенту 10 

жовтня 2019 р., і вже 13 листопада 2019 р. Верховна Рада України прийняла його у 

першому читанні. Під час підготовки до другого читання депутати подали до проекту 

нормативно-правового акту 4018 поправок. Розгляд законопроекту у другому читанні 

тривав з 6 лютого до 31 березня, коли на позачерговому засіданні, вночі, було 

проголосовано за «довгостраждальний Закон». 

Хоча прийнятий Закону вводить Україну до кола цивілізованих держав, де купівля-

продаж землі є легальною правовою дією, проте має ряд особливостей, серед яких: 

1) запровадження ринку землі в Україні передбачається у два етапи: на першому – з 

1 липня 2021 р. скасовується дія мораторію на продаж землі сільськогосподарського 

призначення, другий етап почнеться з 1 січня 2024 р. коли право на покупку землі 

отримають не тільки фізичні, а й юридичні особи; 

2) знято заборону на купівлю-продаж земельних паїв; 

3) встановлено заборону на продажу інших категорій землі, а саме: державні та 

комунальні землі, які можуть тільки здаватися в оренду;  

4) встановлено заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, 

якщо вони перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської 

областей або в Криму; 

5) надано особливий статус і заборонено для продажу землю що розташована 

ближче ніж за 50 км від державного кордону України; 

6) визначено граничні межі концентрації землі сільськогосподарського призначення 

в одних руках. На першому етапі введення ринку землі – землю зможуть купувати лише 

фізичні особи у розмірі не більше 100 га в одні руки. А на другому етапі – з 2024 р. – 

межі концентрації суттєво збільшаться, утім не мають перевищувати 10 тис. га землі; 

7) встановлено механізм перевірки покупців земель, для чого було внесено зміни до 

законів України «Про нотаріат», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну 
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реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; 

8) визначено чіткий перелік суб’єктів ринку, які матимуть право на покупку землі в 

Україні; 

9) встановлено можливість використання земельних паїв як застави для кредиту; 

10) встановлено механізм безготівкового розрахунку за сплату ціни земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, до 2030 р. мінімальна ціна такої землі не 

може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку.  

До позитивних особливостей можна віднести можливість отримання кредитних 

коштів під заставу землі, обмеження максимальної площі «в одні руки» та встановлення 

мінімальної ціни на землю.  

Серед негативних сторін є відсутність установленого відсотка концентрації землі на 

рівні ОТГ, що може призвести до придбання одним власником 10 тис. га землі, що є  

ймовірністю того, що одна особа зможе викупити всі землі в межах однієї ОТГ та 

зробити громаду залежною від однієї компанії, так як 25% ОТГ в Україні мають площу, 

меншу 10 тис. га включно із землями всіх видів цільового призначення [2].  

До негативних змін також можна віднести переважаюче право орендаря на 

земельну ділянку, який не бажаючи купувати пай шукатиме зацікавлену особу, яка 

побажає придбати таке право. Тобто реальним продавцем буде виступати не власник, а 

орендар, а покупцями можуть бути підставні особи, які можуть сконцентровувати землі 

[3]. Зрозуміло, що  прості фермери не зможуть купити собі бажану кількість землі не 

маючи фінансових можливостей  конкурувати з латифундіями і корпораціями. Так як 

місцевий фермер не має багато грошей, немає офшорних рахунків він вкладає кошти у 

будівництво, в інші види розвитку маючи при цьому максимум  один рахунок в банку. 

Тому українського фермера треба захистити для чого повинна бути чіткість і прозорість 

в нормативно-правовій базі та зменшення кількості земель в одні руки. 

Варто зазначити, що оскільки на початку 1990-х років було 6,9 млн. пайовиків, то в 

даний момент близько мільйона пайовиків померло не передавши у спадщину землі,  які 

залишилися безхазяйними, а це  мільйони гектарів землі, що є проблемою, яку потрібно 

нагально вирішувати. До такого питання потрібно підходити серйозно залучаючи 

депутатів всіх рівнів, представників аграрного бізнесу та керівників об’єднаних громад. 

Ризиковим є також те, що скасовується мораторій на зміну цільового призначення 

земельних ділянок та не передбачається жодного контролю за використанням землі, не 
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міститься вимог щодо збереження родючості та стану землі. Тобто з’являється 

можливість  самовільної зміни цільового призначення землі. 

Що ж стосується іноземців, то визначено що вони зможуть купувати землі 

сільськогосподарського призначення виключно після ухвалення позитивного рішення на 

всеукраїнському референдумі, тобто тільки у випадку, якщо на це буде дана згода 

народу України.  

Отже, з огляду на викладене вище можна сказати, що запуск ринку землі в Україні є 

позитивною тенденцією, але Закон є ще дуже «сирим» та не принаджує інвестицій в 

Україну. Необхідно використовувати європейський досвід щодо контролю за 

використанням та призначенням земель, внести певні зміни до нормативно-правової 

бази, яка регулює земельні відносини адже від цього залежатиме динаміка соціально-

економічного розвитку АПК держави, її фінансово-економічна стабільність, 

інвестиційна привабливість  та вихід на міжнародний рівень. 
Список використаних джерел: 

1. Як працюватиме український ринок землі: [Електронний ресурс].-Режим доступу: 
https://kse.ua/ua/community/stories/yak-pratsyuvatime-ukrayinskiy-rinok-zemli/. 

2. Ринок землі відкрили, мораторій скасували: що треба знати про новий закон: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/31/658748/. 

3. Плюси та мінуси нового законопроєкту про ринок землі: [Електронний ресурс].-Режим доступу:  
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/8/655572/. 

 
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

Костишак М. М., бакалавр, 
спеціальність «Економіка» 

ОПП «Міжнародна економіка» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Фінансова система держави є відображенням надзвичайно складної гами 

фінансових відносин у суспільстві. З’ясування об’єктивних та суб’єктивних сторін цих 

відносин є необхідною умовою при дослідженні її сутності. Об’єктивним атрибутом 

фінансової системи є фінансові ресурси, які з позицій нашого дослідження слід 

розглядати як фінансову основу для зростання ВВП країни. Разом з тим, для 

забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку, на нашу думку, не менш 

важливо визначити, яким чином і хто повинен забезпечити максимальну мобілізацію цих 

ресурсів, їх оптимальний розподіл (перерозподіл) та ефективне використання. А це вже 

відображає суб’єктивну сторону фінансових відносин. Тут важливо наголосити, що 

суб’єкти фінансових відносин хоча і є відносно відокремленими, втім у рамках системи 

усі складові перебувають у тісній взаємодії. Відтак, вони набувають нових властивостей 
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та якісних характеристик, які не можуть міститися в окремих елементах системи, що її 

утворюють. 

Належна фінансова інфраструктура країни сприяє розбудові інформаційного 

суспільства та цифрової економіки. Сучасні фінансові ринки є глобальними й повністю 

формуються під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Як наслідок, 

постійно з’являються нові форми та елементи фінансової інфраструктури країн, зокрема, 

віртуальні банки, фінансово-технічні компанії, міжнародні системи електронних грошей, 

ринок цифрових валют.  

Ключовими чинниками ефективності фінансової інфраструктури цифрових 

економік будуть інновації, прозорість і доступність для загалу користувачів. За цих умов 

для інтеграції національних економік у глобальну фінансову систему важливо створити 

ефективне регуляторне середовище, яке з одного боку гарантуватиме безпеку для 

користувачів, з другого – не перешкоджатиме динамічному впровадженню новітніх 

моделей у фінансовому секторі. Та економічна система, котра забезпечить найкращі 

інституційні умови функціонування фінансової інфраструктури цифрової економіки, 

буде найбільш конкурентоспроможною, а отже, найуспішнішою й найпривабливішою 

для міжнародних фінансових інвестицій.  

Основну роль у фінансовій діяльності держави, особливо у сфері фіскальної 

політики й формування доходної частини бюджетної системи країни, відіграє приватний 

сектор шляхом перерозподілу частки отриманих доходів у вигляді податків та 

обов'язкових цільових платежів. Однак такий стан не дає підстав зменшувати значення 

фінансів державних підприємств. Особливу фінансову ланку становлять спеціальні 

фонди, що мають певне цільове призначення та визначену законодавством самостійність. 

У більшості європейських країн такі фонди відокремлені від державного бюджету і 

управляються безпосередньо центральними, а в деяких випадках і місцевою владою. 

Характерною рисою централізованих фондів є чітко визначені джерела формування і 

напрями використання коштів. Створення таких фондів визначається конкретними 

потребами, що стоять перед державою, тому їх склад та включення до бюджетів є 

різноманітним.  

В Україні до останнього часу було визнано за доцільне функціонування цільових 

фондів у межах Державного бюджету України (в межах парламентського та 

спеціального фінансового контролю) за мобілізацією, розподілом та використанням 

коштів, що надходять до таких фондів. Ці фонди включаються до Спеціального фонду 
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Державного бюджету України і передбачають обов'язковий цільовий характер 

використання коштів, визначений законодавством. Переважно кошти, що надходять до 

таких фондів, спрямовані на підтримання соціальної політики держави – забезпечення 

зайнятості населення, державного страхування у разі безробіття, у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, тощо. 

В умовах економічних перетворень важливим є посилення ролі держави в 

регулюванні соціально-економічних процесів, покращання якісного рівня управління 

бюджетно-податковою та грошово кредитною системою з підвищенням дієвості їх 

координації. Разом з тим, фінансова політика країни стала більш залежною від 

зовнішньоекономічних факторів, що зумовлює подальшу необхідність удосконалення 

фінансової системи.  

Формування фінансово-економічної політики країни, у тому числі в частині 

регулювання бюджетних доходів та видатків, міжбюджетних відносин, дефіциту 

бюджету, державного боргу, грошової маси, валютного курсу, платіжного балансу 

відбувається з урахуванням сукупності зовнішніх чинників, що спрямовано на 

підвищення рівня інвестиційної привабливості країни для міжнародного капіталу, 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світових ринках. 
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Соціально-трудові відносини, що появляються на ринку праці формуються на 

основі заробітної плати, оскільки будь-яка фахова діяльність людини направлена на 

отримання певної винагороди. Будь-який працівник у відповідності до своїх здібностей, 

навичок та якостей одержує в натуральній або у грошовій формі винагороду за свою 

працю. Держава має здійснювати контроль над соціально-економічним становищем 

країни і підвищувати макроекономічні показники, такі як валовий національний дохід, 
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чистий національний продукт, валовий внутрішній продукт, тощо. Ситуація в Україні 

щодо реформування заробітної плати на сьогоднішній день є двозначною. Розбіжності 

експертів і аналітиків показують те, що даний курс влади має як негативні так і 

позитивні сторони. Отже, актуальність дослідження проблеми оплати праці в Україні дає 

зрозуміти як на продуктивність всього працездатного населення впливає один із 

чинників стимулювання трудової діяльності.  

Рівень заробітної плати, її головні проблеми та шляхи їх вирішення на сьогоднішній 

день досліджувало багато науковців, зокрема такі вітчизняні економісти, як Н. Г. 

Міценко, С. Ю. Юр’єва, Є. Ю. Гнатченко, А. В. Калина, О. В. Шляга та ін. Серед 

зарубіжних вчених, які вивчають дану проблематику, потрібно виділити Л. Брю, 

А. Ламо, Ф. Хедоуорі, С. Хейтер та ін.  

В будь-якому договорі, який підписується між найманим працівником та 

роботодавцем прописаний підпункт оплати праці. І це не дивно, оскільки людина, яка 

використовує свій трудовий потенціал прагне одержати певну винагороду, а держава як 

суб’єкт соціального партнерства повинна підтримувати політичну, фінансову та 

соціально-економічну стабільність населення.  

З січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні зріс одразу вдвічі: з 

1600 грн. до 3200 грн. Реальна заробітна плата в Україні в грудні 2018 року в порівнянні 

з груднем 2017 року зросла на 9,7%. Середня номінальна заробітна плата штатних 

працівників в грудні 2018 року в річному вимірі збільшилася на 20,5% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Реальна заробітна плата та рівень безробіття за методологією МОП, % [3]  

 

За даними Державної служби статистики України в 2017 році рівень безробіття 

сягнув 10%, а у II кварталі 2018 року він склав 8,3%, тобто скоротився на 1,7%. У період 



53 

із березня 2017 року по березень 2018 року, купівельна спроможність населення 

зменшилась на 30%. У той час як середня заробітна плата зросла на 24% і сягнула 8382 

гривні.  

Із січня 2018 року, номінальна заробітна плата у нашій державі виросла на третину 

(32,8%), і станом на березень 2019 року становила 10237 грн. (рис. 2). 

 

Рис 2. Динаміка середньої заробітної плати у 2018-2019 роках [1] 
 

Станом на 01 січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні становила 4173 

грн., 01 січня 2020 року ‒ 4723 грн., а з 01 вересня 2020 року ‒ 5000 грн. 

Внаслідок підвищення заробітної плати виникають такі проблеми як: зростання 

інфляції, безробіття, внутрішнього і зовнішнього боргу. Однак, є ряд незначних переваг 

– це зростання бази оподаткування, вихід частини населення з прихованої економіки, 

зростання доходів громадян. Основна проблема, яка виникає у населення при підвищенні 

заробітної плати – це зростання внутрішнього і зовнішнього державного боргу України.  

Станом на 31 серпня 2018 року внутрішній державний борг становив 27 308,8 млн. 

дол. США, а зовнішній борг ‒ 47 539,5 млн. дол. США. В порівнянні з попереднім 2017 

роком внутрішній не змінився, а зовнішній борг скоротився. У 2019 році мінімальна 

заробітна плата зросла, тому і валовий державний борг збільшився, оскільки держава для 

збільшення заробітної плати зменшує фінансування інших видів економічної діяльності 

або використовує золотовалютні резерви. Тому падає купівельна спроможність гривні і 

погіршується рівень життя населення. Як наслідок, ми бачимо тільки неспроможність 
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влади підняти рівень економіки до реального запланованого показника і незмінний 

бюджет.  

Отже, безробіття є одним із макроекономічних показників, який призводить до 

погіршення економічного стану держави. В результаті збільшення заробітної плати 

скорочуються державні місця і працездатне населення частково виїжджає за кордон у 

пошуках більш високооплачуваної роботи. За останні роки, ми бачимо підвищений 

рівень безробіття. За 2017 рік він становив 9,9%, а у серпні 2018 року знизився на 1,1%. 

У 2018 році було зафіксовано, що за кордоном на постійній основі працевлаштовано 

понад 3,2 мільйони громадян України. І всі вони живуть далеко не в найкращих умовах і 

одержують порівняно низьку заробітну плату, яка для нас є великою. В той час як 

українці зміцнюють економіку більш розвинених країн, наша країна руйнується і 

занепадає.  

Для кожного суб’єкта підприємницької діяльності на сьогоднішній день болючою 

темою є ставка прибуткового податку. Чим більша ставка, тим меншу заробітну плату 

може запропонувати підприємець своїм працівникам. Адже, коли підприємство одержує 

прибуток, сплачує ПДФО і не отримує потрібного результату, тоді виникає тіньовий 

сектор, який призводить до численних соціально-економічних проблем. 
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На даний момент громадяни України гостро зіштовхнулись із двома проблемами: 

пенсійне забезпечення та соціальний захист. Загалом саме ці два фактори впливають на 

фінансовий стан кожного громадянина та його добробут. В економічно розвинених 

країнах світу вже досить тривалий час знають, як вирішити одночасно ці дві проблеми й 

користуються дієвим фінансовим інструментом – страхуванням життя. Цей інструмент 
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створює дієвий захист для населення та формує потужне джерело фінансових інвестицій 

у бюджет країни. Враховуючи всі сучасні тенденції страхового ринку, можна 

виокремити страхування життя в Україні як потужний перспективний засіб для 

створення капіталу держави та громадян, які створюють собі резерви на майбутнє. 

Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок 

страховика здійснити виплату, вказану в договорі страхування на дожиття застрахованої 

особи до закінчення договору або настання смерті в період дії договору, а також під час 

захворювання чи нещасного випадку [1]. Саме страхування життя дає змогу забезпечити 

щоденний захист людини як сьогодні, так і в майбутньому. Ця галузь страхування 

характеризується довготривалістю і має широкий обсяг видів страхової відповідальності: 

ризикове (захист від ризиків, пов’язаних із порушенням функціонування організму 

людини або її життєдіяльності) та накопичувальне (створення резерву та один із джерел 

пасивного доходу). Загалом страхування життя завжди розглядалося як вигідне 

вкладання коштів. Страхування життя може й бути захистом спадщини страхувальника, 

оскільки дає йому змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і визначити 

частку спадщини, що призначається кожному з них. Особливістю страхування життя є 

те, що страхувальник концентрує страхові внески на протязі тривалого часу у страховій 

компанії, яка у свою чергу, гарантує йому відсоток дохідності з інвестиційної діяльності 

[2]. 

На сучасному етапі в Україні питома вага валових страхових премій зі страхування 

життя у загальних на страховому ринку становила 10,9% у 2019 р. [3], що значно 

відрізняється від ситуації в країнах ЄС. Однією з причин такого низького відсотка є 

перш за все недостатня інформованість про послуги у сфері страхування життя, що 

призводить до небажання з боку населення користуватися даним страховим продуктом, 

що у свою чергу призводить до виникнення та реалізації ризиків, пов’язаних зі шкодою 

людському здоров’ю та життю. Також слабка розвиненість даного сектора страхування 

суттєво занижує показники діяльності страхового ринку та унеможливлює його 

ефективне функціонування. 

Стратегічною ціллю Національного банку України у сфері страхування є розвиток 

та підтримка платоспроможного, фінансово стійкого, конкурентного та стабільного 

ринку страхування життя, який забезпечуватиме належний захист прав споживачів та 

надаватиме страхові послуги та продукти, що відповідають потребам громадян та 

економіки [4]. Однак, на даний момент існує ряд стримуючих факторів розвитку як 



56 

внутрішнього, так і зовнішнього бізнес-середовища страховиків, а саме: недосконала 

нормативно-правова база; нестійкі умови податкового середовища; відсутність 

економічних стимулів для розвитку страхування життя; низький рівень 

платоспроможного попиту на довгострокові програми страхування внаслідок низького 

рівня життя населення; низький рівень страхової культури [5]. Тому важливою умовою є 

розробка практичних заходів та пошук дієвих інструментів розвитку національного 

ринку страхування життя на рівні страхових компаній та держави відповідно до 

окреслених пріоритетів. 

Водночас ринок страхування життя в Україні станом на початок 2020 року увійшов 

до ТОП-3 динамічних ринків країн світу, продемонструвавши одну з кращих динамік 

(зростання 2,2%) надходження страхових премій зі страхування життя у валютному 

еквіваленті з урахуванням інфляції [1]. Загалом, розвиток вітчизняного ринку 

страхування життя в сучасних умовах тісно пов’язаний з рівнем платоспроможності 

населення, інфляційними очікуваннями та розвитком національної економіки. 

На нашу думку, для підвищення попиту громадян України на страхові послуги зі 

страхування життя потрібно вдосконалювати страхову систему, налагоджувати 

нормативно-правову базу страхування, заслуговувати довіру в населення та посилювати 

маркетингові заходи. Обов’язковим є створення конкурентного середовища для 

стимулювання і розвитку страхового посередництва. Реалізація стратегії розвитку та 

просування національного страхового ринку, зокрема і ринку страхування життя, 

надасть можливість покращення його якості та забезпечить сталий розвиток української 

економіки в цілому. 

Загалом позитивні зрушення у сфері страхування життя залежать не лише від 

зазначених заходів, а й в значній мірі від економічної та політичної ситуації, яка 

склалася в Україні на сьогодні. Збільшення попиту на послуги страхування життя 

сприятиме підвищенню добробуту громадян, поліпшенню стану корпоративних і 

державних фінансів; законодавчому унормуванню галузі; розвитку класичних видів 

довгострокового і накопичувального особистого страхування; зростанню рівня 

капіталізації страхових компаній, їх фінансової стійкості, плато- і 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості; розвитку сучасної 

інфраструктури ринку страхування життя; підвищенню якості підготовки та 

перепідготовки кадрів страхового бізнесу тощо. Також на рівні держави необхідно 
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розробити заходи, що спрямовуватимуться на розв’язання проблем монополізації ринку 

страхування життя. 

Отже, саме ринок страхування життя є пріоритетною гарантією фінансового та 

соціального захисту населення. В сучасних умовах серед позитивних тенденцій розвитку 

національного ринку страхування життя слід виділити: зростання загального обсягу 

страхових премій; зростання капіталізації та платоспроможності страхових компаній; 

підвищення рівня прозорості страхових компаній; збільшення обсягу і частки виплат; 

зменшення обсягів перестрахування у сукупному обсязі зібраних премій і обсягів 

перестрахування у нерезидентів; зростання чисельності зайнятих у даному виді 

економічної діяльності. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що підвищенню ефективності 

функціонування ринку страхування життя в Україні сприятиме: зростання економіки 

України, зростання добробуту населення, зростання рівня страхової культури, 

запровадження новітніх технологій у страховій діяльності, зростання інвестицій у 

страховий бізнес. 
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Транснаціональні корпорації одні з найбільш важливих суб’єктів міжнародних 

відносин, адже вони беззаперечно мають прямий вплив на тренди міжнародного бізнесу, 

міжнародного ринку, країн загалом. З початком появи потужних інтернаціональних 

компаній  міжнародні відносини зазнали різких змін, адже з‘явися новий актор на 

міжнародній арені-ТНК. У 90-х роках виникають основні тенденції глобального впливу 
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транснаціональних корпорацій, а саме, збільшення виробництва та обігу товару, як 

наслідок, утворення єдиної світової економіки. Важливість і статус транснаціональних 

корпорацій у світовій економіці не можливо заперечувати, адже 3/4 світової торгівлі 

відбувається під їх контролем і саме вони розглядаються, ключовим об’єктом 

глобалізації. 

ТНК-це така компанія, яка повність або частково володіє активами, контролює та 

управляє ними, приносячи дохід у більш ніж одній країні, приймає участь у 

міжнародному виробництві, фінансується іноземними інвесторами, має свої дочірні 

підприємства в багатьох країнах яскравим прикладом є такі компанії як (Coca Cola, 

McDonald’s, Johnson&Johnson). На відміну від звичайних корпорацій , які функціонують 

на світових ринках, транснаціональні корпорації переносять за кордон в першу чергу не 

товар , а сам процес вкладення капіталу в межах міжнародного виробництва. 

Оцінюючи вплив ТНК на динаміку світового розвитку можна виділити найбільш 

вагомі переваги та напрями, а саме: 

- з’являються нові робочі місця; 

- відбувається зростання економіки країни, в якій компанію розміщує своє дочірнє 

підприємство; 

- податкова система приймаючої країни розширюється ; 

- посилення конкуренції; 

- розширення міжнародного співробітництва; 

- завдяки фінансовим можливостям ТНК сконцентрували у своїх руках найбільш 

наукоємні виробництва. Саме це дає змогу виробляти найновішу продукцію з найбільш 

затребуваними споживчими характеристиками. 

Проте аналізуючи діяльність ТНК спостерігаються деякі мінуси : ТНК можуть 

нав’язувати свої правила, стосовно розподілу праці;  відтік капіталу;  беззаперечний 

вплив на політичний та економічний курс країни , в якій розміщують свій бізнес. 

Важливим якісним критерієм ТНК є поведінка компанії, її стратегія менеджменту, 

одночасна орієнтація на внутрішнє і зовнішнє середовище, відносини зі своїми 

клієнтами і конкурентами. Крім того, значну роль в становленні національних ТНК 

відіграє держава. Вона заохочує їх діяльність у міжнародному масштабі і забезпечує 

ринки збуту шляхом укладання політичних, економічних, торговельних союзів і 

міжнародних договорів. На сьогоднішній день вплив ТНК на світову економіку носить 

дуалістичний характер. З одного боку, ТНК є наслідком міжнародних економічних 
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відносин, що динамічно розвиваються, а з іншого - самі виступають потужним 

механізмом впливу на них.  

Світова спільнота отримує істотну вигоду від ефективнішого розміщення ресурсів, 

переміщуючи з країни в країну кваліфіковану робочу силу, капітал, технології тощо. 

Вони мають потужний наукововиробничий і ринковий потенціал, що забезпечує високий 

динамізм розвитку. Діяльність ТНК змушує адміністрацію місцевих компаній вносити 

корективи в технологічний процес, практику виробничих відносин, що склалася, 

виділяти більше коштів на підготовку і перепідготовку працівників, більшу увагу 

звертати на якість продукції, її дизайн, споживчі властивості. Найчастіше за іноземними 

інвестиціями стоять упровадження нових технологій, випуск нових видів продукції, 

новий стиль менеджменту, використання всього кращого з практики зарубіжного 

бізнесу. ТНК продемонстрували свою здатність порушувати ізоляцію національних 

економік, залучаючи їх до єдиного процесу зі світовою економічною спільнотою. 

Провідну роль у світовій економіці відіграють 100 найбільших ТНК. Більшість з 

них розміщуються в промислово-розвинутих країнах. 100 провідних ТНК контролюють 

70% усіх прямих іноземних інвестицій. Географічна структура розміщення найбільших 

ТНК: США приблизно 30%; Японія - 20%; Німеччина і Франція по 10%; Великобританія 

- 7%; Швейцарія - 5% (за даними доповіді ЮНКТАД). Загалом у цих шести країнах 

розміщено 82 із 100 ТНК. Основні галузі транснаціональних корпорацій: фармацевтика, 

електронна промисловість,  автомобілебудівна, нафтопереробна, тощо. 

В Україні функціонують іноземні ТНК, які з'явилися на початку 90-х років. На 

сьогоднішній день в Україні присутні близько 7 тис. Філій багатьох відомих і впливових 

ТНК, які розташовуються у великих і середніх містах України. Індекс 

транснаціоналізації економіки України становив у 2019 р. 49%, що майже у 8 разів вище 

порівняно з 1999 р. (5,9%). Найбільш привабливими для ТНК галузями української 

економіки є харчова промисловість, галузі машинобудування і металообробки, 

фінансова, страхова та торговельна сфери. Однією з умов привабливості діяльності ТНК 

є наявність в Україні важливих факторів зростання виробництва. Серед их виділяють 

такі, як природні ресурси, наявність достатньо розвиненої регіональної транспортної 

інфраструктури. В Україні найбільшими ТНК, які вклали  значні фінансові ресурси є 

Pepsi Cola з обсягом інвестиційних коштів - 250 млн. дол., «Київстар GSM» - 280 млн. 

дол., Coca-Cola- 230 млн. дол. та ін. Провідні позиції у 2019 р. займають такі корпорації, 

як McDonald’s, Nestle SA. Станом на 2019 рік близько 300 найбільших ТНК у світі 
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володіють як мінімум чвертю від всіх виробничих потужностей, загальною вартістю 

приблизно в п’ять трильйонів доларів.  

Сучасна економіка країни має багато невирішених проблем, серед яких: дефіцит 

держбюджету та борги України, збройний конфлікт на Донбасі, скорочення 

промислового виробництва, економічна війна з Росією, криза банківської системи, 

валютна нестабільність, інфляція тощо. Через це у 2014 р. спостерігалося різке 

скорочення діяльності ТНК на території України, при чому не лише іноземних, але й 

українських. Відбулося зменшення частки інвестицій, скорочення кількості філіалів та 

дочірніх підприємств, особливо у східній частині України, де й досі триває збройний 

конфлікт. На жаль, поки воєнно-політична та економічна ситуація в країні не 

врегулюється, очікується подальше призупинення діяльності ТНК та зменшення 

припливу прямих іноземних інвестицій в економіку України. До порівняння, ринкова 

вартість кожної з найбільших ТНК - Alphabet (Google), Amazon, Microsoft і Apple - 

варіюється в діапазоні від $850 млрд до одного трильйона доларів. Дохідна частина 

бюджету України на 2019 рік становила трохи більше $41,5 млрд. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що ТНК безумовно є значними акторами на 

міжнародній арені. На сьогодняшній день, їхня роль досить велика в плані розвитку 

країн світу. Одна країна може стати «платформою» для створення ТНК, інші ж 

користувачами даної платформи. Як ми можемо зрозуміти, створення філій 

транснаціональною компанією в тій чи іншій країні, може нести як позитивний, так і 

негативний фактор. 
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Сьогодні велика кількість роботодавців намагаються найняти на роботу 

працівників, не укладаючи трудового договору, а якщо й оформляють трудові відносини 

– то з виплатою заробітної плати на рівні мінімальної або з не повним робочим днем та 
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виплатою заробітної плати нижче мінімального розміру – пропорційно відпрацьованому 

часу. 

Офіційне працевлаштування та гідна заробітна плата, соціальні гарантії та 

відповідальність за своїх працівників мають стати звичною справою на ринку праці в 

нашій країні. Відповідно до статті 43 Конституції України кожна людина має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає 

або на яку вільно погоджується. 

Дана тема є досить актуальною, оскільки неофіційно працевлаштованих українців є 

понад 20%. 

Із законодавчого визначення трудового договору можна встановити ознаки 

трудового договору. 

Першим критерієм, який дозволяє відрізнити трудові відносини та відносини за 

цивільно-правовим договором є Правила внутрішнього розпорядку. 

Другим – заробітна плата, яка виплачується два рази на місяць, та має такі складові: 

оклад або тарифна ставка (певна сума, яка залежить від кваліфікації працівника та робіт, 

які він виконує) та додаткові виплати (премії, компенсації, доплати, надбавки тощо). 

Третя ознака – забезпечення роботодавцем умов праці. 

Чому ж роботодавцям не вигідно офіційно оформляти трудові відносини з 

працівниками? 

1. Обов’язкові платежі до бюджету. Податок на доходи фізичних осіб та військовий 

збір є досить невигідними як для працівника, адже зменшують його заробітну плату, так 

і для роботодавця , адже в разі домовленості з працівником про «чисту» зарплату йому, 

доведеться викласти чималу суму зверху, яку працівник має сплатити як податок.  

А ще не потрібно забувати  про соціальний внесок, який є обов’язковим у разі 

укладання трудового договору. Саме ці відрахування складають  майже третину 

зарплати, яку роботодавець змушений  сплатити зі своєї кишені на користь держави.  

2. Захищеність прав працівника законодавством та відповідальність за порушення 

гарантій. В разі оформлення працівника офіційно та підписання трудового договору, 

працівник отримує гарантований захист, який закріплений законодавством у сфері праці. 

Трудове законодавство, зокрема КЗпП, Закони «Про оплату праці» та «Про 

відпустки» встановлюють цілий ряд гарантій для працівника: максимальну тривалість 

робочого часу, мінімальну тривалість оплачуваної відпустки, оплату тимчасової 

непрацездатності та додаткові гарантії для окремих малозахищених категорій осіб.  
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За порушення визначених законодавством гарантій щодо оплати праці, 

встановлення пільг, часу відпочинку, Кодексом законів про працю встановлена система 

штрафних санкцій, причому розмір штрафу є кратним розміру мінімальної заробітної 

плати, що є немалою сумою. 

Що ж до переваг укладання трудового договору? Головною з них -  є Ваша безпека 

під час перевірок. Хорошим стимулом для того, щоб офіційно оформити трудові 

відносини є уникнення ризиків у вигляді штрафних санкцій, якщо ще й брати до уваги 

розміри штрафних санкцій. 

Кожна людина має право на офіційне працевлаштування, але дуже багато людей 

втомлюються від тривалого пошуку роботи і погоджуються на будь-які умови, які 

пропонують роботодавці. При цьому не беруть до уваги те, що вони навіть не підписали  

трудовий договір.  

Ні для кого не секрет, що деякі роботодавці навмисне нехтують правила офіційного 

працевлаштування. Найчастіше це відбувається у сфері торгівлі, у сфері надання послуг, 

охоронними організаціями та будівельними компаніями. 

Ні для кого не секрет, що таке можливо, в першу чергу, через незнання 

працівниками своїх прав і законів. Багато претендентів зовсім не мають уявлення про 

правильний порядок проведення процесу офіційного працевлаштування, через що 

згодом і потрапляють в такі ситуації, як неофіційне працевлаштування. 

При «тіньовій зайнятості» заробітна плати виплачується «в конвертах», що 

призводить до втрати страхового стажу, втрати можливості користуватися державними 

гарантіями відповідно до чинного законодавства. Тіньові схеми виплати заробітної плати 

передбачають загрозу для найманих працівників як для майбутніх пенсіонерів, адже при 

призначенні пенсії важливі такі показники як розмір заробітної плати і кількість років 

страхового стажу. 

Громадянам не подобається «тіньова» зайнятість, але вона є досить поширеною. 

Працюють офіційно та отримують тільки офіційну зарплату 62,2% зайнятих 

українці. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. 

Окрім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну 

плату в «конвертах», 20,7% працюють без офіційного оформлення на основі усної 

домовленості. 

За даними Держстату, в першому кварталі в першому кварталі без трудової книжки 

за наймом працювали 1,509 млн. осіб, а не за наймом – 1,894 млн. осіб.  
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У порівнянні з минулим роком, кількість неформально зайнятих скоротилася на 

1,6%. 

Можна підрахувати, що неофіційно працевлаштованим був кожен п’ятий українець. 

Враховуючи те, що страховий стаж для виходу на пенсію поступово збільшується 

(починаючи з 2021 року для виходу на пенсію в 60 років необхідно буде мати не менше 

35 років стажу), безпосередній і значний вплив на матеріальне становище у майбутньому 

буде визначати самостійно кожна працездатна особа за період своєї трудової діяльності: 

чим більшим трудовий внесок, тим краще фінансове забезпечення на старість.  

Оздоровлення пенсійної системи передбачає викорінення такого явища як 

«тінізація» заробітної плати, адже за таких умов Пенсійний фонд недоотримує належні 

відрахування, необхідні для виплати пенсій громадянам та підвищення їх розмірів. 

Потрібно також пам’ятати, що рівень життя в країні такий як і рівень сплати 

податків. Для цього важливо усвідомлювати, що Ти - громадянин своєї країни, і Ти 

відповідальний за своє майбутнє і за майбутнє своєї держави. 
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Корупція – це складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти 

політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави, загрожує 

демократії та правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває 

соціальну справедливість, легітимність публічних інститутів, добробут, завдає шкоди 

суспільству, соціальному прогресу та національній безпеці. В чинному Законі України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» [4] у ст. 1 дається таке визначення: 

«корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, 
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наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей». 

За останні роки рівень корупції в Україні виріс і став однією з гострих проблем 

сучасності. Це негативне явище створює реальну загрозу безпеці, демократичному 

розвитку держави та суспільству, конституційному ладу, а саме: підриває авторитет 

країни, завдає шкоди демократичним засадам управління суспільством, функціонуванню 

державного апарату, обмежує конституційні права і свободи людини та громадянина, 

порушує принципи верховенства права, порушує встановлений порядок здійснення 

повноважень посадовими і службовими особами органів державної влади, управлінських 

структур приватного сектора, руйнує моральні та суспільні цінності, дискредитує 

державу на міжнародному рівні. 

Сфера економіки – це саме те середовище, заради якого чиновник і вступає у 

корупційні зв’язки, де корупція живиться і де найбільші прибутки. Зворотний вплив 

корупції на економіку особливо небезпечний, оскільки знижує ефективність економічної 

політики держави, змушує приватний бізнес переходити в тіньовий сектор, що тягне за 

собою порушення законодавства, спотворює систему оподаткування і правила 

підприємницької діяльності, підштовхує підприємців вирішувати свої питання поза 

правовим полем [1]. 

Україна розпочала антикорупційну реформу з показниками СРІ-2014 у 26 балів зі 

100 можливих. У глобальному рейтингу країна посіла 142 місце серед 175 країн — між 

Угандою та Коморськими островами. Для експертів із міжнародних організацій, які 

здійснюють оцінювання, результати України в руйнуванні корупційних схем були мало 

помітними. 

Ухвалення антикорупційних законів наприкінці 2014 року, збільшення кількості 

викривачів корупції та зростання кількості публікацій на антикорупційну тематику в ЗМІ 

отримали позитивну оцінку міжнародних експертів. Однак, у підсумку, СРІ-2015 

України зріс лише на 1 бал — до 27. В глобальному рейтингу країна посіла 130 місце 

серед 168 країн — спільно з Камеруном, Іраном, Непалом, Нікарагуа та Парагваєм. 

Нижче, з результатом 26 балів, розташувалися Коморські острови, Нігерія, Таджикистан. 
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Рис. 1. Динаміка показників Індексу сприйняття корупції[3] 

 

За показниками СРІ-2016 великого прориву у сфері боротьби з корупцією Україна 

не досягла. Показники індексу зросли лише на 2 бали — до 29. В глобальному рейтингу 

країна посіла 131 місце серед 176 країн і розділила його з Казахстаном, Російською 

Федерацією, Непалом та Іраном. Позитивну оцінку експертів отримали перші 

розслідування Національного антикорупційного бюро України, участь громадськості в 

реалізації антикорупційної реформи, зниження рівня корупції в органах виконавчої 

влади та Національній поліції. 

CPI-2017 зріс на 1 бал — до 30 балів. У глобальному рейтингу Україна посіла 130 

місце серед 180 країн — поряд із С’єрра-Леоне, М’янмою та Іраном. Позитивні оцінки 

Україна отримала за активізацію слідчих дій НАБУ і САП та скерування перших справ 

до суду; зниження рівня корупції в Національній поліції. Низький рівень довіри в 

суспільстві до українських судів і прокуратури, гальмування створення 

антикорупційного суду знизило підсумкові показники індексу. Негативно вплинули 

також законодавчі ініціативи Верховної Ради України, спрямовані на обмеження 

незалежності новостворених антикорупційних органів. 

Зростання показника індексу СРІ на 2 бали — до 32 та 120 місце в глобальному 

рейтингу серед 180 країн — поряд з Малі, Малаві та Ліберією. Такими є показники 

України за результатами 2018 року. Прогрес, в основному, забезпечило покращення 

взаємодії влади і бізнесу: процедура автоматичного відшкодування податку на додану 

вартість. Негативно оцінювався брак політичної волі для перезапуску дискредитованого 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

За показниками CPI-2019 Україна отримала 30 балів — на 2 бали менше, ніж 

минулого року, і посіла 126 місце в глобальному рейтингу. Це ж місце обіймають 
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Киргизстан, Азербайджан і Джибуті. За оцінками експертів, в Україні впродовж 2019 

року відбувалося згортання реформ, в тому числі й антикорупційної [3]. 

Така ситуація вимагає максимальної концентрації зусиль усіх гілок влади та органів 

місцевого самоврядування. 

Одним з важливих кроків на шляху подолання корупції в Україні стало прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про запобігання корупції». Зазначений 

Закон спрямований на створення дієвого антикорупційного законодавства України. 

Законом зокрема передбачено наступне: 

 – розширення кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення; 

 – чітке визначення кола суб’єктів, які здійснюють заходи, координують та 

контролюють діяльність із запобігання і протидії корупції; 

 – конкретизацію видів обмежень суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення стосовно використання ними службового положення, роботи близьких 

родичів, суміщення посад та отримання такими суб’єктами подарунків; 

 – встановлення обмежень щодо осіб, які звільнились з посад або припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави; 

 – введення нового порядку здійснення фінансового контролю, встановлення 

обов’язку декларування як доходів, так і витрат [2]. 

Боротьба з корупцією має базуватися на таких принципах: не повинні 

обмежуватися законні права та свободи людини та громадянина; ефективність протидії 

корупції може бути забезпечена тільки узгодженими діями державних органів, 

громадських організацій та громадян; державна система боротьби з корупцією 

передбачає здійснення державної політики, спрямованої на усунення та нейтралізацію 

чинників, які сприяють розвитку корупційних дій; правова база боротьби з корупцією 

має враховувати зміни соціально-економічної та політичної ситуації в державі; головна 

увага в протидії корупції повинна надаватися запобіжним заходам, основаним на аналізі 

та прогнозуванні тенденцій поширення корупційних діянь; основні практичні заходи 

щодо запобігання та виявлення корупційних діянь здійснюють органи, які ведуть 

боротьбу з корупцією. 

Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення діяльності 

органів по боротьбі з корупцією. Необхідно більше уваги приділяти своєчасному 

реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової інформації, результати 
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соціологічних досліджень про корупційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб, 

поширеність корупції в окремих відомствах. 

Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б обмежували 

безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали скоєння корупційних 

діянь державними службовцями. 

Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому напрямі - це забезпечення 

дотримання прав і свобод громадян, як найповнішої реалізації їхніх законних інтересів, 

адже єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни 

задоволені виконанням зобов'язань, які бере на себе держава. 

Отже, на сьогоднішній день існує складність подолання корупції, яка пов’язана ще з 

тим, що у таких протиправних діяннях зацікавлені не тільки представники органів влади, 

а й бізнесмени та пересічні громадяни. Люди схильні дати “хабаря”, навіть коли в них не 

вимагають, з метою мати державне рішення на свою користь у найкоротші терміни. 
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Коронавірус став причиною незліченної кількості невеликих загострень у тисячах 

малих і середніх підприємств. На них випав основний удар. Більший удар був лише по 

тревел-індустрії та авіакомпаніях. Однак саме малий та середній бізнес є основою 

здорової та розвинутої економіки в країні. 

Відповідно до оприлюднених даних, станом на 27 квітня 2020 року в Україні через 

заборону призупинили діяльність 277 тис. підприємців. За останні п’ять тижнів кількість 

нових вакансій на ринку скоротилася більше ніж вдвічі. На початку карантину на сайті 
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Work.ua було опубліковано 54 072 вакансії, станом на 19 квітня — лише 18 390. Загальна 

кількість компаній, які мали активні вакансії впала на 25%. 

 Наприкінці березня «Опендатабот» повідомив, що через карантинні заходи 

вп’ятеро зменшилася виручка кафе і ресторанів та втричі впала вартість добової оренди 

нерухомості в країні, а також кількість замовлень таксі. 

У половини власників запасу залишилось не більш як на місяць карантину, ці 

цифри дають можливість уявити масштаби економічної  кризи. 

Ставлення до продовження карантину в Україні серед підприємців більшою мірою 

негативне – 42% власників бізнесу, поки не визначилися – 30%. Лише кожен четвертий 

вважає продовження обмежувальних заходів необхідним в період поширення пандемії. 

На думку підприємців, події мають розвиватися так: 48% підприємців вважають 

необхідним послабити обмежувальні заходи (карантин лише для людей похилого віку 

або тих, що мають слабкий імунітет), 33% вважають, що краще розглядати 

індивідуальний підхід до конкретної території. Лише 1% респондентів очікують на повне 

припинення карантину. 

Від державної влади підприємці очікують, першочергово, фінансової підтримки. 

29% власників бізнесу вважає, що вона має здійснюватися у формі 

тимчасового  звільнення від сплати податків або ж, принаймні у їхньому істотному 

зниженні (податкові канікули, тимчасова відміна ЄСВ, ПДФО). У разі відміни ЄСВ та 

ПДФО для окремих видів діяльності, уряд зможе фінансово підтримати майже два 

мільйони своїх громадян (1408,2 тис зайнятих в юридичних осіб та 546,5 тис у ФОПів). 

Ще 9% підприємців (переважно, дрібні) очікують зменшення розмірів орендної 

плати. Серед інших очікуваних кроків та пропозицій до влади також: компенсації втрат 

роботодавцям та працівникам, державні кредити та держзамовлення (по 5-6% 

відповідно). 

Кроки, які можуть покращити фінансову ситуацію малого і середнього бізнесу 

після виходу їх із карантину:  

• реструктурувати і відтермінувати борги та позики від партнерів і фінансових 

інституцій;  

• переглянути умови оплати оренди нерухомості, попросивши значну скидку або 

відтермінування; 

 • перевести максимальну кількість співробітників на спрощену систему 

оподаткування для зниження податкового навантаження;  
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• скоротити або відправити в тимчасові відпустки без оплати некритичний 

персонал, але одночасно гарантувати критичному персоналові компанії, що вони будуть 

захищені під час кризи 

• підтримка підприємств, які перейшли в онлайн (пільги, пряма допомога);  

• державні закупівлі для підтримки малого і середнього бізнесу. 

Отож, слід зазначити, що наслідки пандемії коронавірусу суттєво вплинуть на 

економічний розвиток держави, адже сповільнення світової економіки може призвести 

до згасання ділової активності в Україні, що автоматично означатиме зростання 

безробіття. 
Список використаних джерел: 

1. Як карантин та коронавірус змінили малий та середній бізнес. [Електронний ресурс].- Режим 
доступу: https://hromadske.ua/posts/yak-karantin-ta-koronavirus-zminili-malij-ta-serednij-biznes  

2. Коронавірус VS бізнес: половина підприємств протримається на карантині не більше місяця.  
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/04/2/658857/  

3. Аналітики порахували втрати малого та середнього бізнесу через карантин. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://zaxid.net/.  

4. ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://file:///C:/Users/Admin/Downloads/208208-
469451-1-PB.pdf. 
 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ 

Лащик Ю. П., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Кропельницька С. О., к.е.н., доцент, 
Солоджук Т. В., к.е.н., доцент, 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» 
 

Визначальний вплив на пенсійну систему України має державна пенсійна політика, 

форми і зміст якої залежать від рівня суспільного розвитку, врахування інтересів різних 

груп населення, політики уряду, економічної активності громадян.  

У період кризи пенсійна політика має бути гнучкою, динамічною та належним 

чином реагувати на економічні виклики та зміни інституційного середовища, створювати 

ефективний механізм для фінансового забезпечення окремих верств населення. Саме 

тому її формування та реалізація є результатом співпраці основних соціальних партнерів: 

держави, суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб.  

Одним із основних методів руху грошових коштів у сфері пенсійного забезпечення 

виступає фінансове забезпечення. Воно відображає здатність фінансової системи 

формувати такі економічні відносини між суб’єктами цієї системи, які сприятимуть 
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розвитку економіки, гарантуватимуть достатній рівень фінансової безпеки економіки, 

необхідний для гарантії національної економічної безпеки, і задоволення  основних 

соціально-економічних потреб населення [1, с. 47]. 

У науковій літературі виникають дискусії з приводу трактування цього поняття.  

Так, Гладій С.П. називає фінансове забезпечення узагальнюючим методом 

інвестування, яке здійснюється у певних фінансових формах, що являють собою 

конкретні прояви категорій фінансової сфери, зовнішній вияв механізму і його 

структурних елементів. Ми вважаємо, що дана теза має зміст, бо фінансові методи 

визначають як способи залучення фінансових ресурсів, форми вираження фінансових 

відносин, які відображають шляхи та прийоми формування й використання 

централізованих та децентралізованих ресурсних фондів для забезпечення діяльності 

всіх ланок фінансової системи, проте фінансове забезпечення є більш комплексним 

поняттям. Обґрунтувати це можемо трактуванням Козій І.С., який визначає фінансове 

забезпечення як складову фінансового механізму, що «передбачає формування та 

використання фінансових ресурсів підприємств за допомогою оптимізації 

співвідношення всіх його форм і дає змогу створити такі обсяги фінансових ресурсів 

господарської діяльності, від яких підприємство мало б змогу функціонувати не тільки 

беззбитково, але і підвищувати ефективність діяльності та зміцнювати економіку країни 

загалом» [2]. 

Дійсно, з одного боку, фінансове забезпечення визначають як сукупність 

економічних відносин з приводу формування фінансових ресурсів у даному випадку 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування України і системи 

пенсійного страхування як його частини. З іншого, фінансове забезпечення передбачає 

виплату різного роду соціальних допомог, пенсій та фінансування надання соціальних 

послуг, передбачених пенсійним законодавством і нормативно-правовими документами, 

що регулюють функціонування системи соціального страхування. 

Формування державної пенсійної системи є результатом суспільної угоди з метою 

здійснення ефективної соціальної політики держави у сфері пенсійного забезпечення 

громадян, особливості якої визначені впливом політичних, економічних, соціальних 

чинників, а також національного менталітету та культурних поглядів і звичаїв 

суспільства.  

Розглянемо детальніше, як формуються фінансові ресурси системи пенсійного 

страхування. 
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У 2020 році, встановлений розмір внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування складає 22% від мінімального розміру заробітної плати, з 

01.01.2020 по 31.08.2020 року – 1039,6 грн., з 01.09 і до кінця року – 1100 грн. такий 

розмір внеску встановлений для фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців 

незалежно від обраної групи, загальної та спрощеної системи оподаткування, осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність і членів фермерських господарств [3]. Для 

осіб, яким встановлено інвалідність ставка єдиного збору на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування становить 8,41% від суми фактичної заробітної плати. 

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) сплачується, виходячи із фактичного розміру 

доходу, проте у  межах максимальної величини бази нарахування – 70845 грн. до 1 

вересня, 75000 грн. після. Його сплата має відбутися не пізніше 20 числа місяця, що 

наступного за звітним кварталом (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). 

У накопичувальній системі державного пенсійного страхування ставка 

обов’язкових внесків працівників складає до 7% їхніх заробітних плат, що 

спрямовуються до єдиного Накопичувального фонду та обліковуються на 

індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках. 

Постановою Кабінету міністрів України №1740 передбачено ще одне джерело 

наповнення бюджету Пенсійного фонду. Так, збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування передбачено при здійсненні окремих видів господарських операцій, 

зокрема: 

- з вартості послуг стільникового зв’язку – сплачується підприємствами, 

установами та організаціями, а також фізичними особами, які користуються цими 

послугами, операторами стільникового зв’язку у розмірі 7,5% вартості таких послуг;  

- з операцій придбання нерухомого майна – у розмірі 1% від вартості такого 

майна, зазначеного у договорі купівлі-продажу такого майна; 

-  при набутті права власності на легкові автомобілі при купівлі, обміні, даруванні 

та успадкуванні легкових автомобілів та в інших випадках, визначених законом та 

складає 3-5% в залежності від вартості легкового автомобіля; 

- при клеймуванні виробів з дорогоцінних металів збір сплачується фізичними 

особами, які передають вироби на клеймування та суб’єктами господарювання у розмірі, 

який залежить від маси та вартості металу. 
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Суми таких зборів перераховуються на бюджетні рахунки для зарахування 

надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства у 

АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі [4]. 

Ще одним прийнятним на державному рівні та часто застосованим механізмом 

підтримки фінансування Пенсійного фонду є використання трансфертів Пенсійному 

фонду з Державного бюджету.  

За даними Міністерства фінансів України, у 2019 році сума коштів перерахованих 

Пенсійному фонду з Державного бюджету склала 183,3 млрд. грн., що на 33,2 млрд. грн. 

перевищує суму аналогічного трансферту в 2018 році [5].  

На фінансування одноразової виплати найбіднішим пенсіонерам (що було сплачено 

у березні та квітні 2019 року) було також спрямовано 7,9 млрд. грн., отриманих від 

пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. 

Зрозуміло, такі суми виплат з держбюджету до Пенсійного фонду України на 

покриття дефіциту, які постійно зростають, обмежують можливості держави у 

фінансовому забезпеченні охорони здоров’я, культури, освіти і науки та інших, що 

значно погіршує матеріальний стан цих галузей і створює соціальні невдоволення у 

суспільстві.  
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ВИДИ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА НАСЛІДКИ  ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У СЕКТОРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Лещух І. В., к.е.н.,  
старший науковий співробітник 

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

 

У 2019 р. було розроблено та прийнято Стратегію розвитку фінансового сектору 

України до 2025 року [1] (далі – Стратегія). Відповідно до її положень фінансовий сектор 

має стати драйвером сталого та інклюзивного розвитку вітчизняної економіки, сприяти 
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підвищенню добробуту громадян через забезпечення ефективного акумулювання, 

розподілу та обігу фінансових ресурсів в економіці. Однак, однією з найсуттєвіших 

загроз для розвитку фінансового сектору України залишається тіньова економіка, яка є 

підґрунтям фіктивного підприємництва, корупції, організованої злочинності тощо.  

Тіньову діяльність у секторі фінансових послуг умовно можна поділити на три 

види, кожен з яких має свої форми прояву на наслідки для соціально-економічного 

розвитку держави (табл. 1). 

Таблиця 1 

Види, форми прояву та наслідки  тіньової діяльності у секторі фінансових послуг* 
Тіньова  діяльність у секторі фінансових послуг 

Види Форми прояву/суб’єкти  Наслідки 
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ухиляння від оподаткування бюджет щорічно недоотримує ≈ 35 млрд грн 
використання виключно готівкової 
оплати товарів/послуг, які надаються 
підприємствами сектору фінансових 
послуг  

такі «схеми» в своїй діяльності у 2018 р. 
використовувало близько 62% суб’єктів малого 
та середнього бізнесу досліджуваного сектору; 
розмір «тіньової готівки» склав приблизно 
14,4% від ВВП (≈512 млрд грн) 

перерахування безготівкових грошових коштів реально діючими підприємствами-
вигодонабувачами  за нібито надані послуги страхування і перестрахування на рахунки 
транзитних страхових компаній, які, у свою чергу, перераховують кошти на рахунки 
фіктивних страхових компаній, що підконтрольні учасникам «конвертаційного» центру. 
Надалі гроші переводяться у готівку, у тому числі через рахунки підставних фізичних осіб 
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незареєстровані наймані працівники, 
які, відповідно, отримують заробітну 
плату у «конвертах». Причина – високе 
навантаженням на фонд оплати праці 

у 2016 р. 9,5% працівників фінансового сектору 
(-12 в.п., порівняно із 2015 р.) ймовірно 
відпрацьовували більше, ніж 50% робочого часу 
та отримували частину заробітної плати «у 
конверті», тобто декларували свою працю лише 
частково 

домогосподарства, які здійснюють між 
собою передачу грошових коштів та 
інших матеріальних цінностей 
неофіційними (неформальними) 
каналами. Здебільшого такі операції 
пов’язані з тимчасовою або постійною 
міграцією населення та здійснюються 
іноземними домогосподарствами на 
користь вітчизняних домогосподарств 

у 2010 р. неформальними каналами в Україну 
надходило 26,3% приватних грошових переказів 
(777 млн дол. США),  
а у 2019 р. – 49,7% (5977 млн дол. США) 
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 симбіоз тіньової діяльності у секторі 
фінансових послуг із владними 
структурами 

у 2018 р. порушено 420 кримінальних справ 
щодо протиправних фінансових операції, 
пов’язаних з діяльністю «конвертаційних» 
центрів та підприємств з ознаками фіктивності, 
задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фігурантами 
яких були:  

– у 53,6% матеріалів – державні службовці різного 
рангу; у 18,6% матеріалів – члени уряду; 

– у 6,7% – депутати Парламенту. 
заснування злочинними групами 
інвестиційної фірми (трастового 
товариства, пенсійного фонду, 
страхової компанії тощо) на принципах 
«фінансової піраміди» з наступним 
заволодінням коштами вкладників 

розмір матеріальних збитків у 2016 р. – 70,8 млн 
грн (40,4% від загального обсягу матеріальних 
збитків, завданих кримінальними 
правопорушеннями у секторі фінансових 
послуг) 



74 

непродуктивний відплив (вивезення) 
фінансових ресурсів – розміщення за 
кордоном активів, що належать її 
резидентам (незалежно від країни 
походження ресурсів), якщо з 
переміщених сум не були сплачені 
податки, збори (обов’язкові платежі) 
або в державі існує дефіцит інвестицій, 
який перевищує гранично допустимий 
рівень 

у 2016 р. рівень непродуктивного відпливу 
(вивезення) фінансових ресурсів за межі 
України становив 9,6% від ВВП (+2,3 в.п., 
порівняно із відповідним показником 2011 р.), 
або 13,2% від обсягу експорту товарів та послуг 
(+8,5 в.п., порівняно із відповідним показником 
2011 р.) 
 

діяльність транзитно-конвертаційних 
груп (так званих «конвертаційних» 
центрів) та підприємств з ознаками 
фіктивності, задіяних у легалізації 
(відмиванні) доходів, одержаних 
злочинним шляхом 

сума протиправних фінансових операцій 
становила у 2018 р. 277,8 млрд грн, а у 2019 р. – 
41,8 млрд грн.  
Цікаво!!! Розмір «вигоди» конвертаційних 
центрів у 2014-2015 рр.  складав      7-9% від 
конвертованої суми. Сьогодні вартість таких 
послуг складає 11-12% 

фінансові операції, пов’язані із 
розкраданням/привласненням 
бюджетних коштів та інших державних 
активів. Зокрема, це: перерахування 
бюджетних коштів на рахунки фізичних 
осіб з подальшим обготівковуванням; 
використання новостворених 
підприємств для отримання бюджетних 
коштів; використання компаній-
нерезидентів з ознаками фіктивності; 
закупівля товарів та послуг за 
завищеними цінами, у тому числі із 
залученням компаній-нерезидентів; 
проведення безтоварних операцій; 
розпорошування державних коштів між 
пов’язаними суб’єктами 
господарювання. Основними 
інструментами, які використовуюся при 
вчиненні вище названих злочинів є: 
договори фінансової допомоги (позики), 
готівка, депозити, платіжні картки та ін. 

загальна сума завданих збитків вчиненням 
вказаних злочинів у 2018 р. становила 3,5 млрд 
грн, а у 2019 р. – 1,6 млрд грн. 

фінансові операції, пов’язані з 
фінансуванням тероризму та 
сепаратизму 

незважаючи на припинення економічного 
співробітництва між Україною та Росією, у 2019 
р. остання була лідером з-поміж країн, у які 
здійснювалися грошові перекази з нашої 
держави. Загалом, у 2019 р. через вітчизняні та 
іноземні системи переказу коштів до Росії 
надійшло 123,4 млн дол. США що складає 31% 
від загального обсягу здійснених грошових 
переказів з України (у 2018 р. – 36%) 

*Джерело: складено автором за даними [2-5] 
 

Отже, сьогодні актуалізується необхідність пошуку шляхів, з одного боку – 

детінізації сектору фінансових послуг, а з іншого – створення умов для ефективної 

діяльності у легальній економіці, ключовими з яких, на наш погляд, мають бути:  

– стимулювання безготівкових електронних розрахунків (європейський досвід 

свідчить, що збільшення частки безготівкових платежів удвічі призводить до зниження 

рівня тіньової економіки на 0,6-3,7% від ВВП, а доходи держави збільшуються на 0,1-

0,8% від ВВП);   
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– створення сприятливих податкових умов для ведення діяльності у секторі 

фінансових послуг, зокрема, шляхом стабілізації законодавчого регулювання системи 

оподаткування, спрощення системи справляння податків, підвищення ефективності 

діяльності з адміністрування податків; 

– скорочення розриву між рівнем ставок за депозитами і кредитами, зниження 

рівня ставок в економіці в цілому. Як наслідок – зростання рівня доступності 

кредитування для населення та бізнесу; 

– забезпечення стабільності умов на фінансовому ринку через моніторинг та 

посилення контролю за діяльністю фінансових посередників; 

– посилення контролю за фінансовими ринками в частині протидії 

непродуктивному відтоку капіталу через схемні установи;  

– протидія кіберзлочинності; 

– розширення фінансової інклюзії; 

– стимулювання та розвиток інновації у секторі фінансових послуг. 
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Проблема ціноутворення є ключовою у агропромисловому комплексі держави та 

забезпечує мотивацію аграрної праці і добробуту на селі. Ціна безумовно впливає як і на 

виробника – з позиції можливості отримання прибутку, так і на споживача – як стимул 

придбання товару. У той же час, сучасна система цін не забезпечує ефективного 

функціонування сільськогосподарського виробництва, так як ціни на матеріально-

технічні ресурси високі, а на виготовлену продукцію – низькі, через що часто виникає 
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дисбаланс економічних інтересів між виробником та споживачем. Тому, в умовах 

ринкової економіки успіх сільськогосподарських підприємств багато в чому залежить від 

того, наскільки економічно обґрунтовано й вдало вони встановлюють ціни на свої 

товари. 

Процес ціноутворення є важливим і водночас досить складним та динамічним. Слід 

також зазначити, що ціноутворення не обмежується лише формуванням і встановленням 

ціни. Сюди слід віднести також такі ринкові процедури, як контроль за дотриманням 

чинного законодавства, прогноз динаміки цін на ринку, розрахунок допустимих їхніх 

меж, кон'юнктура ринку і процеси товарообміну, конкуренція, постійний моніторинг 

обґрунтованості сформованої ціни, тощо. Відсутність державного регулювання цін у 

секторі економіки часто сприяє зловживанню під час збуту продукції, розвитку 

спекулятивних проявів, невиправданому зростанню кількості посередників, 

нераціональному перепродуванню та тіньовому обігу товарів, передусім на ринках 

продовольства [1, с. 379]. 

У той же час сільськогосподарському виробництву, на відміну від інших галузей, 

притаманні специфічні риси такі як: залежність від природно-кліматичних умов, 

сезонність формування витрат і запасів, тривалість виробничого і фінансового циклів 

тощо, що у свою чергу визначають його менш сприятливе положення у порівнянні з 

іншими галузями економіки і характеризують його як ризикове виробництво, що 

постійно потребує фінансування сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери 

села, надання бюджетних і позикових коштів для їх розвитку в системі господарського 

механізму агропромислового комплексу України. 

У визначенні економічної ефективності діяльності аграрних підприємств прибутку 

відводиться особлива роль. Прибуток як унікальна економічна категорія втілює всю 

багатогранність і діалектику економічного розвитку на мікрорівні і виступає водночас у 

двох виявах: з одного боку – як ефективність (її проміжний вид), з іншого – як ринковий 

економічний ефект у кінцевій економічній ефективності. Вимоги до прибутку 

надзвичайно високі. Його величина і розподіл здійснюються під прямим впливом 

держави та суспільства, в якому живемо. Прибуток зобов'язаний не тільки задовольняти 

інтереси виробників, а й забезпечувати сплату податків та інших платежів. Цього можна 

досягти лише в тісній взаємодії прибутку і цін [2, с. 54]. 

Варто також зазначити, що у сільському господарстві склалася специфічна ситуація 

стосовно ціни, ціноутворення та цінового механізму, яка полягає в особливостях 
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методології та практики ринкових відносин. Насамперед слід зазначити природу ціни, а 

отже, і формування прибутку сільськогосподарським виробником. Вона пов’язана з 

існуванням так званої диференціальної земельної ренти. Суть її полягає в тому, що ціни 

на сільськогосподарську продукцію формуються за витратами на гірших за родючістю 

землях, а, відповідно, на кращих ділянках виникає надприбуток – рента. Однак, у зв’язку 

зі складністю визначення цін на сільськогосподарську продукцію по гірших землях, вони 

не набули практичного поширення у чистому вигляді, а формуються здебільшого за 

середніми витратами Насамперед слід зазначити природу ціни, а отже, і формування 

прибутку сільськогосподарським виробником. Вона пов’язана з існуванням так званої 

диференціальної земельної ренти [3, с. 5]. Як наслідок, це загострює проблему 

диспаритету цін на продукцію сільського господарства та матеріально-технічні ресурси, 

які використовуються у процесі її виробництва [4, с. 26]. 

Значне відставання приросту цін на сільськогосподарську продукцію призвело до 

суттєвого скорочення її виробництва, зокрема - тваринництва. Ситуація з приватними 

господарствами населення виглядає ще гіршою, оскільки вони часто змушені збувати 

свою продукцію різного роду посередникам за ціною, значно нижчою за ціну закупівлі у 

сільськогосподарських підприємств. 

На ціну впливає також місце реалізації виробленої продукції. Так, найнижчими є 

ціни у разі продажу продукції безпосередньо на місці її виробництва. У цьому випадку 

виробник не несе витрат на зберігання й транспортування продукції. Зважаючи на це, 

виробникові іноді більш доцільно реалізувати вирощену продукцію відразу у повному 

обсязі, навіть незважаючи на значну різницю в цінах. 

На окремі види сільськогосподарської продукції спостерігається сезонне коливання 

цін, пов’язане зі зміною обсягів виробництва й пропозиції продукції протягом року. У 

процесі ціноутворення на сільськогосподарську продукцію слід також враховувати той 

факт, що ціни на неї значною мірою залежать від погодних умов. Тобто, якщо рік був 

урожайним, це призводить до підвищення пропозиції і, як наслідок, ціни знижуються. І 

навпаки – у неврожайні роки пропозиція даного товару зменшується і, відповідно, ціни 

підвищуються. Тому, за умови задовільного врожаю у самого товаровиробника, часто 

більш вигідною для нього є реалізація виробленої продукції саме у неврожайні роки. 

Ще одним важливим чинником, який впливає на ціну, є існуюча податкова система, 

яка в основному орієнтована на задоволення інтересів держави всупереч інтересам 

підприємництва, оскільки зміна ставок оподаткування за новим Податковим кодексом 
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суттєво не змінила ні величини податкових надходжень до бюджету, ні надмірного 

податкового навантаження на платників податків.  

Ціна в ринковій економіці визначає структуру виробництва, його прибутковість і 

рентабельність. Правильна і своєчасна оцінка всіх умов ринку і можливостей 

підприємства у визначенні ціни на реалізовану продукцію, а також на куповані засоби 

виробництва - запорука виживання в умовах конкурентного ринку. Ефективність 

продукції, яку виробляє підприємство, визначається ринком, ціною її реалізації. В 

кінцевому рахунку, ціна є основною ринковою категорією. 

Зміна ціни призводить до значних економічних, соціальних і політичних наслідків. 

Тому інформація про ціни на основі цінового моніторингу, аналізу закономірностей і 

тенденцій їх змін має важливе значення як для виробників, так і для споживачів та 

суспільства в цілому. 

Отже, ціни на сільськогосподарську продукцію реагують на економічні, політичні, 

погодні, технологічні та інші чинники і є визначальним фактором, що впливає на 

розвиток аграрної галузі та, відповідно, на стан продовольчої безпеки країни. Значна 

нестабільність і слабка прогнозованість динаміки цін реалізації продукції сільського 

господарства знижують інвестиційну привабливість аграрного сектору й посилюють 

існуючі диспропорції в розвитку окремих його складових. 

Саме тому виникає нагальна необхідність у частковій державній підтримці 

сільськогосподарських підприємств, яка була б спрямована на відшкодування витрат і 

підтримання попиту на продукцію сільського господарства засобами цінового 

регулювання. 
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Серед соціальних та економічних проблем ХХI століття першочерговою є проблема 

безробіття молоді, адже одним із суттєвих факторів соціального та економічного 

розвитку будь-якої країни є професійне і соціокультурне становлення молоді. Саме цей 

сегмент населення в умовах ринкової економіки переважно зіштовхується із проблемами 

працевлаштування. У періоди політичної та економічної нестабільності ситуація 

ускладнюється. 

Невирішеність проблем у сфері зайнятості молодих осіб, чисельність яких в Україні 

складає чверть від загальної кількості населення працездатного віку, призводить до 

погіршення якості і до втрати трудового потенціалу держави, посилює соціальну 

напруженість в суспільстві, призводить до зміни ціннісних орієнтацій у бік поширення 

тіньової зайнятості, унеможливлює забезпечення динамічного економічного зростання. 

В Україні сегмент молодіжної зайнятості визначається: 

‒ високим рівнем безробіття, який зменшується в старших вікових групах молоді; 

‒ структурним дисбалансом між пропозицією і попитом праці; 

‒ суттєвим рівнем неформальної зайнятості; 

‒ низьким рівнем економічної активності осіб наймолодшої вікової категорії. 

В 2018 р. рівень економічної активності серед осіб у віці 30-34 років складав 83,3%, 

у віці 25-29 років – 79,6 % та був більшим, ніж в середньому серед населення віком 15-70 

років (62,6 %), згідно даних Державної служби статистики України. Серед осіб віком 15-

24 роки даний показник становив тільки 33,7 % (для порівняння, в ЄС-28 рівень 

економічної активності молоді у віці 15-24 роки в 2018 р. становив 41,7 %). Низькі 

показники економічної активності в наймолодшій категорії переважно пояснюються 

тим, що саме в цей період життя молодь одержує освіту, відкладаючи свій вихід на 

ринок праці. Однак, серед молоді є велика кількість осіб, які в свій час не використали 

право зайняття першого робочого місця та мають перерву при переході від навчання до 

праці. На ринку праці така категорія є найбільш уразливою, адже з часом вони втрачають 

кваліфікацію і шанс одержати роботу за здобутою професією і працевлаштовуються не 

за спеціальністю, в більшості випадків у неформальному секторі, або шукають роботу за 
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кордоном. З числа економічно неактивної молоді у віці 15-24 роки понад половину – це 

особи, які виконують сімейні обов’язки, пенсіонери (в т.ч. постраждалі внаслідок 

збройного конфлікту в східних регіонах) та люди, які не працюють «за станом здоров’я», 

тобто перебувають на утриманні держави (соціальні виплати) та своїх родин (так, у 2017 

р. виконували сімейні обов’язки 42,8 % від загальної кількості молоді, яка не працювала, 

не навчалася і не набувала професійних навичок, пенсіонери та люди, які перебувають на 

утриманні, та такі, що не працюють «за станом здоров’я» становили 7,5 %, 2 % та 1,2 % 

[3]. 

На даному етапі формування ринку праці проблема молодіжного безробіття є 

однією з ключових. Згідно здійсненого аналізу ринку праці, ми бачимо стабільне 

зростання безробіття серед молоді. Постійне збільшення безробіття серед молоді 

властиве не лише для України але і для економічно розвинених країн світу. 

На ринок праці молоді країн ЄС та України негативно вплинула світова фінансово-

економічна криза в результаті якої збільшилася кількість безробітних серед молоді. 
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КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД ЄС 
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старший науковий співробітник 

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

Проблема формування ефективної методики ідентифікації сільських територій та їх 

типологізації сьогодні особливо актуальна для України в контексті формування 

державної регіональної політики та подолання значних диспропорцій соціально-

економічного розвитку регіонів. Зважаючи на відсутність суттєвих напрацювань у цій 

сфері в нашій державі, доцільним є вивчення успішного досвіду розвинених країн для 

його адаптації до вітчизняних умов та практичної реалізації.  

Сьогодні розробка методики ідентифікації сільських регіонів у світі здійснюється 

не тільки державами, а й на наднаціональному рівні. Найбільшими досягненнями в цій 

сфері характеризуються ЄС та ОЕСР. Ними розроблено декілька методик виділення 
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сільських територій, які різняться за двома критеріями: за показниками, в результаті 

аналізу яких територію відносять до сільської або міської; за рівнем територіальних 

одиниць, які здебільшого визначаються згідно затвердженого стандарту територіального 

поділу країн для статистичних цілей NUTS.  

Євростатом розроблено методику типології регіонів ЄС на рівні територій NUTS 

3. Обрання цього рівня адміністративно-територіальних одиниць пов’язано з його 

оптимальністю. Якщо рівні LAU є недоцільними для аналізу через їх подрібненість, що 

не дозволяє провести комплексний аналіз впливу зовнішніх чинників, то рівень NUTS 2 

також визнано неоптимальним, оскільки проведення місько-сільської типології в такому 

контексті призведе до неврахування відмінностей на нижчих рівнях, що результується 

«викривленням» результатів дослідження.  

Так, згідно досліджень Євростату, застосування методу на рівні NUTS 2 призведе 

до значно меншої частки населення, яке проживає в сільських регіонах, оскільки є 

порівняно мало регіонів NUTS 2, де більше половини населення мешкає в сільській 

місцевості [1].  

Отож, методика типологізації регіонів рівня NUTS 3 ЄС передбачає виділення 

трьох типів регіонів на основі визначення частки населення, яке проживає у 

сільській/міській місцевості, а саме: переважно сільських регіонів, проміжних та 

переважно міських регіонів (рис. 1). Фундаментальною основою типологізації є 

реалізація першого етапу аналізу, який передбачає поділ регіону NUTS 3 на так звані 

сітки розміром 1 км² та визначення щільності населення в такому осередку. Перевагою 

цього способу є використання відносно рівномірних невеликих осередків сітки, що 

дозволяє уникнути суттєвих перекосів та отримати достовірну інформацію. В результаті 

аналізу сітка зі щільністю населення 300 осіб і більше визначається як потенційно 

міська. Суміжні потенційно міському осередку квадрати сітки, за умови наявності в них 

щонайменше 5000 осіб «об’єднаного» населення, вважаються міськими. Усі інші 

квадрати сітки, які не визначені як міські, вважаються сільськими. 

Наступним кроком є «накладання» результатів першого етапу на регіони NUTS 3, в 

результаті чого виділяють переважно міські регіони (більше 80% населення яких 

проживають у містах), проміжні (50-80% - у містах) та переважно сільські (більше 50% 

населення проживає у сільській місцевості).  

Окремо слід звернути увагу на спробу Євростатом «вирівняти» розміри 

аналізованих регіонів. Щоб уникнути спотворень класифікації внаслідок суттєвих 
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відмінностей у площі регіонів на території ЄС, райони з площею менше 500 км² 

поєднують з сусідніми і ще раз визначають їх тип (в умовах практичного застосування 

методики таких регіонів виявилося 145). При цьому, таке коригування застосовують 

лише для сусідніх регіонів однієї країни-члена ЄС, тоді як регіони з різних країн не 

враховуються. Останній етап практичної реалізації методики передбачає коригування 

результатів типологізації через врахування впливу великих міст на розвиток регіону.  

 
Рис. 1. Алгоритм розширеної типологізації регіонів за методикою ОЕСР 

Джерело: складено на основі [4] 
 

В контексті практичного застосування розробленої методики у ЄС-28 31,7% 

регіонів визначено як переважно сільські. 

Загалом практична складність цього підходу пов’язана з несформованістю вихідних 

даних для аналізу та неготовністю деяких країн до його реалізації. Водночас, варто 

зауважити і суттєві переваги методики, оскільки квадратна сітка на 1 км² є значно 

РОЗШИРЕНА РЕГІОНАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ОЕСР 

Щільність населення в 
осередку ˃ 300 осіб 

Суміжні осередки зі щільністю 
населення ˃ 300 осіб та сумарною 
чисельністю жителів ˃ 5000 осіб 

Усі інші осередки – 
СІЛЬСЬКІ 

ПРОМІЖНИЙ 

ТАК НІ НІ 

Місто з населенням 
більше 200 тис. осіб, 
в якому проживає 

більше 25% жителів 
регіону 

ТАК 

80% населення регіону NUTS 
3 у міських осередках 

 

ПЕРЕВАЖНО 
СІЛЬСЬКИЙ 

ПЕРЕВАЖНО 
МІСЬКИЙ 

Поділ регіону на сітки розміром 1 кв. км. та визначення щільності населення в осередку 

 
 
 
 

МІСЬКІ ОСЕРЕДКИ 

Розрахунок чисельності населення для формувань рівня LAU, на основі чого здійснено аналіз 
населення регіону  

50% і більше населення регіону 
NUTS 3 у сільських осередках 

  

50-80% населення регіону 
NUTS 3 у міських осередках 

  

Місто з населенням 
більше 500 тис. осіб, 
в якому проживає 

більше 25% жителів 
регіону 

Оптимізація розмірів регіонів різних країн 



83 

меншою, ніж самі адміністративні одиниці, і тому запропонований підхід дозволяє 

отримати в результаті детальнішу та точнішу класифікацію сільських територій, 

наблизивши його до ідеї «класифікації поселень», проте, що важливо, з урахуванням 

впливу зовнішніх чинників (оскільки попри те, що сітка формується на рівні меншому 

ніж розміри LAU, аналіз регіонів здійснюється на рівні NUTS 3). 

Попри переваги системного аналізу територій за принципом «знизу-вверх», 

недоліком цієї методики у порівнянні з розширеною методикою ОЕСР є неврахування 

показника віддаленості сільського регіону від міста, що дозволяє виділити саме регіони з 

високим рівнем ризику соціальної відчуженості та економічної ізоляції. 

Загалом існує чимала кількість і національних методик типологізації регіонів в 

контексті їх поділу на сільські та міські, які розраховуються на основі врахування різних 

показників. Методики країн суттєво відрізняються і за показниками, які взято для 

аналізу, і за рівнем адміністративно-територіального устрою, на якому проводиться 

класифікація. Різниця у підходах до формування методик свідчить про потребу їх 

створення відповідно до умов розвитку, географічних та територіальних особливостей 

країни. Водночас варто засвідчити певну універсальність та можливість застосування 

методики ЄС до потреб визначення сільських територій в Україні. Попри це, навіть 

використання міжнародних методик вимагає їх адаптації, оскільки в Україні нижча 

середнього по ЄС густота населення, а також доволі нерівномірне розташування міст 

обласного значення (які відповідають містам з чисельністю жителів більше 50 000 осіб). 

Тому, на нашу думку, для вирішення цієї проблеми та врахування усіх чинників впливу 

доцільно додатково застосувати критерій, який забезпечить врахування усіх аспектів 

розвитку територій. Таким показником окремі дослідники вважають створення та 

ліквідацію підприємницьких структур [3], що дуже відрізняються у міських центрах та 

сільських регіонах.  
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Зміни, що відбуваються в укpаїнському суспільcтві: пoлітичні, еконoмічні та 

coціальні перетвopення, обумoвлюють неoбхідність пoсилення увaги до стpaхового 

захиcту нacелення. Насамперед дієвих вaжелів тa механізмів впливу пoтребує 

накoпичувальне стpaхування, ocкільки динаміка цьoго виду стpахових віднocин впливає 

на добpoбут нaселення та соціальнo-екoномічну стaбільність суcпільства. Тенденції 

ринку стpaхування життя у свoю чергу визначaють пoтребу виявлення чинників, щo 

гaльмують його poзвиток, та неoбхідність пошуку шляхів їх пoдолання. Зaзначене 

дозволяє стверджувaти пpo актуальність дoслідження пpoблем та перспектив poзвитку 

стpaхування життя в Укpaїні. 

Ринoк стpaхування життя в Укpaїні почав свoє станoвлення у 1996 poці, після 

набуття чиннocті Закoном України «Пpo стpaхування», де стpaхування життя виділялocь, 

як окpема галузь стpaхової діяльності. Станoвлення цьoгo виду віднocин пpoдовжується і 

сьoгoдні. Стpaхова діяльність змінюється, удocконалюється й усе більше впливає на 

екoнoміку кpaїни, poзширюється сфеpa cтpaхування, з’являютьcя і poзвиваються нoві 

йoгo види. 

Відповідно до Закону України «Про страхування», під страхуванням життя 

розуміють вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити 

страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, чи у 

разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) 

досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [1]. 

Оснoвна мета стpaхування життя – накoпичити кошти для фінанcoвої впевненocті, 

тому таке стpaхування нaзивається ще накoпичувальним. Цей вид стpaхування 

принципoво відрізняється від інших pизикових видів стpaхування, тим що кoшти людині 

пoвеpтаються – як у випадку смеpті застpaхованої ocoби, так і у випадку дoжиття особи 

дo дати визначенoї договopoм. 

На дaний час pинoк стpaхування життя в Укpaїні є недocтатньо poзвиненим і 

потpебує cуттєвих тpaнсфopмацій. З усіх кpиз, з якими стикaлaсь укpaїнська еконoмічна 

та фінанcoва сфеpи, військoвo-пoлітична та екoнoмічна нестaбільність ocтанніх poків 

найбільш сильнo вплинула на цей сегмент страхoвoгo pинку, щo призвелo до зниження 
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чисельнocті пpaцюючих кoмпаній зі страхувaння «life» та пocилення мoнoпoлізації цьoгo 

pинку. 

Загальна кількість страхових компаній станом на 31.03.2020 становила 225, у тому 

числі СК «life» – 22 компанії, СК «non-life» – 203 компанії, (станом на 31.03.2019 – 265 

компаній, у тому числі СК «life» – 27 компанії, СК «non-life» – 238 компаній). Кількість 

страхових компаній має тенденцію до зменшення, так станом на 31.03.2020 порівняно з 

аналогічною датою 2019 року, кількість компаній зменшилася на 40 одиниць. 

Ваpто звернути увaгу на анaлітику інформаційнoгo aгентства «Фopіншурер», яким 

за pізнoманітними кpитеріями булo складенo ТOП-9 стpaхових кoмпаній за 1 квартал 

2020 року  (табл. 1). 

Таблиця 1 

Топ-10 страхових компаній в Україні 

Місце 

в ТОП-

10 

Страхові премії Страхові резерви Інвестиційний дохід 

СК Сума, 

тис. грн. 

СК Сума, 

тис. грн. 

СК Сума, 

тис. грн. 

1 МЕТЛАЙФ 351 467 PZU УКРАЇНА 1 687 181 МЕТЛАЙФ 93 451 

2 УНІКА 
ЖИТТЯ 213 941 УНИКА 1 650 298 ТАС 82 427 

3 PZU 
УКРАЇНА  146 698 ТАС СГ 1 431 019 PZU 

УКРАЇНА  27 292 

4 
ТАС 143 469 ARX 1 360 464 УНІКА 

ЖИТТЯ 9 024 

5 АСКА-
ЖИТТЯ 124 910 ИНГО 1 079 120 КД-ЖИТТЯ 5 929 

6 
ARX LIFE 66 612 УСГ 1 014 974 АСКА-

ЖИТТЯ 1 950 

7 ГРІНВУД 
ЛАЙФ 

ІНШУРАНС 
26 620 АРСЕНАЛ 

СТРАХОВАНИЕ 835 713 ARX LIFE 1 199 

8 
ІНГО 

ЖИТТЯ 19 471 КНЯЖА 663 725 
ГРІНВУД 

ЛАЙФ 
ІНШУРАНС 

291 

9 
КД-ЖИТТЯ 11 474 УНИВЕРСАЛЬНА

Я 564 021 ІНГО 
ЖИТТЯ 192 

Джерело: [2] 
 

За дaними тaбл. 1 мoжна зpoбити виснoвoк, щo на pинку стpaхування життя в 

Укpaїні діють як кoмпанії з вітчизняним кaпіталoм, тaк і міжнapoдні кoмпанії з 

інoземним капітaлoм. 
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 Пoкaзники діяльнocті зазнaчених кoмпаній зa усіма обpaними кpитеpіями cуттєво 

відpізняються – пoкaзники кoмпаній пеpшої тpійки пеpевищують відповідні пoкaзники 

ocтанніх кoмпаній у cпиcку більше, ніж в 10 paзів. 

Oстаннім часoм спocтерігається пocтупoве зpocтання пoказників pинку стpaхувaння 

життя, пpoте є пpoблеми, які завaжають poзвитку стpaхування життя в Укpaїні: 

– відсутність відпoвідних тpaдицій стpaхування життя; 

– негaтивна історія стpaхування життя в Укpaїні в постpaдянський періoд; 

– нестaбільність пoлітичнoї ситуації; 

– відсутність нaдійних інвестиційних інстpументів, а тaкож відcутність гapaнтій 

збеpеження вклaдених кoштів; 

– зміни в coціальній сфеpі, щo у cилу cвоєї невизнaченoсті в дaний чaс cтpимують 

poзвитoк стpaхувaння життя; 

– інфляція, нестійкість нaціoнальної вaлюти; 

– відcутніcть вільних кoштів у підпpиємств і нaселення; 

– низькa стpaхова культурa нacелення, стpaхових посеpедників і деяких 

стpaхoвиків; 

– великa кількість стpaхових кoмпаній з низьким pівнем кaпітaлізaції; 

– слaбкий poзвиток нaціoнальнoгo пеpестpахового pинку; 

– супеpечливе стpaхoве закoнoдaвство; 

– неспpиятливе пoдaткoве закoнoдaвствo; 

– недocтaтня ємкіcть cтpaхового pинку. 

Вaжливе знaчення стpaхування життя oбумoвлює неoбхідність мoдеpнізaції цієї 

сфеpи тa визнaчення пеpспектив poзвитку. Зpocтанню ефективнocті її функціoнувaння в 

нaшій кpaїні спpиятимуть: запpoвaдження системи гapaнтування стpaхових виплaт за 

дoгoвopaми стpaхувaння життя; ствopення гaлузевої opганізації (бюро) зі страхування 

життя; oптимізація пoдатковoгo закoнoдaвства, зoкрема запpoвадження cтимулів 

пoдаткового хapaктеру, щo cпoнукатимуть стpaхувальників дo придбaння пoлісів 

стpaхування життя; удoскoналення підхoдів до деpжавнoгo pегулювaння тa нaгляду зa 

cтaном кaпіталу стpaховиків та йoгo стpуктуpoю відпoвіднo дo євpoпейської пpaктики; 

oптимізація стpуктури poзподілу акумульованих стpaховиками кoштів; запpoвадження 

нoвих стpaхових пpoдуктів, пpoгресивних пpийомів pизик-менеджменту; підвищення 

pівня кваліфікації пpацівників страхових компаній тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ 

Рущишин Н. М., к.е.н., доцент, 
Федоренко А. О., бакалавр, 

спеціальність «Економіка» 
ОПП «Міжнародна економіка» 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Ринок страхових послуг є одним з найбільш необхідних елементів ринкової 

інфраструктури. У країнах з розвиненою економікою, страхування має найширший 

розмах і забезпечує громадянам надійний захист інтересів від різних видів ризиків: 

катастрофічних, екологічних, транспортних тощо. 

У сучасній науковій літературі соціальне страхування здебільшого трактують як 

організаційно-фінансову систему, чия діяльність спрямована на захист від соціальних 

ризиків втрати доходу або необхідності оплати певних послуг чи інших видатків, 

пов’язаних із втратою здоров’я, працездатності або настанням безробіття, за рахунок 

спеціальних фондів, які формуються через сплату внесків працюючими, роботодавцями 

й державою. 

Одним із важливих видів у сфері праці виступає соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Проблема створення 

нешкідливих та безпечних умов праці існувала в Україні давно, про що свідчить 

статистика нещасних випадків: ще 15-20 років тому на виробництві гинуло близько 4 

тисяч чоловік – у 1,6 разів більше ніж тепер. І на сьогодні у нас імовірність травматизму 

та професійних захворювань у 5-8 разів вище, ніж в інших промислово розвинених 

країнах Європейського Союзу. Стан охорони праці залишається незадовільним. 

Проблема виробничого травматизму є дуже гострою – щорічно на виробництві 

травмується близько 50 тисяч чоловік, з них 1,5 тисяч гинуть, понад 3,5 тисяч отримують 

професійні захворювання [1]. 

Тому окрім соціального, охорона праці має, безперечно, важливе економічне 

значення – це і висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних, 

компенсацій за важкі та шкідливі умови праці тощо.За розрахунками Німецької ради 
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підприємців наслідки віднещасних випадків коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість 

заходів щодо їх попередження.В Україні, враховуючи мізерні витрати на заходи з 

охорони праці, ця різниця ще більша. 

Фахівці Міжнародної організації праці (МОП) підрахували, що економічні витрати, 

пов’язані з нещасними випадками, складають 1% світового валового національного 

продукту. На ці кошти, орієнтовно, можна забезпечити харчування протягом року 

близько 75 млн. людей.За статистичними даними МОП кількість нещасних випадків на 

виробництві у світі неухильно зростає, і становить на теперішній час приблизно 125 млн. 

щорічно.В Україні щоденно на виробництві травмується в середньому 140-180 чоловік, з 

них 20 стають інвалідами, а 4-5 гинуть [1]. 

Статистичні дані свідчать, що: 

– кожні 3 хвилини внаслідок виробничої травми чи професійного захворювання у 

світі помирає одна людина; 

– в Україні внаслідок травм кожні 5 годин помирає одна людина; – кожної секунди 

у світі на виробництві травмується 4 людини; 

– в Україні кожні 8 хвилин травмується одна людина; 

– кожного місяця у світі на виробництві травмується така кількість людей, яка 

дорівнює населенню Парижа [1]. 

Та не дивлячись на цю сумну статистику, виділяють системи соціального 

страхування, які можуть стати прикладом для наслідування, завдяки різноманітності 

організаційно-правових форм соціального захисту працівників від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання саме в цій сфері. 

Для сучасного етапу розвитку систем соціального захисту характерним є значне 

поширення інститутів обов'язкового соціального страхування у світі, широке охоплення 

працюючих, надання різноманітних гарантій застрахованим у грошовій і не грошовій 

формах (медична й реабілітаційна допомога).  

Сьогодні страхування від нещасних випадків на виробництві є одним із 

найрозповсюдженіших видів соціального страхування. І як наслідок набуло такі моделі 

захисту постраждалих на виробництві осіб:  

1. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання (майже усі країни Європи, а також Японія, Ізраїль, Туреччина, Йорданія, 

Саудівська Аравія, Алжир, Єгипет, Малайзія, Південна Корея, В’єтнам, Бразилія, 

Канада, Чилі, Мексика, Венесуела, Куба та ін.).  
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2. Відповідальність роботодавця за шкоду, яка була заподіяна працівнику внаслідок 

трудового каліцтва (Азербайджан, Бангладеш, Швейцарія, Монако, Грузія, Казахстан, 

Шрі-Ланка, Марокко, Уганда, ЮАР, Ліван, Непал, Пакистан, Таїланд, Португалія (при 

настанні нещасного випадку), Фінляндія, Аргентина, Панама, Австралія та ін.) В 

більшості країн, в яких діє така система, роботодавці зобов’язані застрахувати свою 

відповідальність в державних або приватних страхових товариствах. 

3. Загальне соціальне страхування (Нідерланди, Естонія, Угорщина, Сербія, Кувейт 

та ін). Ця модель взагалі передбачає відсутність спеціальної програми страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. В зазначених країнах 

потерпілі отримують компенсацію за загальною системою соціального страхування, 

незалежно від того, чи пов'язаний цей випадок або захворювання з умовами праці чи ні 

[2, с. 262 ]. 

В деяких країнах існує змішаний тип соціального захисту постраждалих на 

виробництві, який об’єднує соціальне страхування з добровільним або обов’язковим 

страхуванням відповідальності роботодавця (США, Данія, Китай, Великобританія, Лівія, 

Лаос, Індія, Іран, Сінгапур, Гонконг та ін.). 

Основні переваги та особливості німецької системи страхування полягають в її 

надійності та високому рівні організації забезпечення всебічної соціальної захищеності 

осіб. Тому не даремно вона вважається однією з найефективніших. Оскільки гарантує 

спеціальне лікування у медичних закладах фахівцями, які мають відповідну 

спеціалізацію та забезпечують безперервність процесу реабілітаційних заходів, що, в 

свою чергу, дає найкращі результати. Основою цього є загальний високий стандарт 

системи охорони здоров'я в Німеччині, підкріплений також системою страхування від 

нещасних випадків, яка має власні спеціалізовані медичні заклади. 

У Фінляндії діє вже інший вид соціального захисту постраждалих, а саме 

відповідальність роботодавця. Проте ця відповідальність повинна бути обов’язково 

застрахована в одній із 16 недержавних компаній, діяльність яких координує Федерація 

організацій страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, яка співпрацює з профспілками, роботодавцями, Міністерством 

соціального забезпечення та охорони здоров'я.  

Особливість цієї моделі полягає в тому, що страхування відповідальності 

роботодавця носить приватний характер та, на відміну від соціального страхування, не 

передбачає участі страховика в реабілітації постраждалого. Травмований отримує від 
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страхової компанії лише грошову компенсацію, а відшкодування відбувається за 

нормами цивільного права.  

Комбінована система існує також в деяких країнах колишнього СРСР. Так, 

наприклад, в Узбекистані функціонує обов’язкове державне страхування, яке гарантує 

мінімальний соціальний захист і обов’язкове страхування відповідальності 

роботодавців.В Туркменістані схема страхування від нещасних випадків 

розповсюджується лише на професії, які відносяться до групи значного професійного 

ризику. В Казахстані існує програма державних соціальних виплат, які покривають 

обмежену кількість ризиків, охоплюючи все населення, а також обов’язкове державне 

соціальне страхування, яке передбачає виплату допомоги у зв’язку з інвалідністю, 

втратою годувальника, безробіття, материнства [2, с. 264]. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід, можна констатувати, що за кордоном 

роботодавці змушені уважніше і відповідальніше ставитися до умов праці свого 

персоналу, а також до загального стану здоров’я працівників. Адже підвищення рівня 

захворюваності на підприємстві – це перш за все їхні прямі, досить великі фінансові 

витрати.  

А головне джерело фінансування соціального страхування у країнах із ринковою 

економікою – це страхові внески застрахованих та роботодавців (на користь тих осіб, що 

працюють за наймом), а також – субсидії від держави. Однак, в цілому, система 

соціального страхування ґрунтується на принципах страхової солідарності. Тобто, 

страхові внески роботодавця та безпосередньо самих застрахованих людей відіграють 

роль основного джерела надходжень, а кошти держави, зазвичай, використовуються для 

призначення виплат загального характеру та забезпечення мінімального рівня страхових 

допомог, якщо для таких виплат бракує надходжень від страхових внесків [3]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в кожній системі 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання є свої переваги та недоліки. Проте отриманий досвід допоможе швидко і 

ефективно реагувати на нові проблеми. Такі країни як Німеччина і Фінляндія можуть 

слугувати прикладом для України. Детальніше ознайомившись і вивчивши їхній процес 

регулювання сфери праці, можна створити власну функціонуючу систему страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання шляхом 

вдосконалення чинного законодавства та прийняттям нових нормативно-правових актів. 
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Цифровий маркетинг охоплює всі маркетингові напрямки, які використовують 

електронні пристрої або Інтернет. Підприємства використовують цифрові канали, такі як 

пошукові системи, соціальні медіа, електронну пошту та інші веб-сайти для зв’язку з 

поточними та майбутніми клієнтами. Його розвиток у 1990-х та 2000-х роках змінив уяву 

про класичну теорію маркетингу.  Головною передумовою виникнення цифрового 

маркетингу є поява інтернету і технологічний прогрес. На сьогодні, важко уявити день 

без інтернету. Також із кожним роком інтернет і електронні пристрої стають все 

доступнішими в різних куточках світу, що позитивно впливає на розвиток цифрового 

маркетингу.  

Цифрові маркетингові кампанії набули поширення в Інтернеті, a  саме оптимізація 

пошукової системи (SEO), маркетинг в пошукових системах (SEM), контент-маркетинг, 

маркетингові кампанії, маркетинг на основі даних, маркетинг у соціальних мережах, 

прямий маркетинг по електронній пошті, медійна реклама, тощо. 

Цифровий маркетинг поширюється також на не Інтернет канали, що включає в себе 

цифрові носії, такі як телебачення, мобільні телефони (SMS та MMS), зворотний дзвінок 

та дзвінки на телефон. Розширення не Інтернет каналів відрізняє цифровий маркетинг 

від інтернет маркетингу. 

Цифровий маркетинг, як і будь-який інший вид маркетингу, може допомогти 

отримати максимальну вигоду найдієвішим методом, що може заощадити не мало 

грошей, тобто він допомагає суттєво підвищити ефективність продукту без ніяких витрат 

[1]. 
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Під час кризи, спричиненої коронавірусом цифровий маркетинг став як ніколи 

актуальним. Артур Тадеуш Латошевіч, директор із розвитку бізнесу в WhitePress 

Ukraine, в інтерв’ю зазначає: «Загалом, слід орієнтуватися на діджиталізацію бізнесу у 

всіх можливих сферах та спрямовувати маркетингові витрати саме на інтернет-

маркетингу, ефективність якого сьогодні дуже очевидна. Тільки від наших рішень 

залежить, чи ця криза буде проблемою, чи відкриє нові можливості» [2]. 

Прогнозується, що світові витрати на цифровий маркетинг сягнуть 605 млрд 

доларів США в 2020. Це на 4,2% більше ніж в 2019 [3]. У той же час в Україні, 

прогнозується, що витрати на рекламу на ринку цифрової реклами у 2020 році 

становитимуть 405 млн доларів США. Що складає всього 6.7% від загальної суми 

світових витрат на цифровий маркетинг. Найбільшим сегментом ринку в Україні є 

реклама в соціальних мережах, прогнозований обсяг ринку в 2020 році складе 173 млн 

доларів США. Попри те, що цифровий маркетинг досить швидко розвивається в Україні, 

вона займає 49-те місце в світових витратах на цифровий маркетинг. На першому місці в 

рейтингу Сполучені Штати Америки із прогнозованими витратами US$129,436 млн. На 

другому місці Китай із загальним обсягом US$77,761 млн. Серед Європейських країн 

лідирує Велика Британія із загальним бюджетом US$21,850 млн [4]. 

Навіть до кризи COVID-19 була тенденція зростання онлайн купівлі товарів, чи 

замовлення обслуговування. У 2020 році, ця тема ще більш актуальна так як через 

коронавірус Інтернет – це безпечний шлях купівлі, чи замовлення необхідних речей. 

Цифровий маркетинг разом із добре організованими онлайн-продажами під час кризи 

може принести стабільно зростаючий прибуток. До того ж, криза COVID-19 суттєво 

вплинула на те, що люди проводять більше часу в інтернеті, де набагато легше 

привернути їх увагу правильно підібраною рекламою.  

Також важливо зазначити, що цифровий маркетинг є світовим явищем, яке не має 

кордонів. Він суттєво може вплинути на вихід українських брендів на міжнародний 

рівень. При правильному використанні цифрового маркетингу- це допоможе 

Українським компаніям розширити коло клієнтів і збільшити продажі. 

Із наведеного вище можна зробити висновки, що: 

 Цифровий маркетинг включає в себе як Інтернет орієнтовані підходи, так і не 

Інтернет пов'язані з ним цифрові носії. 

 В період пандемії компаніям потрібно звертати більше уваги на можливості 

цифрового маркетингу. 
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 Україна позитивно розвиває цифровий маркетинг, проте порівнюючи із 

світовою тенденцією Україні потрібно пройти ще довгий шлях, щоб досягти провідні 

країни світу. 

 Цифровий маркетинг немає кордонів. Він може допомогти українським 

виробникам вийти на світовий рівень.  

 Під час пандемії інвестування в цифровий маркетинг в загальному виросло. 

Проте не у всіх галузях. Наприклад туристичний і розважальний сектор зменшили 

витрати на цифровий маркетинг, та в цей же час, виробники одягу, доставки продуктів та 

їжі на дім, різко збільшили.  
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На світовому ринку торгівельні операції здійснюються на основі світових цін. 

Світові ціни — це ціни, за якими здійснюються великі експортно-імпортні операції, що 

значною мірою характеризують стан міжнародної торгівлі конкретними товарами.  

Використання світових цін обумовлене наявністю різних цін на однотипні товари в 

різних країнах. З теоретичної точки зору світові ціни є грошовим вираженням 

інтернаціональній вартості товарів, що реалізовуються на світовому товарному ринку. 

Процес формування світових цін досить складний, і зазвичай світовою називають ціну на 

певний вид сировини продукції, товару, на підставі якої реалізується значний обсяг цієї 

продукції (товарів) в міжнародній торгівлі з платежем у вільно конвертованій валюті. 

Світовими цінами вважаються: 

1) реальні ціни великих експортних або імпортних операцій, що здійснюються на 

провідних ринках даного виду сировини, продукції чи товарів; 
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2) ціни, визнані на певний період часу організаціями, що відають міжнародною 

торгівлею; 

3) ціни операцій, що носять регулярний характер на світовому товарному ринку; 

4) середні значення цін на один і той же вид сировини, продукції або товарів, 

розраховані за операціями ринків різних країн. 

Формування світової ціни проходить умовно в три етапи.  

Перший – коли сировина, продукція або товар потрапляють від виробника на 

ринок. На цьому етапі рівень ціни залежить від чинників виробництва, а саме: скільки 

було здійснено витрат і який очікується прибуток. 

На другому етапі відбувається обертання на ринку, і тут на рівень цін впливають 

співвідношення пропозиції і попиту, обсяги постачань, індивідуальні ціни пропозиції та 

еластичність попиту. 

На третьому етапі – сировина, продукція чи товар доходять від ринку до споживача, 

де рівень цін залежить від умов укладених операцій і постачань. 

Для готових виробів і товарів вирішальну роль у формуванні рівня світової ціни 

відіграють ціни провідних світових виробників, що спеціалізуються на їх виготовленні і 

реалізації. Потрібно відзначити, що для сировинних ресурсів визначення світової ціни не 

являє собою труднощів, тоді як визначення рівня ціни на готові вироби і товари досить 

проблематичний, що пов'язане з великою кількістю фірм, що реалізовують аналогічні 

товари. 

Таким чином, на рівень світових цін вирішальний вплив здійснюють основні 

постачальники на зовнішній ринок. Світові ціни можуть значно відрізнятися від 

внутрішніх цін країн, оскільки: по-перше, мають різну вартісну основу через різні умови 

і обсяги виробництва, кон'юнктуру ринку; по-друге, через відмінності між формуванням 

цін на сировину і товари, призначених для експорту і для внутрішнього вжитку. 

При виборі інформації про світові ціни слід віддавати перевагу провідним 

міжнародним торговим центрам: Лондонській біржі металів, Нью-Йоркській, Чиказькій 

товарним біржам, Ліверпульській бавовняній біржі та іншим. На цих біржах відбувається 

більша частина світових торгових угод, і відповідно ціни угод у більшості випадків є 

реальними світовими цінами на момент угоди. Основними джерелами інформації про 

рівень світових цін на конкретні товари, а також тенденції зміни цін за певний період є: 

комерційна пропозиція, довідкові ціни, публікації міжнародних товарних бірж та 

аукціонів, а також зовнішньоторговельна статистика. 
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Комерційна пропозиція надсилається товаровиробником у відповідь на офіційний 

запит. Слід мати на увазі, що така інформація є недостовірною, так як фірма-виробник 

завищує свої ціни на 15-40% та більше відсотків на вторговування. 

Довідкові ціни друкуються на регулярній основі в багатьох періодичних виданнях, 

таких як Financial Times (Велика Британія), Wall Street Journal (США), Metal Buletin 

(видання Лондонській біржі металів), Monthly Bulletin of Statistics (видання ООН) та 

інші. В даний час все більшу значимість як джерело цінової інформації набуває Інтернет, 

на сайтах якого можна знайти усю необхідну цінову інформацію практично з будь-якого 

виду товарів і послуг. Недоліками довідкових цін є  їх низька достовірність, так як вони є 

цінами експортерів і містять надбавку на вторговування, величина якої може бути досить 

значною. 

Ще одним джерелом інформації є публікації міжнародних товарних бірж та 

аукціонів. Біржові ціни на операції з негайною поставкою товарів, а також ціни 

здійснених продажів на товарних аукціонах вважаються досить достовірними і можуть 

бути використані як основа для формування контрактних цін. 

Важливою є також зовнішньоторговельна статистика. Ціни, що наводяться в 

довідниках по зовнішній торгівлі, відображають рівень світових цін. Слід мати на увазі, 

що ці ціни можуть бути використані як ідея ціни, так як вони усереднені і, як правило, 

застарілі. 

Проблеми зовнішньоторговельного ціноутворення полягають у тому, що 

інформація про умови конкретних угод і про ціну є суворо конфіденційною і ретельно 

оберігається фірмами-учасниками торговельних угод. Отримати таку інформацію досить 

складно, тому учасникам організацій і підприємств, що беруть участь у 

зовнішньоекономічній діяльності необхідно організувати регулярну роботу щодо збору 

та аналізу цінової інформації з урахуванням впливу всіх ціноутворюючих факторів на 

світовому ринку. 
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Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь 
 

Функціонування ринку цінних паперів призвело до появи великої кількості 

фінансових інструментів, що відіграють досить важливу роль на сучасному ринку, серед 

яких значне місце займають похідні цінні папери. Активна діяльність суб’єктів 

економічних відносин на фондовому ринку і бажання зменшити власні ризики зумовила 

появу ринку похідних цінних паперів (деривативів). 

Актуальність обраної теми є проблеми функціонування ринку цінних паперів в 

Україні. На розвинених ринках сегмент похідних цінних паперів займає важливу частину 

ринку та виконує ряд важливих функцій, ключова із них хеджування ризиків. В Україні 

сегмент похідних цінних паперів фактично не функціонує, що обумовило необхідність 

наукових пошуків в цьому напрямку.  

Вагомий внесок у наукові дослідження проблем функціонування  ринку цінних 

паперів здійснили такі вітчизняні вчені, як К. Абасова, О. Колодізєв, І. Хома, І. Угринюк, 

С. Шевчук, та інші. Проте, незважаючи на значний внесок вищезазначених науковців, 

ринок похідних цінних паперів в Україні потребує подальшого дослідження.  

Малодиверсифікованими в останні роки є торги на фондовому ринку, який 

характеризується перевагою державних облігацій [1 c. 76 ]. Ринок похідних фінансових 

інструментів взагалі займає мізерну частку. У міжнародній практиці ринок похідних 

фінансових інструментів розподіляється на два основні сегменти: угоди, що 

здійснюються на біржах; позабіржові деривативи. 

Деривативи можуть використовуватися для різних цілей. Теорія фінансів 

виокремлює три основні причини, через які економічні агенти вдаються до операцій із 

деривативами [2 c. 46]:  

1) хеджування, за якого валютні деривативи використовуються для страхування 

валютних ризиків – можливих збитків та додаткових витрат під час проведення 

зовнішньоторговельних валютних чи інших операцій у зв’язку зі зміною курсу іноземної 

валюти; 
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2) деривативи можуть використовуватися як інструменти спекуляції. За нормальних 

умов спекуляція є стабілізуючим фактором, адже спекулянти зазвичай згладжують ціни, 

купуючи товари за низькими цінами та продаючи їх за високими (отримуючи свій 

прибуток).  

3) за допомогою деривативів здійснюються також арбітражні операції, тобто 

операції купівлі-продажу валюти з метою отримання прибутку. Арбітражні операції 

завжди є стабілізаційними, оскільки сприяють короткостроковому вирівнюванню 

валютних курсів на різних валютних ринках. 

Оскільки одним з найбільш дієвих інструментів мінімізації ризиків є деривативи, то 

багато компаній і фінансових інститутів здійснюють операції з форвардними, 

ф’ючерсними та опціонними контрактами. Вони є ефективними інструментами 

зниження процентного, валютного, цінового, кредитного та інших фінансових ризиків. 

Використання деривативів сприяє розміщенню і мобілізації фінансових ресурсів, 

дає змогу ефективно управляти ризиками, а також здійснювати спекулятивні операції. [3, 

c. 246].  

Численні наукові дослідження присвячено вивченню проблем, що гальмують 

розвиток ринку похідних цінних паперів в Україні. Варто погодитись дуками науковців, 

що вважають ключовим такі стримуючі фактори:   

⎯ політична та фінансово-економічна нестабільність в Україні і низький рівень 

диверсифікації національного фондового ринку; 

⎯ низький рівень систематизованості і узгодженості норм права, що регламентують 

використання деривативів в Україні; 

⎯ відсутність дієздатної системи державного регулювання відносин на ринку 

похідних цінних паперів; 

⎯ недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури організованих ринків; 

⎯ низький рівень розвитку ринків базових фінансових інструментів; 

⎯ брак інноваційних інструментів; 

⎯ низька ліквідність та висока ризиковість виконання операцій з деривативами; 

⎯ низький рівень поінформованості суб'єктів господарювання про операції з 

похідних цінними паперами та відсутність належного рівня їх інформаційного 

забезпечення [4 c. 770]. 
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У той же час, науковці фокусуються на шляхах вирішення зазначених проблем. Для 

того щоб покращити стан  ринку цінних паперів, наведено основні напрямки 

вдосконалення розвитку ринку деривативів в Україні: 

1) запровадження політики державного регулювання операцій з деривативами; 

2) удосконалення системи оподаткування операцій з деривативами; 

3) подальший розвиток бірж та інших інфраструктурних установ (рейтингових 

агентств тощо), як необхідні для здійснення операцій з валютними деривативами; 

4) підвищення рівня кваліфікації персоналу банків щодо використання деривативів; 

5) поступове усунення прямої заборони для суб’єктів валютного ринку на 

проведення операцій з валютними деривативами, запровадження гнучкого курсу гривні. 

6) стабільне економічне зростання; 

7) зростання інтересів господарюючих суб’єктів до механізмів страхування ризиків 

[5 c. 1275]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що покращення розвитку економіки в 

цілому, конкретних її галузей, а також соціально-економічного становища в країні як для 

підприємств, так і фізичних осіб є важливими передумовами для розвитку фінансового 

ринку загалом, а відтак і ринку похідних фінансових інструментів.  

Удосконалення ринку похідних цінних паперів позитивно вплине на розвиток 

вітчизняного ринку, фінансову систему України та національну економіку. 
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БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Ткаченко О. П., к.е.н., 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Проваджений з березня місяця карантин на всій території України, а також посилені 

державні заходи по роботі певних форм малого бізнесу, пов’язаних із прямими 
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контактами зі споживачами, привело до закриття і банкрутства великої кількості 

підприємств. Деяким підприємствам коронавірус сприятиме розвитку, інші отримають 

збитки і є такі, що можуть отримати вигоду за умов правильно обраної стратегії 

розвитку. Карантинні заходи у зв’язку з пандемією СOVID-19, а також «зонування» 

України, суттєво вплинуло на функціонування ресторанного бізнесу. Саме від 

приналежності до певної «зони» стала залежати життєздатність закладу. Проте, 

ресторанний бізнес намагається зберегти свою життєздатність і адаптуватися до нових 

умов функціонування. 

Ресторанний бізнес після закінчення посиленого режиму карантинних заходів 

поступово почав відновлювати свої позиції, що характеризувалося збільшенням 

відвідуваності закладів різних форматів. Але, побоювання людей відвідувати громадські 

місця для запобігання зараження коронавірусом, падіння доходів населення, зупинення 

громадського транспорту гальмували цей процес.  

За оцінками експертів ресторанного бізнесу карантин через пандемію коронавіруса 

викличе одну з найбільших криз у сфері HoReCa в Україні за останні роки, при 

найкращих прогнозах після закінчення карантину зможуть відкритися 50-65% закладів. 

Експерти відмічають, що в липні 2020 року продажі знизились на 54% у відповідності до 

такого ж періоду 2019 року. При цьому, майже у половини учасників ринку втрати 

перевищили 30%. Стрімке зростання випадків захворюваності, у зв’язку з чим очікується 

друга хвиля пандемії, знову може погіршити ситуацію на ринку ресторанного бізнесу. 

Враховуючи цю обставину, експерти ресторанного бізнесу прогнозують, як критичне 

падіння доходів (спад виручки на 50-80%), так і повне припинення діяльності закладів 

ресторанного господарства. Управління життєздатністю закладів ресторанного 

господарства, також ускладнюється відсутністю державної підтримки ресторанного 

бізнесу, тиском з боку податкових служб, орендодавців, постачальників, скорочення 

персоналу. 

За таких умов функціонування немає єдиної стратегій розвитку, напрацьованих 

ефективних управлінських рішень, щодо подолання кризи. Подальший розвиток 

ресторанного бізнесу залежатиме від гнучкості, своєчасності та прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням особливостей кожного конкретного 

закладу.  

Найбільш життєздатним, за наявної ситуації, виявилися заклади Street-food, 

мережеві заклади ресторанного бізнесу, та такі, що мають власну службу доставки, а 
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найбільш «втрачаючими» є заклади з караоке, кальянами, дискотеками, дитячі заклади та 

ін. В свою чергу, заклади, що не планують припинення своєї діяльності, активно 

змінюють стратегію розвитку, намагаються оптимізувати бізнес-процеси і впроваджують 

нові креативні рішення, що будуть надавати споживачу необхідну цінність в умовах 

невизначеності. 

Серед можливих рішень подальшого ефективного функціонування можна 

відзначити: 

‒ відкритий літній майданчик. Наявність у закладу літньої площадки стало одним з 

найважливіших чинників життєздатності. Для закладів, які не мають літньої площадки, 

але мають можливість її організації це є головним завданням. Інші заклади намагаються 

розширити вже наявні літні майданчики. 

‒ вікно видачі. Введення обмежень на скупчення людей та рішення уряду, що 

допускає лише приготування їжі і доставку замовнику закладами ресторанного 

господарства, підвищили актуальність такого рішення. Організація вікна видачі надасть 

можливість закладу отримати конкурентну перевагу. Головним завданням при цьому є 

злагоджена робота та швидке виконання замовлень з наступною безконтактною 

передачею споживачу через вікно видачі. 

‒ власна доставка або співробітництво з компаніями, що надають такий сервіс. 

Головною умовою успішності даного рішення є підтримка середнього чеку, у 

протилежному випадку така послуга буде нерентабельною. Слід зазначити, що більшість 

закладів що пропонують доставку їжі користуються сторонніми сервісами з доставки. 

Проте, не всі заклади, які не мають власної служби доставки їжі, готові співпрацювати з 

такими компаніями через високу комісію оплати послуг (від 25% до 40%). Так, 

наприклад UberEats припинив свою діяльність, велика кількість скарг на службу 

доставки Glovo, Raketa насьогодні найбільш потужна служба доставки, але і з найбільш 

високими відсотками за послуги (майже 40%). 

‒ збереження персоналу є першочерговим завданням для закладів ресторанного 

господарства. За опублікованими даними, майже у половини працівників ресторанного 

бізнесу дохід знизився, залишився без змін – 18%, майже у 10% закладів знижені бонуси 

і доплати персоналу і лише для 7% роботодавців потреби в наборі персоналу залишилися 

на докризовому рівні. За таких умов відбувається скорочення персоналу, а працівникам 

що залишилися, доводиться виконувати набагато більше обов'язків. Це загострило 

проблему з набором персоналу, як слідство, частина пішла у відпустку за свій рахунок, 
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частина повернулася додому (характерно для великих міст: Одеси, Харкова, Львова, 

Києва, Дніпра), частина змінила сферу діяльності. Таким чином, для рестораторів 

головним завданням є не тільки утримання персоналу, а й підтримка його лояльності.  

‒ рішення щодо відтермінування орендної плати і комунальних платежів. 

Оскільки, в основному ресторани розміщаються в орендованих приміщеннях, реалізація 

рішення покликана підтримати життєздатність закладів ресторанного господарства. Для 

цього необхідні відповідні підзаконні державні акти для підтримки бізнесу. У цьому 

питанні заслуговує на увагу світовий досвід. Так, наприклад, у Великобританії в 

кризовий період орендодавці знижують вартість оренди або взагалі перестають брати 

плату за приміщення для збереження попиту на свою нерухомість.  

‒ переорієнтація на нових постачальників. Введення карантинних заходів привело 

до росту цін і спекулятивним проблемам, коли постачальники почали штучно 

завищувати ціни, користуючись виниклими труднощами. Для всієї галузі ресторанного 

бізнесу виникла складна ситуація, тому що для багатьох ресторанів спеціалізованої кухні 

із закордонних країн імпортувалося понад 50% продуктів. Таким чином, переорієнтація 

на нових постачальників суттєво вплине на цінову політику закупівель по багатьом 

продуктам і вимагає від закладів ресторанного господарства перегляду продуктового 

набору. 

‒ скорочення витрат. Зниження кількості клієнтів пропорційно привело до 

зменшення обсягу витрат по цілому ряду статей, а інтенсивність закупки продуктів стала 

меншою. 

Отже, за сучасних реалій, стратегію розвитку закладу ресторанного господарства 

можна розробити. Але для ефективної її реалізації ресторатори повинні бути впевнені, 

що будуть працювати, на сьогодні, такої впевненості немає. Тому, у якості можливих 

рішень, щодо утримання життєздатності в сфері ресторанного бізнесу можна виділити: 

оптимізацію служб доставки, відмову від дорогих постачальників і переорієнтацію на 

нових, відновлення меню і заміна нерентабельних блюд, зниження орендної плати, а 

також повний перегляд інших своїх витрат. Реалізація таких рішень дозволить пережити 

ситуацію, що склалася з найменшими втратами, а також, дозволить працевлаштувати та 

утримати ключових працівників. 
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На агропромисловому ринку перспективним сегментом в теперішній час є органічні 

продукти. На сьогоднішній день у 153 країнах світу розвивається виробництво 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції, а обсяг ринку досягає 50-60 млрд 

доларів США, згідно даних науково-дослідного Інституту біоземлеробства FiBL та 

експертів Міжнародної федерації органічного сільського господарства IFOAM [1].  

Виробництво продукції органічного напрямку в Україні зараз на етапі стабілізації, 

тому позитивним поштовхом, що дасть можливість активізувати ринок органічних 

продуктів є ухвалення Закону України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» № 425-VII від 03.09.2013 р. [2]. 

Україна може посісти в світі одне з провідних місць з виробництва органічної 

продукції, оскільки має хороші ґрунтові та природно-кліматичні умови. Виробництвом 

органічної продукції займаються переважно в Херсонській, Одеській області (південь 

країни), в Львівській, Закарпатській, Хмельницькій області (захід країни), а також у 

Вінницькій, Харківській та Київській областях. 

Виробництво органічного сільського господарства має потенціал, який надасть 

дрібним фермерським господарствам більше роботи та забезпечить життєдіяльність 

сільського населення, що є великою перевагою. З розширенням органічного сектору 

підвищиться працевлаштування населення, тому що органічне землеробство є мало 

механізоване, тому необхідно більше ручної праці, ніж у будь-якому іншому 

виробництві. Як наслідок, виробництво органічної продукції може зменшити міграцію 

населення із сільських місць до мегаполісів, а також зберегти знання про ведення 

господарства у багатьох регіонах. 

Однак, крім переваг виробництва органічної продукції, є багато негативних 

чинників, які знижують розвиток і поширення в цьому сегменті аграрного сектору. 

Таким прикладом може бути: 
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 недосконалість чинного нормативно-правового регулювання для органічного 

виробництва; 

 відсутність діючої системи санкцій щодо фальсифікатів продукції та системи 

захисту прав споживачів; 

 відсутність зі сторони держави ефективної системи державного контролю за 

якістю і виробництвом продукції, що викликає недобросовісну конкуренцію між 

виробниками, продавцями і спричиняє шахрайство (псевдоорганічні продукти). 

Отже, ми проаналізували стан, переваги, недоліки та наслідки виробництва 

органічної продукції в Україні. Оскільки Україна має хороший потенціал, то вона може 

стати одним із експортерів цієї продукції в ЄС, але це все може реалізуватися, тільки із 

підтримкою держави, через пільгові ціни на послуги і засоби виробництва, збільшення 

розміру доплат до закупівельної ціни, фінансову підтримку, державне страхування, 

популяризацію органічної продукції між споживачів та виробників. 
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В умовах кризових явищ в економіці України, особливого значення набуває 

проблематики фінансового забезпечення соціального захисту населення. Термін 

«соціальний захист» вчені трактують по-різному, та, на нашу думку, найлаконічніше та 

найточніше дали визначення В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова: «соціальний 

захист - це комплекс організаційних, правових та економічних заходів, спрямованих на 

захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах» [5]. 

До форм соціального захисту належать: особисті види соціального страхування, 

соціальна допомога різних видів; соціальне забезпечення. 

Різниця між всіма цими поняттями в наступному:  
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- соціальне страхування забезпечує матеріальну підтримку непрацездатних 

громадян за рахунок фондів, які створені працездатними членами суспільства;  

- соціальна допомога виплачується тим верствам населення, які потрапили у 

важку життєву ситуацію, кожен випадок розглядається індивідуально;  

- соціальне забезпечення – форма соціального захисту, яка здійснюється постійно 

або протягом тривалого часу, без попередніх внесків та без огляду на потребу в цих 

коштах їх отримувача (у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, догляду 

за дитиною-інвалідом, хвороби; досягнення пенсійного віку, безробіття, смерті 

годувальника, нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання тощо) 

[1]. 

У науковій літературі до сих пір немає чітко визначеного переліку категорій 

населення, які є недостатньо захищеними та потребують допомоги з боку держави. Ми 

пропонуємо до малозахищених верств населення віднести тих, які мають право на 

призначення соціальних допомог визначених Конвенцією МОП № 102, оскільки системи 

соціального захисту провідних країн побудовані на принципах цього нормативно-

правового акту (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Види соціальної допомоги згідно з поділом МОП та категорії громадян, що 

мають на них право 
Вид допомоги відповідно до МОП Категорії громадян, яких можна віднести до 

малозахищених  
Медична допомога Ветерани війни, учасники АТО/ООС 
Допомога у зв’язку з хворобою 
Допомога по безробіттю Безробітні 
Допомога по старості Пенсіонери 
Допомога в разу трудового каліцтва або 
професійних захворювань 

Ветерани війни і праці, потерпілі на ЧАЕС, особи з 
інвалідністю внаслідок нещасного випадку на 
виробництві 

Сімейні допомоги Багатодітні сім’ї, одинокі батьки, малозабезпечені сім’ї  
Допомога у зв’язку з вагітністю і 
пологами 

Вагітні жінки 

Допомоги по інвалідності Особи з інвалідністю внаслідок загального 
захворювання, інваліди дитинства 

Допомоги у зв’язку з втратою 
годувальника 

Члени сімей померлого годувальника, які перебували на 
його утриманні та втратили право на допомогу 

 

На жаль, в Україні погано організована система пільг та виплат по соціальній 

допомозі. Наприклад, донедавна з існуючих 125 видів пільг лише 44 було передбачено 

для 45 найбільш соціально незахищених категорій громадян, виплати яким, до того ж, 

надається без перевірки нужденності (на 2015 рік відсоток перевірок становив лише 7 
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%). Інші 39 видів пільг надавалися 57 категоріям працездатного населення за професією, 

а ще 45 видів пільг надавалися 14 категоріям громадян, які мають деякі заслуги перед 

державою. Це призводило до того, що значна частина фінансових ресурсів виплачується 

населенню, яке цього не потребує. Якщо в країнах ЄС близько 50 % соціальних 

трансфертів надаються бідному населенню, то в Україні цей показник становить 

приблизно 19 %. Також протягом 2012 – 2019 років темпи зростання видатків на 

соціальний захист значно перевищували темпи зростання ВВП (зокрема у 2019 сума 

видатків на соціальний захист зросла на 4% порівняно із відповідною сумою 2018 року, у 

той час як темп зростання реального ВВП за аналізований період склав 1,5%), що 

свідчить про неефективний механізм фінансування соціального захисту в Україні та 

необхідність його оптимізації [3]. 

Вважаємо, потрібно зменшити частку виплат людям, які їх не потребують, бо 

мають достатній рівень доходу, та збільшити частку малозахищених верств, які 

отримуватимуть виплати, що забезпечать їм прийнятний рівень життя. При цьому, 

прагнення до вирівнювання добробуту громадян потрібно втілювати поступово: 

спочатку якісно витягнути людей із-за межі бідності, надавати робочі місця, 

підтримувати соціальними допомогами, давати стимул жити та працювати, а не 

очікувати виплат від держави. Після закінчення цього етапу можна покращувати життя 

всіх громадян шляхом стимулювання, заохочення, дій і підтримки.  

Україна повільно до цього рухається, якщо взяти до уваги, що у 2018 році 

зафіксовано підвищення рівня доходів усіх верств населення. Рівень бідності за 

доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму у 2018 році знизився до 27,6 % 

(проти 34,9 % у 2017). Серед працюючих рівень абсолютної бідності за 2018 рік знизився 

до 18,2 % (проти 23,7 % у 2017). Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років за 

2018 рік порівняно з  2017 року зросла до 16,4 млн осіб. Рівень зайнятості зріс з 56,1% до 

57,1 %, рівень безробіття населення знизився з 9,5 % до 8,8 %. 

Важливою складовою механізму фінансового забезпечення соціального захисту 

населення є форми та інструменти його фінансування. У відповідності із 

загальноприйнятим підходом, фінансування соціального захисту населення здійснюється 

у таких формах форм: внутрішнє, зовнішнє фінансування та кредитування.  

У свою чергу, зовнішнє можна поділити на: бюджетне фінансування (надання 

коштів у безповоротному порядку з бюджетів різних рівнів суб’єктам господарювання 

соціальної сфери для повного або часткового покриття їх витрат), соціальне страхування 
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(за рахунок бюджету Фонду соціального страхування, що формується шляхом сплати 

обов'язкових внесків юридичними та фізичними особами) та інше зовнішнє 

фінансування (фінансування за рахунок коштів підприємств, установ і організацій усіх 

форм власності, громадських об'єднань, церковних громад та ін.).  

Під внутрішнім фінансуванням соціального захисту доцільно розуміти 

фінансування за рахунок коштів членів самої установи.  

Кредитування являє собою процес отримання необхідних грошових коштів у 

фінансово-кредитних установах на умовах строковості, поворотності, платності, та 

цільового використання установами соціальної сфери [4]. 

У 2015 році частки приватних коштів, коштів фондів соціального страхування та 

державних коштів становили 16,47 %, 36,58 % і 46,95 % відповідно. 

Як бачимо, в Україні переважає централізована система, що зрозуміло з пропорцій 

джерел виплат по соціальному захисту, що на думку дослідників, є менш ефективною, 

ніж децентралізована. В той час, як європейські країни намагаються залучати більше 

приватних коштів для соціального забезпечення населення, соціальна політика в нашій 

державі протягом багатьох років не переорієнтовується на зростання частки приватних 

коштів. Вважаємо, вирішенням даної проблеми також буде підвищення рівня доходів 

громадян, оптимізація структури соціальних видатків, зменшення кількості пільгових 

категорій населення, проведення більшої кількості індивідуальних перевірок щодо 

потреби у соціальних допомогах для уникнення зловживань. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЗАКЛАДІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

Швед Р. Т., магістр, 
спеціальність «Менеджмент» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Данилюк Л. Г. 
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Сучасний стан охорони здоров’я України та світу характеризується кардинальними 

змінами через пандемію Covid-19. Заклади охорони здоров’я стикаються з глобальними 
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проблемами нестачі фінансових ресурсів, трудових ресурсів, ліжко місць, апаратів 

штучної вентиляції легень тощо. Саме тому, управління фінансовими ресурсами у 

закладах охорони здоров’я потребує додаткових досліджень та кардинальних змін умов 

фінансування. 

В Україні функціонує національна або державна модель системи охорони здоров’я, 

яка заснована на принципах загальної доступності та безоплатності. 

Конституція України передбачає, що 

кожен  має  право  на  охорону  здоров’я,  медичну  допомогу  та медичне  страхування.  

Базова програма медичного забезпечення гарантує безоплатне отримання 

фізичними особами медичних послуг в закладах охорони здоров'я за рахунок коштів 

Державного та місцевих бюджетів. До видів медичної допомоги для всіх категорій 

населення, які входять до Базової програми належать: 

а) первинна медична допомога; 

б) екстрена медичної допомога та пов'язана з нею медична допомога при 

невідкладних станах; 

в) невідкладна стоматологічна допомога; 

г) паліативна медична допомога; 

д) медична допомога дітям до 16 років; 

е) медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 

ж) профілактичні щеплення проти інфекційних хвороб, включені до календаря 

щеплень, та профілактичні щеплення за епідемічними показаннями[1]. 

Додатково для окремо визначених категорій населення в рамках Базової програми 

може надаватися: 

а) вторинна (спеціалізована) медична допомога; 

б) третинна (високоспеціалізована) медична допомога; 

в) забезпечення за рецептом чи приписом готовими лікарськими засобами та 

медичними виробами, необхідними для надання медичної допомоги (реімбурсації); 

г) медична реабілітація [1]. 

Фінансовий менеджмент – це управління фінансовими відносинами, яке охоплює 

систему принципів, правових норм, методів, форм та прийомів їх регулювання з метою 

інтеграції і ефективного використання фінансових ресурсів. Іншими словами, він 

спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, які 

виникають між суб’єктами у процесі руху фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент 
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– процес розробки мети управління фінансами і здійснення впливу на них за допомогою 

методів та інструментів фінансового механізму, тобто має свою стратегію і тактику [2]. 

Фінансові ресурси – це грошові нагромадження і доходи, які утворюються в процесі 

розподілу й перерозподілу ВВП й зосереджуються у відповідних фондах для 

забезпечення безперервності розширеного відтворення і задоволення інших суспільних 

потреб [3]. Класифікація фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я наведено на 

рис. 1. 

Основними проблемами управління фінансовими ресурсами у закладах охорони 

здоров’я можна назвати такі: 

- нестача ресурсного забезпечення, ті кошти, які виділяють державою покривають 

мінімальні потреби ( заробітну плату медичного персоналу та оплату комунальних 

платежів); 

- нераціональне використання розподілених коштів; 

- довгі по терміну джерела отримання додаткового фінансування; 

- низька якість медичних послуг; 

- відсутність єдиної методики фінансування первинної та вторинної допомоги 

тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Систематизація фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я 
 

Проблема нестачі фінансових ресурсів для фінансування всіх потреб закладів 

охорони здоров’я пов’язана з тим, що у країні немає налагодженої системи страхової 

За способом формування 
Державні кошти; 

Недержавні кошти. 

За джерелами формування 

Кошти загального фонду державного 
бюджету; 

Власні надходження або кошти 
 спеціального  фонду державного 

бюджету; 
Кошти загального фонду місцевого  

бюджету; 
Власні надходження або кошти  
спеціального  фонду місцевого 

бюджету. 

За напрямками 
використання 

Фінансові ресурси, вкладені в необоротні 
активи;  Фінансові ресурси, вкладені в 

оборотні активи.  
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медицини, а державного та місцевого фінансування недостатньо, благодійні кошти та 

пожертвування у заклади охорони здоров’я є мізерними. Виникає необхідність пошуку 

додаткових джерел фінансування, ефективного використання кожної грошової одиниці, 

впровадження медичних реформ, підвищення якості надання медичних послуг. 
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Фінансове забезпечення усіх сфер суспільного життя безпосередньо залежить від 

оптимально функціонуючої фінансової системи країни, яка, в свою чергу, є прямим 

відображенням рівня розвитку економіки держави в цілому. В Україні на сьогоднішній 

день продовжується формування самостійної національної фінансової системи шляхом 

реформування фінансової системи, яка існувала в нашій державі до проголошенням 

незалежності. Це зумовлено тим, що її становлення та розвиток є доволі складним 

процесом [1]. 

Поняття «фінансова система» не визначено на законодавчому рівні, а серед 

вітчизняних науковців існує низка відмінних трактувань даної дефініції. Так, для 

об’єктивного визначення та розуміння даного поняття, необхідно зважати на те, що її 

складовими є «фінанси» та «система». Зазначені категорії є важливим теоретичним 

підґрунтям функціонування фінансової системи будь якої держави.  

Так, аналізуючи визначення дефініції «фінансова система», обґрунтованим та 

доречним вважаємо тлумачення А. С. Нестеренко, яка найбільш повно розкриває 

сутність фінансової системи зважаючи на характерні їй ознаки. Так, фінансова система – 

єдина, характеризується цілісністю складових її сфер і ланок, їх взаємозалежністю і 

взаємообумовленістю комплексу фінансових інститутів і відповідних їм правовідносин, 

уповноваженого суб’єкта, процедур здійснення фінансової діяльності, функціонування 
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якого регулюється нормами права, що встановлюють юридичні засоби формування, 

розподілу та організації використання публічних грошових фондів [1].  

Необхідно наголосити також і на тому, що окрім вищезазначених понять (система і 

фінанси), не менш важливу роль у розумінні та функціонуванні фінансової системи 

відіграють принципи її організації.  

Принципи фінансової системи, на думку А.С. Нестеренко – це сукупність суспільно 

визнаних настанов, фундаментальні орієнтири, дотримуючись яких можливо формувати 

й розвивати фінансову систему держави, у тому числі її складові [1].  

Загалом, фінансова система будь-якої країни, базуючись на певних принципах 

повинна мати певний «системний» характер. Так, принципи фінансової системи 

поділяють на [2]: 

 - принципи «системи» у найбільш загальному розумінні;  

- принципи організації побудови фінансової системи;  

- принципи складових елементів фінансової системи;  

- принципи, направлені на поновлення та розвиток стабільної фінансової системи. 

 Зважаючи на викладене, принципи фінансової системи являють собою сукупність 

вищезазначених категорій принципів. Тому, для того, щоб визначити принципи 

фінансової системи, необхідно визначити принципи кожної із вищезазначеної категорії. 

Щодо принципів побудови фінансової системи, то думки науковців зійшлися і 

необхідно виділяти два основних принципи, а саме: 

 - єдності, що зумовлено тим, що всі складові елементи фінансової системи 

пов’язані між собою єдиною та економічною і політичною основою суспільства; 

 - функціонального призначення, що вказує на певну самостійність ланок 

фінансової системи, що полягає у вирішенні своїх завдань специфічними методами на 

кожному рівні.  

Важливою складовою фінансової системи, як зазначає А. С. Нестеренко, є державні 

фінанси, які безпосередньо включають: бюджетну систему; позабюджетні централізовані 

цільові фонди; фінанси господарюючих суб’єктів, галузей і відомств; кредитні ресурси 

[1]. Зважаючи на складові елементи фінансової системи, можемо визначити принципи, 

які характерні для кожного із них зокрема та для фінансової системи в цілому. Так, до 

них відносимо найбільш важливі: єдність; збалансованість; стратегічна орієнтованість; 

принцип єдності бюджетної системи; принцип самостійності і ін.  
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Отже, принципами, що притаманні фінансовій системі є сукупність принципів, які 

згруповані у загальному розумінні побудови фінансової системи та складових елементів 

фінансової системи, спрямованих на поновлення та розвиток стабільної фінансової 

системи. Так, принципами фінансової системи є: стійкість; цілісність (емерджентність); 

стабільність фінансової системи; динамічність; плановість; активна реакція на нові 

чинники; принцип фінансової безпеки держави; принцип прозорості та ін. 

Реалізація цих та інших принципів допомогла б фінансам зайняти належне їм місце 

у всій економічній системі, обслуговувати оборот і кругообіг фондів, підвищувати 

ефективність виробництва, продуктивність праці і якість продукції. 
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Для якісного контролю грошового обігу потрібна ефективна грошово-кредитна 

політика. Це комплекс певних заходів, які відносяться до сфери грошового обігу та 

кредиту і спрямовані на створення сприятливих умов  для сталого розвитку економіки і 

стабільності грошової одиниці. Основними цілями цієї політики є визначення 

економічного зростання, при якому буде повна зайнятість, постійні ціни, та баланс 

платіжних відносин із зовнішнім світом. В Україні основним органом, що здійснює 

грошово-кредитну політику є НБУ. Одним з основних принципів реалізації поставлених 

завдань став принцип поєднання економічного зростання і низької інфляції. Для цього 

було запроваджено режим інфляційного таргетування, що дозволяє забезпечувати 

стабільність гривні. Було взято курс на інтенсивне нарощування обсягів міжнародних 

валютних резервів НБУ.  

Грошово-кредитна політика України невіддільна від процесу створення незалежної 

держави, вона також відображає зміщення фокусу національної економіки та відмову від 

адміністративних методів управління, включаючи валютні відносини. Для належного 

функціонування та розвитку валютного ринку України існує потреба в удосконаленні 

валютного законодавства для збільшення можливостей суб’єктів ринку, а також 

адекватного й оперативного реагування НБУ на виклики і загрози, пов’язані з 

реалізацією грошово-кредитної політики в державі [1]. 

Важливою складовою грошово-кредитної політики є валютне регулювання. У 2014 

році ключовим чинником формування кон’юнктури грошового ринку стало знецінення 

гривні. Відмову від практики утримання валютного курсу у фіксованих межах, які 

забезпечували стабілізацію цін і передбачали домінуючу роль валютного каналу емісії, 

не було доповнено системними діями Національного банку підчас переходу до іншого 

якоря стабільності за рахунок оптимізації використання інших каналів та інструментів 

СЕКЦІЯ 2 
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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регулювання ліквідності, а також виваженими заходами валютної політики. Це 

порушило монетарне підгрунтя для забезпечення стійкої динаміки валютного курсу і 

безпечних темпів інфляції. Відсутність зрозумілих, прозорих та системних дій в сфері 

валютної політики підривали довіру до Національного банку. Його дії в частині 

адміністративних заходів і валютних інтервенцій виявилися непослідовними і мало 

результативними. 

У 2014 обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському ринку знизився 

на 93,5% – до 15,77 грн./дол. США. Обсяг міжнародних резервів скоротився з 20,4 до 7,5 

млрд. дол. або на 63,1%. Рівень споживчої інфляції склав 24,9%, суттєво перевищивши 

орієнтир, передбачений основними засадами грошово-кредитної політики (19%). Темпи 

базової інфляції протягом року прискорились з 0,1% до 22,8%, ціни виробників зросли 

на 31,8%, що у сукупності відображує вплив девальвації національної валюти. Таким 

чином, економіка у 2014 році увійшла у фазу стагфляції, коли скорочення виробництва 

та зайнятості відбувається в умовах зростання цін [2]. 

Валютна політика є складовою економічної політики держави чи міждержавних 

органів щодо визначення пріоритетів розвитку валютно-економічних відносин та 

основних принципів їх реалізації на певному історичному етапі на національному, 

регіональному та міждержавному рівнях. Валютне регулювання є сукупністю 

взаємопов’язаних цілеспрямованих дій уповноважених державних або міждержавних 

органів для забезпечення реалізації пріоритетних цілей валютної політики шляхом 

регламентації норм щодо формування, розміщення, використання валютних цінностей, 

проведення інших валютних операцій та визначення режиму курсоутворення 

національної валюти. Одним з основних інструментів валютного регулювання в Україні 

виступають валютні інтервенції НБУ.  

Сукупний обсяг операцій із готівковою іноземною валютою на валютному ринку 

України за підсумком 2018 р. становив 20 564,7 млн. дол. США, що більше на 54,49% від 

попереднього періоду. Відповідно попит та пропозиція на готівковому валютному ринку 

визначаються з боку фізичних осіб, які здійснюють обмін національної валюти на 

іноземну для їх переказу за кордон або отримання з-за кордону грошових переказів, 

формування валютних заощаджень тощо. За даними Національного банку обсяг готівки 

поза банками збільшився на 3,8%, до 364,75 млрд. грн. Загальні залишки депозитів за 

підсумками року зросли на 13%. Випереджаючими темпами зростали кошти в 

національній валюті, чому сприяло як поступове поліпшення фінансового стану бізнесу, 
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так і зростання доходів населення. Разом із цим обсяг купівлі банками готівкової валюти 

у населення у 2018 р. перевищив продаж на 2,1 млрд. дол. США [3]. За підсумками 2015-

2018 рр. дефіцит поточного рахунку мав тенденцію до зростання та становив 4,7 млрд. 

дол. США. Обсяги купівлі та продажу валюти на готівковому та безготівковому 

валютному ринках були незбалансовані, однак згодом поступово врівноважилися. Темпи 

девальвації національної валюти у 2018 р. фактично були нижчими за врахований 

бюджетом рівень. За планового курсу 30,1 грн/дол. США фактичний курс на кінець 2018 

р. становив близько 27,7 грн /дол. США [3]. 

Для стабілізації фінансової системи країни та забезпечення прискорення темпів 

економічного зростання потрібно: 

1) утримати приріст індексу споживчих цін; 

2) підвищити ефективність процентного каналу; 

3) мобілізувати тимчасово вільні кошти населення за допомогою випуску 

депозитних сертифікатів; 

4) розвивати сферу безготівкових розрахунків.  

Для створення можливостей забезпечення стабільного економічного розвитку 

України необхідним є створення та розвиток зони вільної торгівлі с ЄС, що забезпечить 

вихід вітчизняної продукції на світовий ринок. Перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі полягають у вдосконаленні теоретико-методологічних положень 

грошово-кредитного регулювання та вивченні зарубіжного досвіду забезпечення 

стабілізації фінансової системи країни. 
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Існування особливого ринку, на якому можна здійснювати операції з купівлі-

продажу валюти дає поштовх до успішного розвитку валютних операцій в країні. 
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Валютний ринок є системою економічних відносин, які пов’язані з операціями 

щодо зовнішньоторговельних розрахунків, туризму, міграції капіталів, робочої сили, 

купівлі-продажу платіжних документів у іноземних валютах та розміщенням тимчасово 

вільних валютних коштів [1]. 

Валютний ринок України сформувався відносно основних партнерів економічного 

співробітництва: Європейський Союз, США та Росія, тому основними його 

характеристиками є курси гривні до долара США та гривні до євро, також вплив має 

російський рубль, динаміка якого досить нестабільна. 

В Україні існують такі явища, як доларизація економіки, сезонність валюти, 

залежність від результатів торгівлі металургійним комплексом і сільськогосподарськими 

культурами, що призводить до сезонності характеру коливань цін на валютному ринку, 

загального характеру високий спекулятивний попит на валюту та її низьку пропозицію 

[3]. 

Для регулювання та покращення ситуації на валютному ринку НБУ проводить 

валютні інтервенції. Валютною інтервенцією є значний разовий цілеспрямований вплив 

Нацбанку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом купівлі або 

продажу великих партій іноземної валюти. Валютна інтервенція здійснюється для 

регулювання курсу іноземних валют. 

 
Рис. 1. Обсяг валютних інтервенцій НБУ у 2019- 2020 роках [2] 

 

Рис. 1 дає змогу проаналізувати валютні інтервенції НБУ. Його аналіз показує, що у 

2020 році НБУ переважно здійснював купівлю валюти, а у березні 2020 року Нацбанк 
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щодня виходив на міжбанк з продажем валюти, окрім 5 березня, коли він придбав $100 

млн. Причиною цього є необхідність стабілізації ситуації на валютному ринку через 

епідемію коронавірусу. Наразі, золотовалютні резерви НБУ становлять $26 млрд. [2]. 

Поліпшення функціонування валютного ринку України можливо досягти шляхом 

використання наступних методів: зменшити рівень доларизації української економіки 

через підвищення привабливості гривневих активів; удосконалити правила роботи 

учасників ринку та дотримуватися чітких принципів та процедур; розвивати систему 

внутрішнього ринку з урахуванням міжнародної практики та запроваджувати нові види 

міжнародних розрахунків; покращити роботу з моніторингу валютних ризиків; 

удосконалити механізми контролю та протидії валютним спекуляціям; застосувати 

процедури для упередження валютних ризиків та недопущення формування інших 

дисбалансів, пов’язаних із здійсненням операцій капітального характеру в іноземній 

валюті; стимулювати експорт та забезпечити рівновагу платіжного балансу[4]. 

Сьогоднішній стан економіки України характеризується зменшенням надходжень 

валютної виручки від експортної діяльності вітчизняних підприємств. Отже, валютний 

ринок України в сучасних умовах є недостатньо стабільним, але позитивною тенденцією 

є здійснення валютної лібералізації. Адже лібералізація валютного законодавства є 

довгоочікуваною і необхідною зміною в банківському регулюванні, метою якої є 

встановлення режиму вільного руху капіталу. 
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Відповідно до ст.25 Закону України «Про Національний банк України» основними 

економічними засобами та методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу 

грошової маси через: 1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 

комерційних банків; 2) процентну політику; 3) рефінансування комерційних банків; 4) 

управління золотовалютними резервами; 5) операції з цінними паперами (крім цінних 

паперів, що підтверджують корпоративні права), в тому числі з казначейськими зобов’я-

заннями, на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 7) емісію 

власних боргових зобов’язань і операції з ними [1]. 

Цінова стабільність – пріоритетна ціль грошово-кредитної політики Національного 

банку. 

 
Рис. 1. Цілі грошово-кредитної політики Національного банку 

 

Низька і стабільна інфляція є головним внеском у збалансований фінансовий 

розвиток держави та в стале економічне зростання, який може бути забезпечений 

центральним банком. Середньострокова ціль щодо інфляції є вищою, ніж у розвинених 

країнах, але близькою до інфляційних цілей країн з ринком, що розвивається. 

Установлення середньострокової цілі на рівні 5% пов’язано з історично високою та 

мінливою інфляцією в Україні та вищою амплітудою інфляційних шоків. Траєкторія 

цільових показників для річної зміни індексу споживчих цін окреслює поступовий 

процес зниження інфляції до рівня середньострокової цілі була оприлюднена в Основних 

засадах грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу і 

залишається незмінною: грудень 2019 року – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 

п. п. грудень 2020 року і надалі – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п.   

Цільові показники щодо інфляції на 2018-2020 рр. після їх оголошення не можуть 

бути змінені. Незмінність цілей забезпечуватиме довіру до монетарної політики 

Національного банку та її спрямованості на їх досягнення. Фінансова стабільність – стан 
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фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість 

ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та 

забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному 

зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку. 

Національний банк застосовує монетарний інструментарій для нівелювання впливу 

шоків на фінансову систему України. Це, зокрема, відбувається в рамках виконання 

Національним банком функції кредитора останньої інстанції для стабілізації очікувань та 

подолання ринкової дисфункції в періоди фінансових стресів. Використання ключової 

процентної ставки та валютних інтервенцій має допоміжний характер. Національний 

банк продовжує ініціювати зміни до законодавчих актів, спрямовані на посилення 

захисту прав кредиторів і вкладників, підвищення рівня корпоративного управління та 

чесної конкуренції у фінансовому секторі, посилення результативності наглядових 

функцій, стимулювання безготівкових розрахунків, інших заходів, передбачених 

комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року. 

Успішне досягнення цілей, вимагає від Національного банку гнучкого застосування 

всіх наявних у нього засобів та методів грошово-кредитної  політики. Під час проведення 

монетарної політики для досягнення цілей з інфляції Національний банк як основний 

монетарний інструмент використовуватиме облікову ставку, яка встановлюється 

Правлінням Національного банку та відображає стан грошово-кредитної політики, 

слугуючи операційною ціллю для короткострокових процентних ставок на 

міжбанківському кредитному ринку. Інші процентні ставки.  

Національний банк установлюватиме коридор процентних ставок за інструментами 

постійного доступу з надання та вилучення ліквідності на термін овернайт (за кредитами 

овернайт та депозитними сертифікатами овернайт) з метою управління 

короткостроковими процентними ставками на міжбанківському ринку. 

Національний банк активно регулюватиме ліквідність банківської системи шляхом 

застосування інших інструментів грошово-кредитної політики, які відіграватимуть 

допоміжну роль у виконанні функцій Національного банку, зокрема в управлінні 

процентними ставками на міжбанківському кредитному ринку, та сприятимуть розвитку 

фінансових ринків загалом, а саме: тендери рефінансування та тендери з розміщення 

депозитних сертифікатів Національного банку з диференційованою строковістю, 

операції репо, валютні свопи, купівля та продаж державних цінних паперів тощо; 

обов’язкове резервування. Цей інструмент використовуватиметься для регулювання 
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ліквідності банківської системи та посилення впливу зміни ключової процентної ставки 

на процентні ставки на міжбанківському ринку.  

Для підвищення результативності регулювання ліквідності банківської системи, 

стимулювання банків до залучення переважно коштів у національній валюті та на 

триваліший період передбачається можливість застосування диференційованих норм 

обов’язкового резервування [2]. 
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Монетарна політика України являє собою сукупність заходів у сфері грошово-

кредитного регулювання, спрямованих на забезпечення стабільності національної 

валюти, створення сприятливих умов для стабільного економічного розвитку країни. 

Валютна політика являє собою сукупність здійснюваних державою економічних, 

організаційних та правових заходів у сфері валютних відносин з метою реалізації 

стратегічних завдань розвитку національної економіки. 

Зміст стратегічних завдань валютної політики визначає її як органічну складову 

економічної політики держави в цілому. Стратегічними завданнями валютної політики є: 

1) забезпечення стійкого економічного зростання; 

2) підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції); 

3) сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький 

рівень безробіття); 

4) забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного 

балансу країни). 

Найважливішим є процес формування і реалізації валютної політики на 

національному рівні, що здійснюється державою в особі центрального банку країни. При 

цьому здійснення центральним банком своїх функцій як головного органу монетарного 
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регулювання економіки визначає тісний зв’язок між його грошово-кредитною та 

валютною політикою. Цей взаємозв’язок насамперед визначається таким:  

по-перше, і валютна, і грошово-кредитна політика проводяться єдиним державним 

органом – центральним банком. Це створює належні організаційні можливості для 

координації зусиль його підрозділів у проведенні відповідних регулятивних заходів як на 

грошовому, так і на валютному ринку країни, дає змогу виробляти єдину стратегію і 

тактику дій щодо впливу на операції суб’єктів обох цих ринків;  

по-друге, стратегічні завдання валютної політики відповідають стратегічним цілям 

грошово-кредитної політики центрального банку, що вказує на підпорядкованість 

здійснюваних центральним банком країни регулятивних заходів єдиним стратегічним 

завданням державної економічної політики – насамперед стабільність національних 

грошей, економічне зростання, висока зайнятість;  

по-третє, ряд інструментів грошово-кредитної політики центральний банк 

використовує для реалізації завдань валютної політики. Так, зокрема, дисконтна 

(процентна) політика, операції на відкритому ринку, встановлення обов’язкових 

резервних вимог можуть використовуватися центральним банком для активного впливу 

на кон’юнктуру валютного ринку країни, а також відповідно на динаміку обмінного 

курсу національної валюти. 

Аналізуючи сучасний стан та тенденції розвитку грошово-кредитної політики 

України, слід відзначити, що досягнення та підтримка цінової стабільності – це її 

ключовий пріоритет, задля досягнення якого НБУ може використовувати всі свої 

інструменти. Це було відображено в Основних засадах грошово-кредитної політики 

України на 2016-2020 роки. Досягти поставленої мети НБУ планував через реалізацію 

політики інфляційного таргетування, а також контролю за грошовими агрегатами 

відповідно до програми співпраці з МВФ. Вона передбачала поступове зниження 

інфляції в Україні до рівнів, сумісних із ціновою стабільністю. У середньостроковій 

перспективі було передбачено встановлення інфляції на рівні 5% [1]. 

Основними напрямами грошово-кредитної політики України на 2016-2020 роки 

було визначено досягнення і підтримка цінової стабільності у якості ключового 

пріоритету, а також нарощення золотовалютних резервів. Досягнення першої мети НБУ 

забезпечував через реалізацію політики інфляційного таргетування, а також контролю за 

грошовими агрегатами. Передбачалося поступове зниження інфляції в Україні до рівня 

5%. Проблемою були побічні ефекти таргетування, що визначають ріст безробіття та 
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соціальної напруги у суспільстві в результаті скорочення видатків бюджету з метою 

зменшення бюджетного дефіциту та грошової маси в обігу. Досягнення другої мети 

забезпечувалося через проведення валютних аукціонів, розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики, а також МБРР. Таким чином, основні напрями грошово-

кредитної політики у цей період було забезпечено частково: відбулося нарощення 

золотовалютних резервів НБУ, інфляцію було знижено, але прогнозних показників 

досягнуто не було. 

Подальші дії держави, спрямовані на вирішення наявних проблем у грошово-

кредитній сфері, мають включати в себе такі кроки [2]: 

• виведення з ринку проблемних банків, передусім тих, що не дотримуються 

затверджених планів рекапіталізації та відновлення прибуткової діяльності банківської 

системи; 

• приведення у відповідність нормативів капіталу банківської системи до вимог 

Базеля ІІІ, досягнення у середньостроковій перспективі рівня достатності капіталу 

банківської системи у цілому на рівні, що перевищує 10%; 

• стимулювання з боку НБУ додаткової капіталізації банків їх акціонерами 

передусім шляхом поступової відмови від чинних обмежень руху капіталу за кордон; 

• забезпечення монетарного суверенітету банківської системи України шляхом 

поступового зниження частки банків із капіталом іноземного походження у статутному 

капіталі банків до безпечного рівня нижче 40%; 

• забезпечення додатного рівня процентних ставок НБУ відносно прогнозованої 

базової інфляції, що сприятиме зниженню девальваційних та інфляційних очікувань, які 

значною мірою провокують інфляційні процеси; 

• утримання грошової емісії в межах параметрів, установлених державним 

бюджетом, шляхом мінімізації купівлі емітованих урядом цінних паперів у портфель 

НБУ. 
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Функціонування грошової системи будь-якої держави передбачає обіг національних 

грошей. Наразі гроші є одним з найвидатніших винаходів цивілізації, що створює основу 

для економічних відносин у глобалізованому світі [1]. Провідні науковці цілком 

виправдано надають грошам статусу особливого товару, що служить мірилом вартості 

інших товарів та послуг, засобом їх обміну, оплати різних платежів і нагромадження, та 

засвідчують, що рух грошей відбувається в межах грошової системи.  

Українська національна грошова система набула сучасних ознак і властивостей в 

результаті трансформації політичного та економічного середовища держави. Історичні 

відомості свідчать про те, що грошова одиниця нашої держави пройшла тяжкий шлях 

становлення. Вперше грошово-лічильне поняття гривня з’явилося ще за часів не 

державності, а назва національної валюти – гривні – походить від назви жіночої 

прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, яку носили на шиї дівчата і жінки з 

багатих сімей.  

Таблиця 1 

Історичний огляд становлення грошової одиниці України 

Період Грошова одиниця 
VIII– XIV ст. гривня кун (лічильна, еквівалентом цінності була вартість певної кількості 

шкурок куниць чи навіть соболів, і яка складалася з монет, що перебували в 
обігу на той час). У сучасних грошах її цінність складає 27 доларів 
срібна гривня (вагова, еквівалентом цінності була вага срібла, складалася з 
монет) 
київська гривня (мала вигляд витягнутого ромба з усіченими кінцями, важила 
163-165 грам) 
новгородська гривня (у вигляді продовгуватої срібної палички вагою 200-204 
грами). Згодом стали називатися рублями (рубленими грошима) 
чернігівська гривня (по формі близька до київської, а по вазі – до 
новгородської) 

Сер. XIV ст. – 
30-ті роки XVIII 

ст. 

монети Речі Посполитої (соліди, шеляги, гроші, півтораки, трояки, шостки, 
тимфи) 
західноєвропейські талери  
російські єфимки 

XVIII ст. – 
поч. ХХ ст. 

російський рубль  
російська копійка та її складові (полушка, деньга) 

1917 р. Карбованець 
1918 – 1922 рр. Гривня 
1922 – 1991 рр. рублі та копійки СРСР 
1991 – 1996 рр. українські купоно-карбованці 

З вересня 1996 р. гривня та її сота частина – копійка 
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На теренах сучасної України протягом VIII– XIV ст. лічильно-грошовими та 

платіжно-грошовими одиницями були куни, срібні, київські, новгородські та чернігівські 

гривні. Київські та чернігівські гривні проіснували до середини ХІІІ ст. Новгородські, 

що згодом стали називатися рублями (рубленими грошима), – до другої половини ХV 

ст., і були витіснені монетами чужоземних княжих дворів. З середини XV ст. й до 

початку XХ ст. грошовий обіг на українських землях розвивався в умовах 

недержавності. До 30-х років XVIII ст. в обігу панівними були монети Речі Посполитої, 

західноєвропейські талери та російські єфимки. Впродовж XVIII ст. і до початку ХХ ст. 

на Україні домінували російський рубль і копійка. Відновлення державності та 

становлення української національної грошової системи відбулося внаслідок 

революційних подій 1917 р. Після проголошення Української Народної Республіки 

Центральна Рада запровадила у «самостійній незалежній державі» нову національну 

валюту – карбованець, яка через рік була замінена на гривню. З 1918 по 1922 рік 

основною грошовою одиницею УНР була гривня, а за часів СРСР – радянські рублі та 

копійки. З набуттям Україною незалежності у 1991 р. були законодавчо визначені 

організаційно-правові засади створення державної грошової системи, і запроваджено 

перехідну валюту – українські купоно-карбованці, які перебували в обігу до грошової 

реформи 1996 р. З вересня 1996 р. в Україні введена постійна грошова одиниця – гривня 

та її сота частина – копійка, що діють і дотепер. 

За даними Національного банку України, станом на 1 липня 2020 року у 

готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, з початку року 

обсяг готівки зріс на 14,6%; в обігу перебувало банкнот на 483,4 млрд грн (2,96 млрд 

штук) та монет – 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук) (рис. 1). 

Сучасні події у грошовому секторі підтверджують, що еволюція грошової системи 

продовжується. Це підтверджується реформуванням грошової системи України, 

спрямованим на оптимізацію державного грошового обігу, впровадженням 

діджиталізації грошової системи та її елементів. 

Останнім часом грошова систем України зазнала часткового реформування: 

– поетапне введення в обіг монет номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень, які з 

часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу; 

– припинення карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок та застосування 

правил заокруглення загальних сум готівкових розрахунків. 
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Заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить Україну до Європейського 

Союзу, де існують монети номіналом 1 та 2 євро, а також дозволить зменшити кількість 

банкнот, що перебувають в обігу – на 40%, а монет – на 60%.  

 
Рис. 1. Структура готівки в обігу України (станом на 01.07.2020 р.) [2] 

 

Подальший розвиток грошової системи України пов’язаний із фінансовою новацією 

сучасності – віртуальною валютою, захищеною криптографією. У світі зараз досить 

багато криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin), але найвідомішою зі швидким 

розвитком є біткоін, перевагами якого є: швидкість здійснення будь-яких операцій без 

посередників; прозорість і простота процедури емісії; захист від несанкціонованого 

доступу до конкретного гаманця власника; свобода курсу. Офіційно криптовалюти в 

Україні не існує. Національні фінансові регулятори не визнають її ані грошовими 

коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані електронними грошима, ані 

цінними паперами, ані грошовим сурогатом, і попереджають, що усі, операції із 

криптовалютою здійснюються на власний ризик суб’єктів таких операцій. Разом з тим 

зростаюча популярність криптовалют у всьому світі змушує грошову систему України 

робити певні кроки в цьому напрямку. Так, у листопаді 2016 року НБУ затвердив і 

презентував дорожню карту Cashless Economy, в якій прописаний план із використання 

технології блокчейн і розвитку національної платіжної системи «Простір». Згідно цього 

документу очікувалось, що у кінці 2017 р. НБУ стане емітентом електронних грошей, 

проте дослідницький проект із можливого впровадження е-гривні досі триває. 
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Заходи із надання правового статусу криптовалюти та законодавчого врегулювання 

операцій з нею сприятимуть подальшій розбудові державної грошової системи, і 

забезпечать її міжнародну інтеграцію. 
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Грошово-кредитна політика є невід’ємною частиною економічної політики 

Національного банку України, що забезпечує підґрунтя для цінової стабільності та 

формування умов для забезпечення економічного розвитку і високого рівня зайнятості в 

державі. Саме через це, питання формування та впровадження монетарної політики 

постійно перебувають у центрі уваги науковців і представників центральної влади. 

Однією з основних передумов успішності застосування монетарної політики є 

врахування сучасного економічного стану держави та розроблення таких механізмів 

упровадження грошово-кредитного впливу на економіку, які максимально будуть 

враховувати національну специфіку та нівелюватимуть вплив негативних факторів та 

трансмісійні канали грошово-кредитного регулювання [1]. 

В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є Національний банк, 

який згідно Конституції України та Закону «Про Національний банк України» визначає 

та реалізує грошово-кредитну політику. 

Грошово-кредитний ринок відіграє важливу роль у діяльності фінансового ринку, 

на якому можна отримати кредит за невеликий термін, що є великою перевагою для 

функціонування фінансової системи України. Основним суб’єктом грошово-кредитного 

ринку є комерційні банки, які забезпечують раціональне використання державних 

фінансових ресурсів. 

Комерційні банки є провідним інструментом у концентрації та забезпеченні 

раціонального використання фінансових ресурсів. У банках розміщується значна частина 
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фінансових ресурсів суспільства( власні кредитні ресурси банків, ресурси залучені на 

позичкових засадах, розміщені в них кошти суб’єктів господарювання, фізичних осіб та 

держави). У зв’язку з цим, саме комерційні банки відіграють провідну роль у 

забезпеченні потреб економіки у фінансових ресурсах. Зокрема, їхня роль не 

обмежується лише кількісними параметрами, хоча вони й забезпечують концентрації 

значних розрізнених коштів. 

Основна властивість комерційних банків полягає в їх унікальній можливості 

забезпечення трансформації тимчасово вільних грошових ресурсів у кредитні, що ідуть 

на розвиток національної економіки. Тимчасово вільні грошові ресурси акумулюються у 

вигляді депозитів і перетворюються на кредитні ресурси для суб’єктів господарювання. 

Провідна мета грошово-кредитної політики полягає в забезпеченні повної 

зайнятості і зростанні реального обсягу ВВП. Проте основним пріоритетом монетарної 

політики є досягнення та підтримка цінової стабільності у державі, а саме, збереження 

купівельної спроможності гривні шляхом підтримання у середньостроковій перспективі 

(від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом 

споживчих цін.  

Але для успішного функціонування економіки провідні банки мають 

концентруватися не лише на підтримці цінової стабільності, а й питанням сприяння 

фінансової стабільності. Отже, Національний банк має законодавчі повноваження щодо 

сприяння стабільності банківської системи, що є його другою за пріоритетністю ціллю. 

Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову 

перспективу визначають, що економіка України пристосовуватиметься до нових умов з 

поступовим поверненням макроекономічних показників до своїх рівноважних рівнів. 

Зростання ВВП поступово відновлюватиметься та попрямує до потенційного рівня. 

Продуктивність виробництва зростатиме як під впливом реальної конвергенції 

економіки до рівня більш розвинених країн-сусідів, так і внаслідок післякризової 

оптимізації бізнес-процесів [2]. 

На фоні відміни карантинних обмежень та пожвавлення зовнішнього попиту 

економічна активність у більшості видів економічної діяльності відновлюватиметься 

стрімкими темпами. Торговельні партнери України значною мірою подолають епідемію 

та відновлять економічну активність, тим самим створюючи попит на українську 

експортну продукцію. Водночас відбуватиметься активізація внутрішнього споживчого 

та інвестиційного попиту. 
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Основними ризиками у близькому майбутньому є припинення співпраці з МВФ, 

згортання структурних реформ та триваліший строк пандемії коронавірусу зі 

збереженням обмежувальний заходів на довший період. Безпосередньо від цього 

залежатиме швидкість відновлення як глобальної, так і української економіки. Також 

свою актуальність не втрачають ризики зниження урожайності внаслідок несприятливих 

погодних умов та ескалації військового конфлікту на сході країни. 

У довгостроковій перспективі стабільність гривні неможлива без забезпечення 

сталого економічного розвитку. З цього випливає, що третім пріоритетом Національного 

банку є сприяння дотримання стійких темпів економічного зростання та підтримка 

економічної політики Уряду. 
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Важливу роль у досягненні сталого економічного розвитку держави відіграє 

фінансова політика. Грошово-кредитна політика є важливим елементом фінансової 

політики, від ефективності якої багато в чому залежать повноцінне функціонування 

економіки, розвиток фінансового ринку, забезпечення підвалин для стабільного 

економічного зростання та досягнення соціальної гармонії у суспільстві. Важливим 

елементом грошово-кредитної політики є її інструменти, що потребують аналізу, 

оскільки зазнають постійної трансформації та змін. 

Основним регулятором грошово-кредитної політики на сучасному етапі в Україні 

виступає Національний банк. Важливим інструментом політики НБУ є облікова ставка - 

ставка, за якою він здійснює основні операції з банками з надання або залучення коштів 

у межах проведення монетарної політики. Так, протягом 04.03.2015 - 30.07.2015р. 

облікова ставка Національного банку України становила 30%. Найнижче значення 

даного показника, що спостерігалося протягом досліджуваного періоду було 

13.03.2020р. – 10%. Причина такого зниження облікової ставки НБУ зумовлена  

ситуаціє. з пандемією коронавірусу, що спостерігається на сьогодні у всьому світі і в 

Україні в тому числі.  
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Беручи до уваги обставини з коронавірусом, Правління  продовжило пом’якшення 

монетарної політики і знизило облікову ставку до 10%. Це забезпечить  необхідний 

стимул  для економіки нашої країни (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка облікової ставки Національного банку України 2015-2019 рр., %. 

Джерело: сформовано авторами за даними [1] 
 

Стабільний стан грошово-кредитної політики України залежить від ще одного не 

менш важливого показника, а саме рівня інфляції в країні. Так, за даними Національного 

банку України протягом останніх років спостерігалась така динаміка інфляції (Рис.2). 

Так, з рис. 2 видно, що протягом 2015-2019 рр. рівень інфляції в країні 

зменшувався, проте не досягнуто рівня, який визначений у програмі НБУ. Станом на 

січень 2020 року споживча інфляція в Україні становить 3,2%. 

 
Рис. 2. Динаміка індексу інфляції в Україні 2015-2019 рр., % 

Джерело: сформовано авторами за даними [1] 
 

Не менш важливим показником грошово-кредитної політики є курс валют, який 

закладається в усі імпортовані товари та опосередковано впливає на всі цінники в країні. 

Оцінивши курс валют, варто відмітити, що протягом останніх п’яти років дуже змінився 

даний показник. Так найнижче значення курсу долара було у січні 2015 року 15,77 грн, а 

найвище у лютому - 30,01 грн., тоді як дані показники на чорному ринку були значно 
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вищими. Згідно найактуальніших даних, курс валют дещо виріс в силу обставин з 

пандемією коронавірусу в світі та в Україні зокрема. Так, станом на 19.03.2020 року курс 

долара згідно даних Національного банку України становить 27,8%.  

При аналізі інструментів грошово-кредитної політики НБУ, важливо оцінити 

міжнародні резерви - високоліквідні активи банку в іноземній валюті та золоті, які 

використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів 

органів державної влади. Оцінивши динаміку міжнародних резервів НБУ, варто 

відмітити, що у січні 2015 року вони становили 7533 млрд. дол. США, а вже станом на 

січень 2020 року - 26293 млрд. дол. США. Розглянувши структуру міжнародних резервів 

у розрізі інструментів, варто відмітити, що станом на 01.01.2020 року у структурі  25302 

млрд. дол. США становлять цінні папери, 1219 млрд. дол. США - монетарне золото та 

2769 млрд. дол. США - готівка, кореспондентські рахунки, депозити (рис. 3). 

Загалом, асортимент інструментів грошово-кредитної політики є достатньо 

обмеженим, а принципи їх роботи не надто складні для розуміння. Що стосується 

України, за останній рік стала більш досвідченою та успішною в контексті наближення 

власних підходів до кращих світових зразків грошово-кредитного регулювання. Якщо 

колись облікова ставка НБУ була достатньо умовним показником (важливим хіба що для 

визначення розміру штрафних санкцій за договорами), то тепер вона має реальний вплив 

на вартість грошей в економіці. 

 
Рис. 3. Динаміка міжнародних резервів Національного банку України  

2015-2019 рр., млрд. дол. США 

Джерело: сформовано авторами за даними [1] 
 

Отже, оцінивши інструменти грошово-кредитної політики України, варто 

зазначити, що на перший погляд багато показників покращуються протягом останніх 
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років. Поки грошово-кредитний ринок України поступається місцем   чималій кількості 

ринків високорозвинених країн, маючи певні недоліки та проблеми. Тому перед 

нинішнім урядом стоїть важка задача, що полягає у пошуку проблем, які заховалися за, 

здавалось би, позитивними показниками та їх терміновому вирішенні. 
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Банківська діяльність є важливою складовою економічного розвитку, а кредитна 

діяльність банківських установ, становить основну частину доходів банку. Кредитна 

діяльність банків визначається як сукупність дій, спрямованих на формування 

необхідних обсягів кредитних ресурсів шляхом залучення коштів юридичних і фізичних 

осіб та їх розміщення на кредитному ринку з дотриманням загальноприйнятих 

принципів та існуючих правових норм. Кредитна політика є складовою кредитної 

діяльності, це – система принципів, встановлених центральним банком і державою в 

кредитній сфері з метою регулювання кредитного процесу в банках; але однозначно, 

кредитна політика повинна формувати зміст кредитного портфеля і встановлювати 

стандарти для прийняття кредитних рішень. Необхідно також зазначити, що ризики в 

банківській діяльності є однією з найсуттєвіших банківських загроз, бо більшість 

банкрутств банків зумовлено неповерненням позичальниками кредитів та неефективною 

банківською політикою.  

Слід зазначити, що кредитна діяльність банку має певні особливості: завдання та 

масштаби кредитної діяльності банку визначаються місією та стратегією розвитку банку, 

його кредитною політикою; є однією із основних форм забезпечення розвитку банку при 

створенні умов для безперервного руху грошових потоків та здійснюється постійно; 
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створює кредитні продукти та послуги, вартість яких регулюється банком та 

інструментами грошово-кредитної політики; її прибутковість полягає в отриманні 

відповідних процентів за надані банком послуги; генерує ризик ліквідності, кредитний, 

валютний, процентний, ринковий ризики. 

У сучасних умовах ефективне управління кредитною діяльністю банку можливе 

тільки при вирішенні поточних завдань, саме тому необхідним є: системне покращення 

процесу управління якістю кредитного портфеля; своєчасне оцінювання факторів, що 

впливають на кредитний ризик; оптимізація кредитного портфеля з точки зору 

кредитних ризиків, складу клієнтів і структури позик; правильне визначення рівня 

кредитоспроможності позичальника та попереднє виявлення проблемних позик. 

Щодо кредитного ризику, то банк наражається на кредитний ризик, який 

визначається як ризик того, що одна із сторін операції з фінансовим інструментом 

спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання зобов’язання за 

договором. Кредитний ризик виникає в результаті кредитних та інших операцій Банку з 

контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. 

Управління кредитним ризиком здійснюється на підставі регулярного аналізу 

спроможності позичальників та потенційних позичальників виконувати свої 

зобов’язання з погашення кредитів та сплати процентів, регулярного аналізу якості 

кредитного портфелю з метою моніторингу рівня кредитного ризику, шляхом зміни, за 

необхідності, лімітів кредитування, шляхом одержання застави, її перевірки та 

переоцінки застави з встановленою періодичністю, та використовуючи інші інструменти 

зниження ризику. 

Якщо брати до прикладу діяльність АТ КБ «ПриватБанк» то можна сказати, що 

Банк, поряд з іншими державними банками, займав домінуючу позицію на ринку в 2018 

році: сукупна частка державних банків становила 54,7% та 63,4% за чистими активами та 

депозитами населення відповідно. Одним із основних каталізаторів росту чистих активів 

банківської системи у 2018 році був приріст високоліквідних активів (+48 млрд. грн). 

За підсумками 2019 року Банк залишається лідером банківського сектору України 

за більшістю позицій: 

- ліквідність активів: 92% клієнтських рахунків та депозитів повністю покриті 

ліквідними коштами. Усі нормативні показники банку значно перевищують норми, 

встановленні НБУ: миттєва ліквідність 43,46% (норма >30%), поточна ліквідність 142% 

(норма >40%), короткострокова ліквідність 98% (норма >60%). Банк також витримує на 
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високому рівні новий норматив НБУ – LCR, який демонструє стійкість банку до 

короткострокових «шоків» ліквідності. 

- 12,79 млрд. грн. чистого прибутку забезпечили 1 місце по цьому показнику серед 

банків України. Це рекордний показник для банківської системи України з початку 

економічної кризи. 

Досягнення таких високих показників стало можливим завдяки продовженню 

роботи щодо підвищення відсоткової маржі по банківським продуктам. За підсумками 

2019 року відсоткова маржа склала 4,0% (+2,2 в.п. в порівнянні з 2017 року). 

Зберігаючи дохідність активних операцій, Банку вдалося значно скоротити вартість 

пасивів (6,2% за підсумками 2018 року, -2,6 в.п. в порівнянні з 2017 роком). Разом із 

зниженням вартості пасивів Банку вдалося замістити валютний портфель гривневими 

пасивами: гривневі депозити і кошти клієнтів за 2018 рік зросли на 23,8 млрд. грн. За 

підсумками року Банк має достатній рівень капіталу. Регулятивний капітал Банку на 

кінець 2018 року становить 19,6 млрд. грн., а норматив адекватність капіталу 17,5% (при 

нормі >10%). За підсумками проведеного стрес- тестування банків, проведеного НБУ в 

2018 році, навіть при самому негативному сценарії, рівень адекватності капіталу не буде 

нижчий нормативного. 

Якщо підвести підсумки даного дослідження, то можна сказати, що одним із 

важливих моментів управління кредитною діяльністю банку для забезпечення його 

стабільності – управління ризиками банку. Тому що саме за результатами оціни 

платоспроможності позичальників банк визначає подальшу долю своєї кредитної 

діяльності та успішний розвиток в цілому.  
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Фіскальна політика держави є одним із інструментів державного втручання в 

економіку з метою подолання економічного спаду, яка передбачає стягнення державних 

податків із усіх суб’єктів економіки, котрі мають будь-який дохід. 

Сьогодні одним з найважливіших завдань держави є формування ефективної 

фіскальної політики, оскільки саме вона визначає основні джерела поповнення 

державного бюджету та напрями розподілу і використання фінансових ресурсів держави. 

Постійний процес формування й реструктуризації доходів, вибору пріоритетів у 

здійсненні видатків бюджету та пошуку оптимальних рішень, зумовлений змінами у 

структурі державних фінансів, тенденцій їх розвитку та рівня виконання зобов’язань 

держави [2]. Неспроможність держави виконувати фіскальну функцію (через 

недостатність доходів), неконтрольоване зростання державних витрат та неможливість 

покриття дефіциту за рахунок запозичень на прийнятних умовах вимагає від органів 

державної влади проведення дієвої фіскальної політики. 

Основними видами фіскальної політики є [1]: 

 нейтральна фіскальна політика, яка зазвичай проводиться, коли економіка 

знаходиться в рівновазі. Державні витрати повністю фінансуються за рахунком 

податкових надходжень і в цілому результат бюджету має нейтральний вплив на рівні 

економічної активності; 

 стимулююча фіскальна політика , яка ключає в себе державні витрати, що 

перевищують податкові надходження, і, як правило, проводиться в період економічного 

спаду. Вона також відома як рефляційна фіскальна політика; 

 стримуюча фіскальна політика має місце, коли державні витрати нижче 

податкових надходжень, і, як правило, проводиться для погашення державного боргу.  

СЕКЦІЯ 3 
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
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Важливу роль у здійсненні фіскальної політики, у бюджетному процесі відіграють 

прогнозування і планування дохідної частини бюджету. Адже саме від якості 

прогнозування і планування залежить обсяг фінансових ресурсів, що залучаються для 

забезпечення виконання покладених на державу функцій і завдань, а результативність 

прогнозування та планування доходів бюджету суттєво впливає на обсяги бюджетних 

видатків [2]. 

В Україні уже декілька років спостерігається дефіцит бюджету, коли сума видатків 

перевищують суми доходів. Не є винятком і Закон України «Про Державний бюджет на 

2020 рік», в якому визначено доходи Державного бюджету України у сумі 979 млрд 

гривень, при цьому видатки – 1.270 трлн. гривень [3]. Отже, фіскальна політика в цілому, 

так і податкова політика, направлені використовувати кожну нагоду для залучення 

додаткових ресурсів, а головною метою оподаткування стає лише наповнення бюджету.  

Сьогодні індикатором оцінки інтенсивності та ефективності фіскальної політики 

держави, який найчастіше використовують, є показник податкового навантаження (чи 

податкового тягаря). Впроваджуючи фіскальну політику, держава повинна узгоджувати 

інтереси як свої, так і платників податків. Оцінюючи ефективність оподаткування 

співвідношенням витрат на адміністрування податків із сумами їх фактичних 

надходжень до бюджету, а також обсяги та структуру податкового боргу, держава може 

періодично переглядати систему оподаткування (розмір ставок та інші елементи 

оподаткування за фіскально неефективними видами платежів) [2]. 

Ефективність фіскальної політики в більшій мірі визначається узгодженістю між її 

окремими компонентами. Таким чином, складання, розгляд і затвердження бюджетів 

вимагає чіткої взаємодії між органами влади, особливо на етапі формування показників 

доходу бюджету, тому, що від них безпосередньо залежить його видаткова частина. 

У цьому контексті слід зазначити те, що фіскальна політика повинна бути 

спрямована в одному напрямі з грошово-кредитною політикою, борговою політикою, 

політикою фінансового ринку. Неможливе існування конкретно цих політик окремо, 

вони разом виступають інструментами державного регулювання економіки, спрямовані 

на виконання конкретних цілей соціально-економічного розвитку, довгострокової 

цінової стабільності, забезпечення постійного розвитку економіки, скорочення 

державного боргу та дефіциту бюджету і т.д. Отже в сучасний період важливим є 

об’єднання цілей фіскальної та грошово-кредитної політики з пріоритетами соціально-

економічної політики держави [2]. 
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Важливість фіскальної політики неможливо переоцінити, адже за її допомогою 

здійснюється розподіл та перерозподіл національного доходу, процес наповнення 

бюджету та ефективний розподіл бюджетних коштів на соціально-економічні потреби 

країни. Під фіскальною політикою розуміють  заходи уряду спрямовані на збереження 

повної зайнятості та виробництва не інформованого ВВП шляхом зміни державних 

видатків системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в 

цілому [2]. 

Під об’єктом фіскальної політики потрібно розуміти ті процеси діяльності, доходи, 

ресурси, щодо яких, відповідно до законодавства, суб’єктами господарювання 

(платниками) або державними органами (органами ДПСУ, судами) нараховуються 

податки, збори, обов’язкові платежі, штрафи, пені. Об’єктами фіскальної політики 

можуть розглядатися види підприємницької діяльності, сфери доходів або створення 

виробничих ресурсів, фінансових ресурсів тощо. Платник податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів – це суб’єкт господарювання (підприємець чи підприємство) або 

власник ресурсів, у тому числі доходів, який володіє об’єктом нарахування грошових 

зобов’язань. Суб’єктом фіскальної політики є й ті органи, що її створюють, реалізують 

на практиці (Верховна Рада України, органи державної податкової служби України). 

Перших потрібно називати користувачами фіскальної політики, інших – її творцями. 

Суб’єкти цієї політики повинні тісно взаємодіяти. Зокрема, для реалізації пропозицій 

податківців з удосконалення фіскальної політики повинна бути й оперативність 

законотворчих органів у прийнятті щодо таких пропозицій відповідних законодавчих 

актів з узаконення положень фіскальної політики. 
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Головною метою фіскальної політики є стабілізація економіки. Цій меті 

підпорядковується і державний бюджет. Регулюючи структуру і співвідношення між 

окремими частинами державного бюджету, фіскальна політика впливає одночасно на 

економічний розвиток і стан державного бюджету. Отже, фіскальна політика виконує дві 

взаємопов’язані функції: стабілізаційну і бюджетну [3]. 

Впродовж останніх років фіскальна політика України була спрямована на 

стабілізацію соціально-економічних процесів, безумовне забезпечення виконання 

планових показників наповнення бюджетів держави, удосконалення адміністрування 

платежів та митних процедур, виявлення та руйнування схем мінімізації податкових 

зобов’язань, запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері 

оподаткування, митній та бюджетній сферах, впровадження нових та забезпечення 

функціонування діючих електронних сервісів для суб’єктів господарювання тощо. 

Також, слід зазначити той факт, що фіскальна політика впливає на формування 

сукупного попиту в країні. Очевидним є те, що зниження податків призводить до 

збільшення попиту, адже домогосподарства можуть більше коштів витрачати на 

продукти споживання, і навпаки. Однак, суттєве зменшення податків може призвести до 

бюджетного дефіциту, тому важливим є регулювання величини державного бюджету. 

Пріоритетним завданням розробки і впровадження ефективної фіскальної політики 

є запровадження дієвого механізму формування доходів бюджету, дієвого механізму 

розподілу і спрямування державних коштів на здійснення державних видатків з метою 

повноцінного виконання повноважень і функцій держави. Саме державні витрати є 

головним фактором, який визначає рівень податкового навантаження на економіку 

держави, розмір сектору загального державного управління та потреби в мобілізації 

фінансових ресурсів для надання суспільних благ і послуг. Крім того, одним з 

пріоритетів фіскальної політики є створення прозорого механізму розподілу і 

спрямування державних коштів, оскільки за рахунок мобілізованих ресурсів держава 

надає публічні блага та послуги, намагається усунути «провали» ринку та знизити рівень 

проблем, що виникають в економіці внаслідок як об’єктивних, так і суб’єктивних 

обставин [1]. При цьому ефективне, законне і результативне витрачання бюджетних 

коштів зменшує потребу в залученні додаткових коштів на реалізацію відповідних 

соціальних чи інфраструктурних проектів. 

Загалом, Україна прагне побудувати ефективну систему управління державними 

фінансами відповідно до кращої практики держав Організації економічного 
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співробітництва та розвитку, запровадити ефективне державне стратегічне планування, 

адаптувати законодавства України до законодавства Європейського Союзу та Світової 

організації торгівлі, посилити фінансової та бюджетної дисципліни, підвищити 

ефективності видатків місцевих бюджетів [1]. А все це можливо з ефективною 

фіскальною політикою, яка буде базуватися на розробленні і впровадженні ефективного 

податкового законодавства та дієвого механізму формування доходів бюджету, на 

підвищенні ефективності адміністрування податків; встановлення податкової 

справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в економіці України; 

зменшення глибини соціальної нерівності. 
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Розвиток реформи децентралізації передбачає реалізацію складних 

загальнодержавних завдань, серед яких є оновлення та вдосконалення бюджетної 

системи України. В першу чергу це стосується новостворених територіальних громад 

України. Проте, ця реформа децентралізації не передбачає чіткої побудови фінансового 

контролю за ними, оскільки питання фінансового контролю розпорошені серед 

численних нормативних документів та рекомендацій органів державної влади, 

громадського сектору та некомерційних організацій-донорів. Тому, на нашу думку, 

доцільно зосередити увагу на проблемних моментах та перешкодах, які уповільнюють 

розвиток системи фінансового контролю на місцевому рівні. 

Проблеми реформування системи фінансового контролю територіальних громад 

пропонуємо розв’язати шляхом виконання послідовності завдань (Рис. 1.). 

Завдання 1. Побудова уніфікованої нормативно-правової основи здійснення 

фінансового контролю в ОТГ, в тому числі систематизація підходів та методик 

визначення ефективності проведеного контролю для Державної аудиторської служби 
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України, Державної казначейської служби України, Рахункової палати України, 

міністерств та відомств та інших органів фінансового контролю.  

 

Рис. 1. Заходи Моделі щодо вирішення основних перешкод фінансового 

контролю територіальних громад 
Джерело: складено автором 
 

На нашу думку, доцільним є залучення до формування пропозицій до 

систематизованої нормативно-правової основи представників європейських структур, що 

здійснюють фінансовий контроль, нагляд та аудит за органами місцевого 

самоврядування. 

Завдання 2. Посилення концентрації заходів контролю та інспектування/перевірок 

шляхом фокусування дій Державної аудиторської служби України та Рахункової палати 

України на значних фінансових ризиках. 

Зазначені установи державного фінансового контролю мають високий професійний 

рівень як інструмент виявлення та документування порушень бюджетного та 

фінансового законодавства, значних шахрайств та ризиків. Використання ризик 

орієнтованого підходу та взаємодії із Європейськими установами контролю дозволить 

значно посилити заходи контролю та повернути до бюджету значні обсяги неефективно 

використаних, викрадених шахраями коштів. 

Завдання 3. Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення державних 

органів контролю та розпорядників коштів ОТГ шляхом впровадження необхідного 

програмного забезпечення та розвитку відповідної інфраструктури. 

В першу чергу необхідно із залученням Міністерства цифрової трансформації 

України [1] розробити нову (вдосконалити діючу) автоматизовану інформаційну систему 

обміну інформацією між державними органами контролю, правоохоронними органами 
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та ОТГ. В рамках даної інформаційної системи забезпечити наявність модулів контролю 

за використанням місцевих ресурсів, в тому числі за продажом земель в рамках діючого 

кадастру. 

Додатковим необхідним елементом повинен бути формалізований інструментарій 

звернень громадськості до органів контролю та нагляду. Необхідно формалізувати даний 

процес, що дозволить виявляти причини та відокремлювати підтверджуючі факти від 

думок та припущень представників громадськості. 

Завдання 4. Формування додаткової системи запобіжників в рамках проведення 

заходів після завершення реформи децентралізації.  

Реформа децентралізації готує підґрунтя для ефективного виконання місцевих 

бюджетів. В той же час існує перелік проблем, які не є суттєвими, однак потребують 

вирішення у майбутньому (наприклад, перелік обов’язкових полів форм для звітування 

громадськості, структура ієрархії інформаційно\ системи обміну інформацією між 

органами контролю тощо). Саме на вирішення таких уточнень і має спрямовуватися 

діяльність під час виконання 4 завдання. 

Завдання 5. Використання кадрового потенціалу органів нагляду та контролю в 

Україні.  

Для вирішення даного завдання необхідно впровадити 3 групи заходів. По перше, 

необхідно готувати і розвивати висококваліфіковані кадри в органах контролю для чого 

необхідно проводити регулярні заходи професійного розвитку (семінари, навчання, 

конференції тощо) та підвищення кваліфікації. 

По друге, необхідно готувати висококваліфіковані кадри в структурні одиниці ОТГ, 

що відповідають за дотримання та виконання бюджетного та фінансового законодавства. 

Такі заходи, на нашу думку, повинні бути регулярні, а відповідальні особи повинні їх 

відвідувати не рідше 1 разу на 2 роки. Такий термін обумовлений мінливістю чинного 

законодавства  

Третім пунктом виступає необхідність збереження висококваліфікованого 

персоналу в органах державного контролю. І в першу чергу це можна досягти за рахунок 

достатнього рівня оплати праці, що можна досягти при достатньому фінансуванні, що, в 

свою чергу, дасть змогу органам ДФК виконувати покладені функції в повному обсязі. 

Завдання 6. Формування ефективного механізму партнерських відносин між 

органами контролю, між органами контролю та ОТГ, між органами контролю та 

суб’єктами господарювання. 
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Державними органами контролю з метою підвищення рівня значущості аудиту, 

формування та впровадження партнерських відносин з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання під час планування 

та проведення аудиту необхідно унормувати процедуру планування та проведення 

державного фінансового аудиту за звернення  органів та суб’єктів.  

Завдання 7. Спільно органами державного контролю та Міністерством розвитку 

громад та територій України необхідно сформувати критерії до органів внутрішнього 

контролю (не лише аудиту, як органу подальшого контролю, а й органів внутрішнього 

фінансового контролю ОТГ). 

Завдання 8. Спільно органами державного контролю, Міністерством розвитку 

громад та територій України та представниками громадськості провести семінари/круглі 

столи/конференції, на яких визначити головні засади, організаційні положення та 

пропозиції змін до законодавства щодо залучення громадськості до активного 

проведення зовнішнього фінансового контролю на місцевому рівні. 
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Бюджетний дефіцит — явище майже постійне в економіці кожної держави. 

Бюджетний дефіцит вказує на перевищення видатків бюджету над його доходами (з 

урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до 

бюджету). Наявність бюджетного дефіциту свідчить, що у плановому бюджетному році 

до бюджету включені такі видатки держави, які не мають грошового забезпечення [1]. 

Причинами виникнення дефіциту є спад виробництва, зниження ефективності 

функціонування окремих галузей, несвоєчасне проведення структурних змін э економіці 

або її технічного переоснащення; великі воєнні витрати; інші об'єктивні та суб'єктивні 

фактори, що впливають на економічну й соціальну політику держави [2]. 

Дефіцит бюджету за сутністю відображає об'єктивні економічні відносини між 

учасниками суспільного виробництва щодо додаткової мобілізації доходів для 

використання бюджетних коштів згідно з функціями держави. Ряд вітчизняних та 

зарубіжних учених вважають, що бюджет не може бути незбалансованим: дефіцит не є 
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ознакою незбалансованості бюджету, а показує співвідношення між податковими та 

позиковими фінансами [3]. Європейський Союз визнає бюджет збалансованим за умов, 

якщо обсяг дефіциту не перевищує 3% валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Відповідно до фондів, які формуються у складі бюджету, розрізняють: дефіцит 

загального фонду бюджету; дефіцит спеціального фонду бюджету. Кошти, які 

надходять до нього, мають заздалегідь визначене цільове призначення і повинні 

витрачатися лише на передбачені цілі. 

Крім того, бюджетний фонд може бути розділений на поточний бюджет і бюджет 

розвитку, відповідно розрізняють: дефіцит поточного бюджету. Його бездефіцитність 

свідчить про фінансово відповідальну поведінку уряду, про те, що він здійснює свою 

поточну діяльність у межах отриманих доходів. Він є негативним явищем і вважається, 

що може виникати лише в період економічного спаду або в кризовому стані; дефіцит 

бюджету розвитку. Призначений для фінансування державних капіталовкладень 

бюджет розвитку фактично завжди є дефіцитним. Але він не розцінюється як 

негативний, оскільки держава створює передумови для отримання в майбутньому вищих 

бюджетних доходів.  

Відомий американський економіст У. Хеллер розробив концепцію активного й 

пасивного бюджетного дефіциту. Цей поділ залежить від характеру виникнення 

дефіциту: активний дефіцит виникає тоді, коли уряд через збільшення видатків 

бюджету стимулює сукупний попит. пасивний дефіцит - це дефіцит, що виникає як 

наслідок економічного спаду, зниження виробництва та зайнятості і призводить до 

зменшення бюджетних доходів.  

Залежно від урахування дефіциту в процесі бюджетного планування можна 

виокремити: запланований бюджетний дефіцит (або очікуваний). Запланований 

бюджетний дефіцит щорічно затверджується парламентом у законі про державний 

бюджет. фактичний бюджетний дефіцит. Його розмір отримують за даними звітів про 

виконання бюджету. 

Аналіз бюджетного дефіциту за запланованим і фактичним показниками дає 

можливість оцінити, наскільки якісним є бюджетне планування, а також ефективність 

системи виконання бюджету [4].  

За терміном дії можна говорити про: 

- тимчасовий бюджетний дефіцит. Він виникає не регулярно - з року в рік, а лише 

в окремі періоди несприятливої соціально-економічної кон' юнктури 
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- постійний (хронічний) бюджетний дефіцит. Сучасні бюджети мають хронічні 

бюджетні дефіцити [4]. Усі заходи, які проводилися в рамках фіскальної політики 

провідних країн світу, поки що не допомогли подолати хронічний характер дефіцитів. 

За формою прояву бюджетного дефіциту розрізняють: 

- відкритий бюджетний дефіцит - це дефіцит, який офіційно відображений у 

щорічному законі про бюджет, звітності про виконання бюджету та в бюджетній 

статистиці.  

- прихований бюджетний дефіцит - це дефіцит, який виникає через несвоєчасне 

фінансування запланованих у бюджеті призначень унаслідок недоотримання 

запланованих доходів.  

Залежно від зв'язку з державним боргом у теорії і на практиці виокремлюють: 

- первинний дефіцит - це дефіцит, при розрахунку якого з видатків виключено 

витрати на сплату процентів за державним боргом. Первинний дефіцит є одним із 

найважливіших макрофінансових показників.  

- операційний дефіцит - це первинний дефіцит, у розрахунку якого процентні 

платежі за державним боргом скориговані на темпи інфляції.  

На основі дослідження взаємозв'язків між бюджетними дефіцитами та 

гіперінфляцією в 1990-х роках було розроблено концепцію нового виду бюджетного 

дефіциту - віртуального. Віртуальний дефіцит - це дефіцит, який був би за нульових 

темпів інфляції і повного фінансування урядом запланованих у бюджеті видатків.  

Залежно від зв'язку з економічним циклом виділяють такі види бюджетного 

дефіциту: 

- циклічний бюджетний дефіцит - це дефіцит, який виникає під час циклічного 

економічного спаду і скорочення внаслідок цього бюджетних доходів.  

- структурний дефіцит - це різниця між фактичними бюджетними видатками і 

сумою доходів, яка була б отримана бюджетом в умовах повної зайнятості за існуючої 

системи оподаткування.  

До причин виникнення бюджетного дефіциту слід віднести такі: кризові явища в 

економіці країни та фінансові потрясіння; надзвичайні непередбачувані події, як то 

стихійні лиха, війна тощо; структурна розбалансованість економіки та неефективне 

проведення структурних перетворень; розвиток тіньової економіки; невідповідність 

напрямів та структури бюджетних витрат наявним фінансовим можливостям держави 

[5]; нецільове, неекономне та неефективне витрачання коштів бюджету; неефективна 
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система оподаткування суб’єктів господарювання; неоптимізована мережа бюджетних 

установ, а також велика кількість нерентабельних державних підприємств, які 

потребують значних обсягів фінансування; недосконалість фінансового законодавства. 

Отже, бюджетний дефіцит є одним з інструментів фінансово-кредитної політики, 

що справляє значний вплив на соціально-економічне становище країни в напрямі як 

прискорення економічного зростання, так і стримування цих процесів, тому важливого 

значення набувають його розміри та методи ліквідації. Бездефіцитний бюджет — 

об'єктивна вимога держави. За умов, коли країна має ідеальний стан економіки, вона 

може здійснювати фінансування відповідно до фінансових можливостей, досягаючи 

рівноваги доходів та видатків бюджету. Однак така ситуація буває дуже рідко, і на 

сьогодні у світі практично кожна держава стикається з бюджетним дефіцитом. 

Бюджетний дефіцит потребує вжиття енергійних заходів держави щодо його 

ліквідації. Насамперед це скорочення витрат бюджету, однак це шлях досить складний. 

Реальнішими та доцільнішими є зміни в податковій і кредитній політиці, які призвели б 

до пожвавлення економічного життя, передусім до зростання виробництва та його 

ефективності. 
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Виникнення та становлення податків і оподаткування пов’язано з соціально-

економічним розвитком держави і суспільства. Різні науковці по-різному ставляться до 

визначення періодів еволюції податків, виходячи з їх економічного змісту, функцій, які 

вони виконують, співвідношення прямих та непрямих податків тощо Найбільш 

поширеним уявленням сьогодні є існування трьох етапів розвитку податків: перший етап 
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охоплює стародавній світ і початок середніх віків, другий – XVI – XVIII ст., третій етап 

припадає на XIX ст. і продовжується по наші часи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Етапи розвитку податків [1]  

Етап Характеристика етапу 

Перший етап пов’язаний із зародженням оподаткування. Він характеризується 
нерозвиненістю і випадковим характером податків. Основним джерелом 
доходів держави були не податки, а здобич, отримана у війнах, 
контрибуції, данина з переможених народів, дарування, добровільні 
підношення. 

Другий етап податки стають постійним джерелом державних доходів, хоч і не 
займають лідируючих позицій. Утримання регулярної армії і розширення 
адміністративного апарату вимагають суттєвих фінансових ресурсів. 
Введені податки відрізняються своєю різноманітністю. Вони вимагають 
більш складної системи обліку і визначення об’єкта оподаткування і 
податкової бази. 

Третій етап характеризується визначенням податків основним джерелом доходів 
бюджету держави. Об’єктивні процеси зростання промислового 
виробництва, розвиток фондового ринку, поява нових форм 
підприємницької діяльності, збільшення доходів населення привели до 
збільшення видатків на утримання державного апарату, що потребувало 
додаткового фінансування. 

 

Загалом, не можливо з абсолютною точністю визначити, коли уперше 

запроваджено податки та способи їх акумуляції у королівську чи державну казну. Однак 

більшість учених податки, а разом з ними і процес їх збору, пов’язують з виникненням 

інституту держави. 

Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх жертвопринесеннях, що 

практикувалися як майже добровільна данина вищим силам ще до виникнення 

християнства. Першими джерелами податків були оподатковувані базові цінності: земля, 

худоба, раби.  І самі податки були «прямими», справлялися безпосередньо з громадян, 

що одержують прибуток від майна [5]. 

Одним з тих, хто спробував створити першу наукову теорію оподаткування, став 

видатний шотландський економіст і вчений XVIII ст. Адам Сміт. Він стверджував, що 

податки для платника – ознака не рабства, а волі. Так, у XVIII ст. Європа вже могла 

пишатися раціональною системою справляння податків, як прямих, так і непрямих. З 

останніх особливу роль відігравав акциз. Процедура його сплати була простою й про-

зорою — зазвичай він стягувався безпосередньо біля міських воріт з усіх товарів, що 

ввозилися й вивозилися. Іноді податком обкладалося тільки те, що ввозилося в країну, 

тобто звільнялися від справляння акцизу товари, що йшли на експорт. Розміри акцизу 
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коливалися зазвичай від 5 до 25%. Якогось наукового обґрунтування розмірів цієї ставки 

не було, і подібні «перегини на місцях» неабияк стримували розвиток торгівлі. З прямих 

податків основна маса припадала на подушне й прибутковий (від них звільнялися 

дворянство й духівництво). Буржуазія й селянство віддавали державі у вигляді прямих 

податків 10-15% усіх своїх доходів [2]. 

За словами англійського економіста Сіріла Паркінсона (1909–1993): 

«Оподаткування старе, як світ, і його початкова форма виникла, коли який-небудь вождь 

перекривав річку або гірський перевал і стягував плату за прохід з купців та туристів». 

Приклад для організованої податкової системи була і податкова система Римської 

імперії. Такі поняття, як «ценз», «акциз», «фіскал», «відкупник» сформувалися ще в її 

часи. Доки Рим залишався містом-державою, його податкова система була не дуже 

складною. У мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом 

надавання в оренду громадських земель. Державний же апарат фактично утримував себе 

сам. Більше того, обрані магістрати не тільки виконували державні обов'язки безоплатно, 

а ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. А 

от у воєнний час (який практично тривав постійно) громадяни Риму обкладалися 

податками відповідно до їх статку, для чого раз у п'ять років подавали обраним 

чиновникам-цензорам звіти про свій майновий і родинний стан (ці документи цілком 

можна розглядати як найпростіші зразки сучасних податкових декларацій) [5]. 

З перетворенням Римської держави на імперію ускладнювалася й податкова 

система. На завойованих землях запроваджувалися комунальні (місцеві) податки й 

повинності, причому що запекліший опір чинили римським легіонерам жителі скорених 

земель, то більшим податком їх обкладали. Римські громадяни, які жили поза Римом, 

сплачували як державні, так і місцеві податки. У Візантійській імперії справляли вже 21 

різновид тільки прямих податків, а також усілякі непрямі й зовсім дивні. І цей 

податковий тягар призвів, як відомо, не до процвітання, а до ослаблення держави. 

Крім того, основні принципи оподаткування (зі своїми мінусами й плюсами) 

сформувалися ще за стародавніх часів. З розвитком поділу праці і розвитком міст 

податкова система істотно «збагатилася» порівняно зі зразково-показовою податковою 

системою Римської імперії. Держави наближалися до рубежу середньовіччя. На цьому 

етапі виникли податки на виробництво (або промислові податки), на всі види діяльності, 

крім сільськогосподарської (земельний податок справлявся окремо). У торгівлі 

поширилися митні збори й непрямі податки. Причому до податкової бази потрапив 
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абсурдно широкий спектр об'єктів, аж до безглуздих: від штрафу за перевищення бу-

динком установлених розмірів (знаменитий «податок на повітря») — до так званого 

«подимного податку» [3]. 

Отже, й по сьогоднішній день податки залишаються ефективним знаряддям 

втілення державної політики. У різні періоди розвитку суспільства змінювались види 

оподаткування, форми їх стягнення. Процес формування податкової системи є 

безперервним. Результати історичних аспектів дослідження генезису податкової системи 

мають використовуватись для створення та розвитку ефективної системи оподаткування 

в Україні, так як сьогодні повторюються ті ж помилки й прорахунки, що негативно 

впливають на економічний розвиток держави. 
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ  

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Горанська Н. В., бакалавр, 
Саранчук Н. Д., бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
ОПП «Фінанси, митна та податкова справа» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А. 
Львівський національний університет імені І. Франка 

 

У сучасному світі місцеві податки і збори займають важливе місце не тільки у 

забезпеченні розвитку територіальних громад, але є ефективним та дієвим елементом 

функціонування держави. Вони є важливою складовою частиною податкової системи 

держави та покликані відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, адже є 

самостійними джерелами доходів місцевих бюджетів. 

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в 

межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом, рішеннями 

сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх 
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повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних 

громад. [1] 

На сьогоднішній день види місцевих податків та зборів визначається 10 статтею 

Податкового  кодексу України (Рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Види місцевих податків і зборів 
Джерело: складено на основі [1] 
 

Кожний податок і збір має своїх платників податку, об’єкт та базу оподаткування, 

строки сплати податку, розміри ставок та пільги. Місцеві ради обов’язково 

установлюють єдиний податок та податок на майно. Встановлення місцевих податків та 

зборів, які є не передбачені Податковим кодексом забороняється. 

 
Рис. 2. Динаміка надходження місцевих податків та зборів до зведеного 

бюджету України за 2015-2019 роки 
Джерело: складено на основі [2]  
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Запровадження місцевих податків і зборів, а також встановлення розміру їх ставок 

належить до компетенції органів місцевого самоврядування (в межах повноважень, 

визначених Податковим кодексом). Поточний стан системи місцевих податків і зборів в 

Україні зумовлює необхідність постійного відстеження тенденцій та виявлення його 

особливостей функціонування, адже вони мають важливе значення для ефективного 

функціонування держави.  

Протягом періоду дії Податкового кодексу рівень місцевого оподаткування 

підвищився (табл. 1). Надходження місцевих податків та зборів до дохідної частини 

місцевих бюджетів щорічно збільшуються,  що можна побачити на рисунку 2. Це 

пояснюється тим, що мінімальна зарплата щороку збільшується, і відповідно 

збільшуються розміри більшості місцевих податків для бізнесу та фізичних осіб. 

Таблиця 1 

Структура надходжень місцевих податків і зборів у 2015-2019 роках 

Показники 
Роки Темпи 

приросту 
2019/2018, % 2015 2016 2017 2018 2019 

Податок на майно,  
млн. грн. 16 011, 135 24 989, 363 29 056, 068 31 272, 037 37 993, 948 21,5 

Єдиний податок,  
млн. грн. 10 975, 094 17 167, 102 23 388, 298 29 564, 247 35 270, 213 19,3 

Туристичний збір,  
млн. грн.  37, 126 54, 094 70, 234 90, 725 196, 200 116,3 

Збір за місця для 
паркування транспортних 
засобів,  
млн. грн. 

60, 220 66, 173 77, 565 99, 859 114, 882 15 

Разом, млн. грн. 27 083,575 42 276,732 52 592,165 61 026,868 73 575,243 20,6 

Джерело: складено на основі [2] 
 

Дані таблиці 1 свідчать, що упродовж 2015-2019 років спостерігалося зростання 

всіх показників місцевих податків і зборів. Податок на майно є домінуючим показником 

місцевих податків. Так, у 2019 році він становив 37 993 948 064,70 грн, що на 6 721,911 

млн. грн більше за 2018 рік, на 8 937,88 млн. грн - за  2017 рік, 13 004,585 млн. грн. - за 

2016 рік і на 21 982,813 млн. грн. - за 2016 рік. Найбільший темп приросту має 

туристичний збір, який порівняно з 2018 роком збільшився на 116,3%, наступним по 

темпу приросту є податок на майно, який має 21,5%, єдиний податок збільшився на 

19,3%, а збір за місця для паркування транспортних засобів - на 15%. Загалом місцеві 

податки і збори за 2019 рік збільшилися на 20,6% (з 61 026,868 млн. грн. до 73 575,243 

млн. грн.) в порівнянні з минулим роком. 
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Станом на 01.10.2020 року до зведеного бюджету в розрізі місцевих податків і 

зборів надійшло 54183,8 млн. грн. Серед них податок на майно становить 27 540,5 млн. 

грн., єдиний податок -  26 481,5 млн. грн., туристичний збір - 93,555 млн. грн., збір за 

місця для паркування транспортних засобів - 68, 21 млн. грн.. 

16 січня 2020 року було прийнято Закон України № 466-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», згідно якого 

органи місцевого самоврядування більше не зобов'язуються щорічно приймати рішення 

про встановлення місцевих податків та зборів. [1] 

Одним з головних завдань для України є вдосконалення податкової системи. Така 

необхідність викликана потребою формування фінансової основи ефективного місцевого 

самоврядування, спрямованого на розвиток демократичного суспільства, а також 

кращого регулювання системою державних і місцевих фінансів. 

Зараз розвиток місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямків 

державної політики, тому питання податкових надходжень таких територіальних 

одиниць потребує прискіпливої уваги та вдалого коригування, яке з одного боку не 

зменшить надходження до бюджету, а з іншого - залишатиме стимули для розвитку 

бізнесу в державі. 
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Дослідженням проблеми оподаткування, в тому числі доходів фізичних осіб, свого 

часу приділялося багато уваги з боку представників різних наукових течій. У процесі 

еволюції податків з’явилися два основні напрями – кейнсіанський і неокласичний підхід. 

Кейнс Дж. М., зокрема, серед іншого, «висунув на перший план проблему 

формування ефективного попиту і його компонентів – споживчого та інвестиційного 

попиту, факторів, що визначають їх динаміку, серед яких важливе значення має 



150 

оподаткування (маніпулювання рівнем оподаткування)», розглядаючи при цьому 

податки як «вбудовані механізми гнучкості», оскільки такі впливають на збалансованість 

в економіці, та наголошуючи на доцільності використання прогресивного 

оподаткування, яке «діє як «вбудований стабілізатор»» [1]. В подальшому прихильники 

кейнсіанства А.Лернер, Е.Хансен та інші відстоювали точку зору про жорстку податкову 

політику, спрямовану на підвищене оподаткування великих доходів і спадщини та 

пільгове оподаткування низьких доходів, стимулювання схильності до заощаджень. На 

думку Дж.М.Кейнса та його послідовників, саме така податкова політика спроможна 

забезпечити економічну доцільність і соціальну справедливість при оподаткуванні. 

В неокласичній теорії, яка базувалася на обмеженні прямого втручання держави в 

економічні процеси, виділялося два напрями – теорія економіки пропозиції і теорія 

монетаризму. Теорія економіки пропозиції передбачала зниження податків і надання 

податкових пільг платникам податків, виходячи з того, що «високі податки стримують 

підприємницьку ініціативу, економічно згубні для будь-якого платника незалежно від 

рівня його прибутковості», не відповідають принципам вільного ринку [1]. Надалі теорія 

економіки пропозиції отримала розвиток в дослідженнях під керівництвом А.Лаффера, 

який дійшов до висновку, що зниження податків сприятливо впливає на інвестиційну 

діяльність платника податку, покращує його платоспроможність і, навпаки, підвищення 

граничних податкових ставок веде до посилення спонукальних мотивів ухилення від їх 

сплати. 

У процесі поєднання елементів кейнсіанської концепції державного регулювання з 

концепцією неокласичного напряму сформувалася неокейнсіанська теорія 

оподаткування, яка базується на державному невтручанні в економіку, зокрема, в частині 

регулювання бюджетного перерозподілу доходів, придушення інфляції. Представникам 

неокейнсіанства (І. Фішер і Н. Калдор) [1]. належить ідея запровадження податку на 

споживання, ними обґрунтовується, з точки зору забезпечення справедливості стосовно 

бідних, перевага прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб порівняно з 

фіксованим податком, а також перевага податку на споживання над прибутковим 

податком, оскільки не оподатковуються заощадження, як джерело майбутніх інвестицій. 

У сучасних умовах має місце комбіноване поєднання вчень попередників, що 

дозволяє на різних етапах економічного розвитку використовувати податковий 

інструментарій в регулюванні різних сфер суспільних відносин. На сьогодні, слід 

погодитися з Л. Ткаченко, «особливої актуальності набуває створення збалансованої 
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фіскальної системи, здатної забезпечити реалізацію структурних реформ у реальному 

секторі економіки, прискорення розвитку соціальної сфери, досягнення рівноваги між 

видатками на підтримку добробуту населення та формуванням потенціалу для зростання 

виробництва» [2]. 

Державне бачення найближчих зрушень в оподаткуванні доходів фізичних осіб 

сформульоване в урядовому документі – Стратегія реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 роки [3]. Проте його аналіз дозволяє дійти 

висновку, що такий важливий, на перший погляд, програмний документ не дає відповіді 

на питання щодо змісту реформованої податкової системи країни, як загалом, так і в 

частині оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема. Зі змісту аналізованого 

документу не вбачається жодних підстав для висновку, що чинна система оподаткування 

доходів фізичних осіб зазнає модернізації. Оскільки чинна система є нестабільною в 

частині як її концептуальної моделі так і в частині зміни елементів податку – розміру 

податкових ставок, в тому числі з їх диференціацією в залежності від місця отримання 

доходу, інтервалів оподаткування, неоподатковуваного мінімуму, податкових пільг та їх 

розмірів, принципів встановлення тощо. 

Для кращого розуміння поняття «система оподаткування доходів фізичних осіб» в 

Україні, схематично представимо її на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні [4, с. 95] 
 

З огляду на об’єкт оподаткування, до такої системи належить зараховувати податок 

на доходи фізичних осіб (при загальній системі оподаткування), єдиний податок (при 
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спрощеній системі оподаткування), а також тимчасові платежі, збори податкового та 

неподаткового характеру, які мають спільний об’єкт оподаткування, в умовах України, 

це військовий збір, єдиний соціальний внесок. 

Також, в окремих випадках, при оцінці різних аспектів оподаткування доходів 

фізичних осіб запропоновано використовувати майнові податки, у першу чергу, податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, некомерційного призначення, який, 

не дивлячись на іншу базу оподаткування, виступає опосередкованою формою 

оподаткування доходів фізичних осіб. 

Такі, хоча й, на відміну від податку на доходи фізичних осіб, мають інші об’єкт та 

базу оподаткування, проте, як і податок на доходи фізичних осіб є джерелом сплати 

мають той же дохід, причому, як правило, поточний. До цього також слід додати, що 

саме за рахунок майнових податків, на відміну від податку з доходів фізичних осіб, 

здійснюється реальне оподаткування тіньових доходів. 
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Децентралізація ‒ це комплекс змін до існуючого станом на 2014 рік законодавства 

України, основною метою є передача значних повноважень та бюджетів від державних 

органів до місцевого самоврядування. Актуальність дослідження визначається 

важливістю реалізації в Україні демократичних реформ, об’єктивними процесами 

розвитку й реформування суспільства в цілому, необхідністю проведення 

адміністративної реформи в державі. 

Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні 

та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені 
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вулиці. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні міські ради та їхні виконкоми. Отже, саме вони повинні мати широкі 

повноваження і достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві 

питання і нести за це відповідальність. Основними завданнями децентралізації є: 

затвердження нової територіальної основи, передача повноважень, створення ресурсної 

бази, формування ефективної системи та інші.  

В Україні існує 2 етапи розвитку децентралізації: перший етап розвитку бере свій 

початок у 2014- 2019 рр. Для того щоб дати старт децентралізації потрібно в першу чергу 

змінити докорінно законодавство, та зміни до Конституції України. У 2014 р. Уряд 

створив документ «Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади» [1]. Але нажаль, політичні обставити в Україні не 

дозволили прийняти зміни до Конституції щодо децентралізації. Тому реформа 

розпочиналась в межах чинної Конституції та законодавства. За цей час було 

сформовано і діє основний пакет нового законодавства.  

Також зміни торкнулись Бюджетного та Податкового кодексів [2]. Завдяки цим 

змінам відбулась фінансова децентралізація: місцеві бюджети зросли на 206,4 млрд. грн: 

з 68,6 млрд в 2014 році до 275 млрд грн в 2019 році. Також  було прийнято 3 основних 

законопроектів. Закон «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [3], дав 

змогу почати формувати базовий рівень МС, закон «Про співробітництво територіальних 

громад» [4], створив механізм вирішення спільних проблем громад: утилізація та 

переробка сміття, розвиток спільної інфраструктури та інші, закон «Про засади 

державної регіональної політики» [5] державна підтримка в регіональному розвитку 

громад за час реформи зросла у 41, 5  разів: з 0,5 млрд в 2014 році до 20,75 млрд грн у 

2019 році. За рахунок цієї підтримки було реалізовано понад 12 тисяч проектів. Успіхи 

реформи на першому етапі свідчать, що Україна обрала правильний шлях.  

Оцінка структури джерел формування доходної частини Зведеного бюджету 

України дозволяє відмітити високий рівень централізації коштів. Заслуговує на увагу той 

факт, що за період аналізу відповідні показники суттєво не змінювалися, проте 

спостерігаємо тенденцію до зменшення частки місцевих бюджетів з 26,6% у 2009 році до 

22,25 у 2018 році, протирічить критеріям фінансової децентралізації (рис. 1).  

Це співвідношення відображає поки негативні тенденції, які є результатом 

залежності процесу формування доходів місцевих бюджетів від рішень уряду. 
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Рис. 1. Структура доходів Зведеного бюджету України за 2009-2018 рр.  

Джерело: складено за даними [6] 
 

Основною проблемою в бюджетній системі нашої країни є досить високий рівень 

політичного впливу, оскільки більшість рішень з приводу умов функціонування 

місцевого самоврядування та розпорядження коштами бюджету приймалися 

безпосередньо на державному рівні, нівелюючи потреби та побажання місцевих органів 

самоврядування.  

У свою чергу, для економіки розвинутих країн характерна кардинально протилежна 

ситуація, що дозволяє органам місцевого самоврядування отримувати гарантії щодо 

прийняття вагомих рішень у процесі виконання своїх повноважень. Проте, реалії 

сьогодення в Україні свідчать про слабкість функціональної спроможності місцевих 

бюджетів. 

Аналізуючи сучасні тенденції формування доходів місцевих бюджетів, доречно 

відмітити їх стрімкий спад у 2009 році (період загострення світової фінансової кризи) та 

2014 році (період нестабільної економіко-політичної ситуації в країні) та стрімке 

зростання у 2015-2017 рр., що зумовлено реалізацією бюджетно-податкової реформи, що 

об’єктивно пов’язано зі змінами бюджетно-податкового законодавства, збільшенням 

обсягів валового регіонального продукту, підвищенням розміру мінімальної заробітної 

плати, уповільненням спадних темпів розвитку економіки. 

Рівень самостійності органів місцевого самоврядування в питаннях формування 

бюджетних надходжень значною мірою відображає структура доходів місцевих 

бюджетів (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура доходів місцевих бюджетів України з урахуванням 

офіційних трансфертів за 2009-2018 рр., % 
Джерело: складено за даними [6] 

 

Результати проведеного дослідження дозволили відмітити, що за 2009- 2018 рр. у 

загальній структурі доходів місцевих бюджетів суттєво на 6,8 п.п. підвищилася роль 

офіційних трансфертів з державного бюджету з 46,3% до 53,1% при одночасному 

невпинному зниженні частки податкових надходжень на 3,6 п.п. з 44,9% до 41,3% 

відповідно. Такі тенденції суперечать принципам бюджетної децентралізації, позаяк 

трансферти – це пасивний інструмент в руках держави, за допомогою якого вона 

вирішує питання збалансування місцевих бюджетів, фінансування соціально-

економічного розвитку територій тощо і тим самим послаблює зацікавленість місцевої 

влади в нарощуванні власної дохідної бази. 

Другий етап децентралізації 2020-2021 рр. КМУ визначив підтримку реформи 

децентралізації в Україні одним з пріоритетних завдань,що сприятиме розвитку 

місцевого самоврядування і  економічного розвитку країни в цілому. Це має створити 

стійке підґрунтя для наступних кроків реформи місцевого самоврядування, а також 

сприятиме прискоренню реформ у сфері: охорони здоров'я, освіти, культури, соціальних 

послуг, енергоефективності та інших секторах.   

Головною ціллю децентралізації є сприяння розвитку територіальних громад. 

Кінцевим результатом реформи являється створення та підтримка гідного для населення 

рівня життя, шляхом повного задоволення громадян у соціально-економічній сфері 

життєдіяльності. 
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Таким чином, прийняті зміни до бюджетно-податкового законодавства дещо 

розширили права органів місцевого самоврядування, проте не забезпечили ще 

достатнього рівня формування власних бюджетних ресурсів, що раніше залишалися на 

місцях, між державним та місцевими бюджетами. З урахуванням цього в Україні слід 

запроваджувати найсучасніші підходи до формування доходів місцевих бюджетів і 

способи зміцнення їх дохідної частини. 
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Розвиток місцевого самоврядування, створення об’єднаних територіальних громад, 

передача ресурсів, повноважень на місця в рамках проведення реформи з децентралізації 

влади передбачає насамперед підвищення фінансової спроможності, економічної, 

інвестиційної привабливості територій для якісного й комфортного проживання людей 

на них. Відмінною рисою функціонування новостворених адміністративно-

територіальних об’єднань є усвідомлення того, що територію об’єднує не лише назва, а й 

нове спільне бачення майбутніх перспектив. Це не просто нові територіальні одиниці. 

В уряді неодноразово наголошують, що об’єднані територіальні громади (далі – 

ОТГ) – це точки економічного зростання з новим якісним менеджментом і ресурсами. 

Лідери громад – це менеджери, які зацікавлені в залученні іноземних інвестицій, а це 

насамперед сплата податків, наповнення місцевих бюджетів і створення 

інфраструктурних проектів. 

Але реальний стан фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування у 

межах власної компетенції та реалізації доручених центральною владою повноважень є 
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скрутним. Незважаючи на досягнутий за роки незалежності України прогрес у сфері 

забезпечення фінансовими ресурсами потреб територіальних громад, у багатьох 

адміністративно-територіальних одиницях вони все ще залишаються вкрай обмеженими, 

що зумовлено такими чинниками:  

1) низький рівень доходів не дає реальних можливостей місцевій владі бути 

фінансово незалежною та впливати на соціально-економічні процеси в регіонах;  

2) доступ на ринки запозичень стримується через високі ставки, сплата яких 

перевищує навантаження на місцеві бюджети;  

3) надходження від комунальних підприємств не завжди покривають витрати на їх 

утримання;  

4) механізм використання бюджетних коштів не забезпечує задоволення 

суспільних потреб. 

Бюджети ОТГ є складовим елементом державного бюджету України [1]. Бюджетна 

система України, як сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована 

з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних 

устроїв і врегульована нормами права.  

Функціонування фінансів територіальних громад регулюється переважно чинною 

нормативно-правовою базою. На відміну від загальнодержавного рівня, на якому 

центральна влада наділена функціями щодо управління державними фінансами та має 

власні повноваження щодо ухвалення нормативно-правових актів, на місцевому рівні 

органи місцевого самоврядування реалізують власні управлінські повноваження у 

фінансовій сфері в межах нормативно-правового поля, яке формується не лише ними, 

але й сформоване центральними органами державної влади. Таким чином, управління 

фінансами територіальних громад відбувається згідно з нормативно-правовими актами, 

затвердженими органами державного управління, а також відповідно до правового поля 

сформованого органами місцевого самоврядування.  

До базових нормативних актів варто зарахувати Конституцію України, Бюджетний і 

Податковий кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», щорічні Закони України про 

Державний бюджет України [2-3]. Крім цього, значний вплив на формування правового 

середовища мають підзаконні акти, ухвалені Кабінетом міністрів України та 

центральними органами виконавчої влади. 
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У більшості економічно розвинених країн фінанси територіальних громад є 

вагомою складовою національних фінансових систем. Для вітчизняної фінансової 

системи фінанси ОТГ є новим елементом, який потребує аргументації щодо його 

виокремлення як сфери чи ланки в її структурі, а також побудови власної архітектоніки. 

Так, оптимально побудована і дієздатна фінансова система базується на сукупності 

визначених елементів (сфер, ланок), які взаємопов’язані та взаємодіють між собою, 

будучи внутрішньою її структурою. Відповідно, «…сфера характеризує узагальнену за 

певною ознакою сукупність фінансових відносин, а ланка – їх відособлену частину», як 

зауважує В. Опарін [4].  

Відповідно до чинного законодавства доходи бюджетів охоплюють дві важливі 

складові: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду бюджету. 

Загальний фонд акумулює кошти, які мають загальнодержавний характер і в 

подальшому перерозподіляються. У спеціальному фонді зосереджуються кошти 

бюджетних установ, у тому числі спеціальні державні цільові фонди, які не підлягають 

перерозподілу і використовуються за цільовим призначенням. 

Відповідно до норм статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального 

фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, належать: 

- 60% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); 

- державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за 

місцем вчинення дій та видачі документів; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; 

- податок на прибуток підприємств комунальної форми власності; 

- місцеві податки та збори; 

- єдиний податок; 

- рентні платежі; 

- кошти, отримані від учасників процедури закупівель у випадках, передбачених 

Законом України «Про здійснення державних закупівель»; 

- 80% коштів за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали 

платинової групи, дорогоцінне каміння; 

- 25% екологічного податку; 
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- інші доходи, що підлягають зарахуванню до відповідних місцевих бюджетів.  

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, ОТГ отримали 60 відсотків 

податку на доходи фізичних осіб (як такі, що створилися згідно із законом та 

перспективним планом формування територіальних громад), який у планових 

показниках бюджетів у 2019 році склав 1020 млн грн та становить 55% в обсязі власних 

доходів місцевих бюджетів. Наступний за вагомістю податок – це плата за землю – 335 

млн грн (18%), обсяг єдиного податку затверджено у сумі 242 млн грн (13%), акцизного 

податку – у сумі 209 млн грн (11%) [2].  

Однак, не всі ОТГ спроможні за рахунок власних надходжень. У тому випадку 

держава направляє туди кошти, яких потребує громада – дотацію. Але найбільші обсяги 

дотацій з державного бюджету отримують не найбідніші об’єднані територіальні 

громади, а ті, органи місцевого самоврядування яких докладають менше зусиль для 

розвитку бізнесу в громаді. Такий наслідок вирівнювання місцевих бюджетів за 

надходженнями від податку на доходи фізичних осіб, який помалу перетворюється на 

«бізнес»-інструмент для формування бюджетних доходів.  

Одним із показників, які уряд використовує для моніторингу процесу 

децентралізації, є рівень дотаційності бюджетів ОТГ. Його визначають як частину 

дотації (базової/реверсної) у доходах бюджету ОТГ. Умовно кажучи, це дає можливість 

порівняти, на скільки ОТГ здатні самотужки – через створення в громадах умов для 

залучення та функціонування бізнесових структур, оскільки в основі визначення 

дотаційності закладено податок на доходи фізосіб – провадити свою життєдіяльність 

наближено до середньо-українського рівня.  

Таблиця 1 

Очікувані кошти у вигляді дотацій у 2021 році  

по ОТГ Львівської області, млн. грн. 

1 Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади 101 201,0 
2 Бюджет Боринської селищної територіальної громади 45 701, 1 
3 Бюджет Рудківської міської територіальної громади 38 077,9 
4 Бюджет Добромильської міської територіальної громади 32 378,3 
5 Бюджет Новояворівської міської територіальної громади 32 375,6 
6 Бюджет Мостиської міської територіальної громади 31 575,4 
7 Бюджет Бісковицької сільської територіальної громади 29 318,9 
8 Бюджет Рава-Руської міської територіальної громади 28 357,9 
9 Бюджет Сокальської міської територіальної громади 27 224,4 
10 Бюджет Ходорівської міської територіальної громади 26 391,6 
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У таб.1 зображено топ-10 ОТГ Львівської області  за обсягом очікуваних коштів, 

що будуть отримані у вигляді базової дотації з державного бюджету у 2021 році. У 2021 

році найбільш дотаційним буде бюджет Дрогобицька міська рада – понад 101 млн грн. 

він отримає з державного бюджету України. 

На другому місці новостворена  Боринська селищна рада (понад 45 млн грн.), а на 

третьому – сьогодні існуюча Рудківська міська територіальна громада – близько 38 млн 

грн. [5]. 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок, що власних 

коштів громади не вистачає для її ефективного розвитку. Надіємось, що в умовах 

реалізації фінансової децентралізації в Україні фінанси об’єднаних територіальних 

громад повинні зайняти одне із чільних місць у фінансовій системі нашої держави, 

оскільки вони є основним індикатором ефективності провадження реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади і каталізатором забезпечення 

добробуту членів територіальних громад. 
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Aкцизний пoдaтoк є дocить важливим фінансовим інструментом регулювання 

економічних та соціальних пpoцеciв. Акцизне оподаткування надає можливість через 

цінові механізми впливати на обсяги виробництва та реалізації окремих підакцизних 

товарів як на митній території України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Відповідно до чинного законодавства акцизний пoдaтoк є непpямим пoдaткoм i 

встановлюється у виглядi надбавки дo ціни [2]. Зауважимо, що непpямi пoдaтки це 

ефективний важіль у фicкaльнoму acпектi, ocкiльки cпoживaння – як oб'єкт 
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oпoдaткувaння – є стабільною та негнучкoю величинoю,одним з таких  податків є 

акцизний податок на тютюнові вироби. 

На рис. 1 розглянемо надходження до державного бюджету через акцизний податок 

на тютюнові вироби. 

 
Рис 1. Надходження до Державного бюджету від тютюнових акцизів  

за січень-травень 2019 та 2020 рр., млрд. грн. 
Джерело:сформовано за даними [3] 
 

За допомогою акцизного податку на тютюнові вироби вилучаються великі кошти до 

державного бюджету. 8 липня в «Укрінформ» відбулась пресконференція, де народні 

депутати та експерти з контролю над тютюном продемонстрували  результати однієї з 

найефективніших стратегій скорочення споживання тютюну – підвищення акцизних 

податків на тютюнові вироби. За перші 5 місяців (січень – травень) 2020 року (рис. 1), до 

Держбюджету надійшло рекордні 19,7 млрд гривень від тютюнових акцизів, що на 5,8 

мільярда більше, ніж у відповідний період 2019 року. Це стало можливим завдяки 

ефективності виконання 7-річного плану щорічного підвищення ставок тютюнових 

акцизів на 20% [3]. Такі цифри доводять, що політика підвищення податків на тютюнові 

вироби виправдала свою ефективність як щодо наповнення бюджету, так і щодо 

скорочення споживання сигарет.  

При обчисленні акцизного податку на тютюн є такі особливості згідно з 

Податковим Кодексом України [1]:  

1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за 

адвалорними та специфічними ставками. 
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2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума 

акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною 

ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального 

акцизного податкового зобов'язання 

3. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного 

найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні 

максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, 

не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, 

збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну. 

4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну 

торгівлю тютюновими виробами, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові 

вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, та правильності 

нарахування акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну здійснюють 

контролюючі органи. 

5. У разі реалізації тютюнової сировини суб’єктам господарювання, які не є 

виробниками тютюнових виробів та/або тютюново-ферментаційними заводами, із 

суб’єктів, що здійснили таку реалізацію, справляється штраф у розмірі 200 % вартості 

реалізованої тютюнової сировини. Реалізована таким чином сировина підлягає 

конфіскації та знищенню.  

6. Частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети 

повинна становити не менше 60 % середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет. 

Однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу підакцизних 

товарів споживачам, а також підтвердженням сплати акцизного податку та легальності 

ввезення товарів є наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного 

податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці 

(упаковці) тютюнового виробу.  

Марка акцизного податку – це спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність 

ввезення та реалізації на території України цих виробів. У разі виробництва на митній 

території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на 

митну територію України платники податку зобов’язані забезпечити їх маркування 
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марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася 

під час відкупорювання (розкривання) товару. 

Товари які вважаються немаркованими це тютюнові вироби з підробленими 

марками акцизного податку,а також тютюнові вироби, марковані з відхиленням від 

вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого 

здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися 

безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції. 

У Податковому кодексі  затверджено Положення про виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів , яким врегульовано питання щодо замовлення, продажу, зберігання, повернення 

марок акцизного податку.  

Відповідно до вимог даного Положення марки встановленого зразка 

виготовляються на замовлення ДФС державним підприємством, що належить до сфери 

управління Мінекономрозвитку України (підприємство - виробник марок акцизного 

податку ДП «Поліграфічний комбінат «Україна»). Замовлення оформляється відповідно 

до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, 

затверджених Мінфіном України, СБУ та МВС України. ДФС щомісяця подає 

підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної 

кількості марок та оплачує витрати, пов’язані з їх виробництвом. 

З метою посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів 

Законом передбачено, що марки акцизного податку для вироблених в Україні 

тютюнових виробів за кодами 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра) та 2402 20 90 20 

(сигарети з фільтром) згідно з УКТ ЗЕД відрізняються від марок акцизного податку для 

вироблених в Україні інших тютюнових виробів дизайном і кольором. Марки акцизного 

податку для ввезених в Україну сигарет з фільтром і без фільтра тотожно відрізняються 

від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів.  

За виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих 

алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підроб-

леними марками акцизного податку  передбачено відповідальність у розмірі 200 % 

вартості товару, але не менше 17000 грн. Крім того, передбачено адміністративну 

відповідальність за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами  та зберігання або 
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транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок 

акцизного податку встановленого зразка [1]. 

Отже, акцизний податок на тютюнові вироби – це непрямий податок, основою 

якого виступає диференційований підхід до оподаткування різних товарів та товарних 

груп. Підлягає обов'язковому маркуванню. Тому його відносять до категорії 

специфічних податків. Акцизний податок дозволяє через цінові механізми непрямо 

впливати на обсяги виробництва та реалізації окремих підакцизних товарів як на митній 

території України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
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Історія розвитку оподаткування свідчить, що податки є не тільки джерелом 

поповнення держбюджетів, а й інструментом регулювання соціально-економічних 

процесів. Державна податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення, 

правового регламентування та організації справлення податків і податкових платежів у 

централізовані фонди грошових ресурсів держави. Основними пріоритетами 

Міністерства фінансів України у забезпеченні формування та реалізації державної 

податкової політики є: 

 підвищення ефективності та прогнозованості податкової системи; 

 забезпечення справедливості та рівності податкової системи, її адаптацію до 

норм та правил Європейського Союзу; 

 розширення бази оподаткування. 

Основним документом, що регулює відносини, пов’язані із встановленням, зміною 

та скасуванням податків і зборів, а також відповідальність за порушення податкового 

законодавства є Податковий кодекс України. 
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Головними завданнями податкової політики на сучасному етапі є : 

1) зниження податкового тиску на платників податків за рахунок скорочення 

кількості податків і зборів та поступового зниження ставок з основних прямих і 

непрямих податків; 

2) розширення бази оподаткування шляхом скасування соціально та економічно 

необґрунтованих пільг та впровадження податку на нерухомість; 

3) удосконалення системи адміністрування податків і зборів; 

4) підвищення рівня податкової культури, взаємовідносин держави і платників 

податків. 

Серед принципів податкової політики провідна роль належить принципу 

справедливості та соціальної направленості, принципу рівнонапруженості та 

стабільності. Принцип справедливості та соціальної направленості встановлює таку 

систему оподаткування, яка враховує всі фактори діяльності юридичних і фізичних осіб. 

Принцип рівнонапруженості означає, що зобов’язання перед бюджетом установлюється 

для всіх платників згідно з їхніми можливостями і результатами діяльності. Принцип 

стабільності означає, що податкова політика повинна неодмінно дотримуватися 

визначених на певний час орієнтирів у розвитку суспільства, змінюватись поступово, 

еволюційним шляхом. 

Податкова політика є однією з основ макроекономічної політики, оскільки має 

здатність на сукупний попит. Відтак, векторами макроекономічної ефективності є: 

можливість податкової політики збільшити джерела доходів бюджету; здатність 

податкової політики визначати прийнятну податкову базу; спрямованість політики 

податків на мінімізацію витрат на їх сплату. 

Податкову політику можна розглядати в широкому та вузькому планах. В 

широкому плані вона охоплює питання формування доходів за рахунок постійних, тобто 

податкових, та тимчасових, тобто займаних джерел. Таким чином, державні займи – це 

не що інше , як відстрочені на майбутнє податки, збори й обов’язкові платежі У 

вузькому плані податкова політика охоплює діяльність держави у сфері оподаткування. 

Податкова політика країни має бути спрямована на: створення сприятливого 

податкового середовища для економічного зростання на інноваційній основі (спрощення 

податкового законодавства, введення інвестиційно-інноваційних податкових пільг з 

огляду на рекомендації Єврокомісії та досвід країн ЄС); пошук фіскальних резервів за 

рахунок усунення диспропорцій в розподілі податкового навантаження і підвищення 
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податкової справедливості (обмеження використання поширених схем ухилення від 

сплати податків та уникнення оподаткування, переміщення основного тягаря 

оподаткування на багатих); адаптацію норм Податкового кодексу до директив ЄС з 

питань оподаткування відповідно до Угоди про асоціацію (здійснення у встановлені 

строки низки змін у справлянні ПДВ й акцизного податку); удосконалення податкового 

адміністрування (спрощення нарахування і сплати податків, автоматизацію податкових 

процедур, модифікацію системи ризик-орієнтованого податкового контролю на основі 

найкращих європейських практик) [1]. 

Отже, податкова політика як складова економічної політики базується на діяльності 

держави у сфері запровадження, правового регламентування та організації справляння 

податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів держави. 

Вона є важливим інструментом регулювання економічного розвитку. Від 

обґрунтованості її рішень залежать інвестиційна активність та рівень тінізації економіки 

країни. 
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Досягнення головної мети бюджетної політики передбачає збільшення реальних 

доходів громадян, поліпшення якості товарів і послуг, що надаються населенню, 

створення належних умов для здобуття освіти, охорони здоров’я, підвищення культури, 

захисту конституційних прав, охорони навколишнього природного середовища та ін. 

Для розв’язання таких завдань потрібно забезпечити поступальний розвиток 

підприємницької діяльності, прискорення економічного зростання, досягнення повної 

зайнятості, стримування інфляції, активізацію інвестиційної діяльності тощо. 

Зрозуміло, що бюджетна політика не спроможна розв’язати всі перелічені 

проблеми. Тому основними напрямами бюджетної політики держави на сучасному етапі 

є [1]: 

 створення соціально - орієнтованої ринкової економіки; 

 стабілізація економічного середовища як передумови розвитку бізнесу; 
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 досягнення довготривалого економічного зростання; 

 підвищення життєвого рівня населення. 

Нині в Україні одним із надзвичайно важливих завдань у галузі бюджетної політики 

є не допущення подальшого зниження рівня життя найменш забезпечених і 

найуразливіших верств населення. Держава має гарантувати, що життєвий рівень 

населення не впаде нижче від прожиткового мінімуму. В умовах дефіциту коштів для 

забезпечення потреб у соціальній сфері необхідне жорстке нормування розподілу 

наявних у державі фінансових ресурсі, що має ґрунтуватися на об’єктивній системі 

показників державних соціальних стандартів і соціальних норм, розрахованих з огляду 

на мінімальні потреби та можливості суспільства на конкретному етапі розвитку. 

Для наглядності ефективності бюджетної політики України було проаналізовано 

показники доходів та видатків держбюджету (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показники доходів та видатків держбюджету [2] 

 

Доходи та видатки у 2019 році збільшились в порівнянні з 2018 р.. План доходів на 

2018 рік був виконаний на 101,1%, а на 2019 р. був недовиконаний і становив 97,3%. 

Щодо видатків, то на 2018 рік також була помітна недостатність, план був виконаний на 

99,4%, так само і в 2019 р. – 96,5%. Розглядаючи 2020 рік(станом на 1 жовтня) план 

доходів виконаний на 69,8%, а видатків на 71, 3%. 

Бюджет-2021 побудований на припущенні, що курс долара в Україні зросте до 29,1 

гривні – в середньому за весь наступний рік. 

Такий курс дозволить митниці та податковій зібрати 1,071 трильйона грн доходів. 

При цьому видатки урядовці заклали на рівні 1,33 трильйона гривень. 
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Від виваженого вибору напрямів розвитку бюджетної політики значною мірою 

залежить загальний соціально - економічний розвиток держави. 

Перехід на якісно новий рівень управління видатками державного бюджету 

передбачає підвищення ефективності витрат бюджетних коштів, оптимізацію 

бюджетних дотацій та субвенцій, підвищення соціальної спрямованості видатків. 

Тому бюджетна політика в області видатків повинна здійснюватися з урахуванням 

подальшої оптимізації бюджетних асигнувань. Обов'язковою є реалізація принципу 

пріоритетності напрямків соціально-економічного розвитку, тому державні ресурси 

повинні спрямовуватися у пріоритетні галузі, від яких залежить соціальна захищеність 

населення, національна безпека, реалізація структурних перетворень. Важливо при 

цьому, щоб державні інвестиції спрямовувалися на підтримку перспективних напрямків, 

здатних забезпечити переорієнтацію вітчизняної промисловості із сировинної на 

високотехнологічну. За цих умов витрати бюджету в цілому сприятимуть реалізації 

структурних перетворень щодо [3]: 

 реформування соціальної сфери, яка включає проведення пенсійної реформи, 

модернізацію освіти, а також перетворення в системі охорони здоров'я та у сфері 

культури; 

 реформування армії і правоохоронних органів; 

 модернізації економіки шляхом створення сприятливого інвестиційного і 

підприємницького клімату, проведення стимулюючої економічне зростання 

макроекономічної політики, а також здійснення структурної перебудови економіки; 

 формування цивілізованого ринку нерухомості; 

 здійснення реформи природних монополій. 

Проведення скоординованої економічної і фінансової політики Уряду і місцевих 

органів влади, а також посилення централізації в прийнятті рішень з державних фінансів 

дозволить підвищити керованість і ефективність фінансових потоків, що 

перерозподілятимуться через зведений бюджет. 

З огляду на це міжбюджетні відносини будуватимуться в напрямку забезпечення 

єдиної, спрямованої на підвищення збалансованості бюджетів з урахуванням змін щодо 

адміністративно-територіального устрою державної бюджетної політики через: 

 безумовне дотримання положень законодавства, виконання угод, що 

укладаються між державою і суб'єктами місцевого самоврядування; 

 недопущення нарощування бюджетної кредиторської заборгованості; 
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 посилення бюджетного адміністрування власних доходів бюджетних установ; 

 якісне удосконалення казначейської системи виконання бюджетів, передусім 

місцевого самоврядування. 

Для посилення державного регулювання бюджетної політики слід створити 

окремий закон який би регламентував засади формування єдиної бюджетної політики 

держави. 

Застосування таких засобів здійснюється відповідно до етапів формування 

бюджетної політики, що регламентуються Бюджетним кодексом. Технологія ж 

бюджетної політики повинна знайти своє відображення в окремому законодавчому 

документі на зразок закону і мати свої витоки в концепції економічного і соціального 

розвитку держави. Поки що такого комплексного документу, в якому б визначалась 

економічна стратегія України з урахуванням основних перспективних напрямків 

розвитку фінансових відносин в системі зведеного бюджету, як основної ланки 

державних фінансів, не розроблено [4]. 

На сьогодні основним завданням уряду є стимулювання інвестиційної активності 

підприємців і населення, створення сприятливих умов для зародження нового бізнесу й 

активізації грошових доходів через фінансово-кредитний ринок. У цей період особливо 

важливо об'єднати цілі бюджетної, фіскальної і грошово-кредитної політики з ідеологією 

і пріоритетами соціально-економічної політики держави. На нашу думку, дієвість цього 

підходу, а відповідно й ефективність бюджетної політики, залежатиме від виконання 

таких умов: 

1) централізація й відповідальність влади, що дає змогу виключити політичний 

популізм як чинник прийняття й реалізації, можливо, непопулярних, але необхідних 

заходів щодо економії всіх бюджетних витрат, їх реструктуризації з позицій досягнення 

макроекономічного ефекту; 

2) законодавче закріплення програми виходу із кризи та отримання урядом від 

суспільства, політичних партій, опозиції лага довіри на період подолання кризових 

явищ; 

3) прийняття до реалізації науково обґрунтованої, з реальними довгостроковими 

загальнодержавними проектами, стратегії соціально-економічного розвитку країни та 

бюджетної стратегії; 
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4) оптимізація структури доходів і видатків державного бюджету, обсягів дефіциту 

державного бюджету й державного кредиту з позицій реалізації наслідків економічної 

кризи та водночас цільових проектів і пріоритетів бюджетної стратегії; 

5) розроблення механізму системи дієвого фінансового контролю та персональної 

відповідальності за цільовий характер і ефективність використання бюджетних коштів. 

Ефективність соціально-економічної, бюджетної політики в Україні в умовах 

загострення політичних суперечностей в першу чергу залежить від політичної волі 

керівництва країни, усвідомлення пріоритетності загальнодержавних, 

загальнонаціональних інтересів і створення ефективного механізму їх реалізації через 

існуючі інститути фінансової системи, наявності відповідного правового поля й 

відповідальності кожного урядовця насамперед перед громадянами України. На сьогодні 

нам необхідно передусім подолати період політичного хаосу й безвідповідальності, 

зберегти та зміцнити державність. Саме такий підхід повинен бути визначальним у 

процесі подолання суперечностей у реалізації бюджетної політики держави. 
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Львівський торговельно-економічний університет  
 

На сьогодні немає цілісно відтвореної картини розвитку економічної думки в 

Західній Україні останньої третини ХІХ – першої третини ХХ століття.. До початку 90-х 

років ХХ ст. об’єктивно вивчення такої проблеми було неможливим через вплив 

радянської цензури, а за часів незалежності нашої держави дослідники лише частково 

торкались даної проблеми. Окремі аспекти розвитку науки статистики та аналізу 

фінансових проблем в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. розглянув С. М. Злупко у посібнику 

«Українська економічна думка. Постаті і теорії» (2004 р.), зокрема напрацювання І. 

Франка, В. Навроцького, Є. Олесницького, В. Будзиновського. 
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Дослідженнями поглядів І. Франка на фінанси та бюджетну політику займались В. 

М. Романів, М. С. Клапків, З. Комаринська, С. М. Злупко та інші. Провідним 

дослідником в Україні економічної спадщини І. Франка є Злупко С. М. Як вказують 

дослідники, у працях І. Франка початку ХІХ ст. увага була зосереджена на вивченні і 

переосмисленні світової економічної думки, аналізі становища українських земель у 

складі двох імперій, аналітиці фінансів, бюджету, банківської та фіскальної політики [4, 

с. 545]. Особливе зацікавлення ці проблеми викликали в середині 90-х років ХХ ст.  

За твердженням І. Франка фінансові проекти та фіскальні заходи спричинили 

занепад нафтової галузі, високі ціни на сіль, спекуляцію, великий податковий тягар для 

працюючих верств населення (в тому числі і селян) [с.151-154]..У своїй праці “Робітничі 

відносини в Галичині” він приділив увагу і питанню страхування, особливо від вогневих 

загроз, соціального страхування робітників на випадок непрацездатності. Праці І. 

Франка на фінансову тематику містять багато фактичного матеріалу, аналіз 

статистичних даних, розкривають банківсько-фінансову політику уряду, використання 

бюджету на державному та місцевому рівні. 

Великий письменник, титан праці, натхненник прогресивних сил української 

суспільності ХІХ – початку ХХ століття Іван Франко охоплював чи не всі галузі знань 

своєї епохи. Особливої уваги заслуговують наукові праці, які безпосередньо торкаються 

фінансів, економічної теорії і практики тогочасного періоду. Фінансові та економічні 

праці Івана Франка увійшли до двох книг 44-го тому зібрання творів письменника у 

п’ятдесяти томах. Зокрема, до першої книги названого тому ввійшло понад 80 праць, які 

були написані у 1878-1887 рр., а решту – відповідно до другої книги за 1888-1907 рр. 

Розвиток фінансово-кредитної системи у другій половині ХІХ століття і зростання її ролі 

в економічних процесах якраз і привів І. Франка до настирливого опанування фінансово-

економічної науки. Особливу увагу  привертають його окремі статті «Сила податкова 

Галичини», «Що коштують наші школи?», «П’ять літ нашої господарки Крайової», 

«Фінансове положення Галичини». У них зроблено ґрунтовний аналіз, що засвідчує те, 

що науковець знає справу детально, а фінансові й економічні висновки та думки 

заслуговують на визнання і на сучасному етапі. У статті «Що коштують наші школи?» 

бачимо висновок, що на школи Галичини припадає лише 11,4 % податків, тоді як 

населення і територія краю становить четверту частину Австро-Угорської монархії [5]. 

Такий же підхід І. Франка і до фінансово-економічного аналізу витрат бюджету на 

утримання вищої школи (Львівського і Чернівецького університетів). Контрольно-
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аналітичний або аудиторський підхід був у вченого-економіста-фінансиста І. Франка і 

при визначенні продуктивних і непродуктивних видатків при постатейному аналізі 

бюджету краю за 1876-1880 рр.  

У подальших своїх працях «Поза межами можливого» (1900 р.), «Одвертий лист до 

галицької української молодежі» (1905 р.) І. Франко вже чітко сформував ідеал 

національної самостійності.  

Слід зауважити, що у роботах із питань політичної економії та статистики він 

порушує фінансові проблеми того часу. Його роботи мають різний рівень наукової 

завершеності, проте всім їм притаманний високий професіоналізм. У 1883 р. Франко 

публікує роботу під назвою «Сила податкова Галичини», в якій досліджує наявну 

податкову систему імперії. Він вказує на непосильний податковий тиск, що зумовлює 

тяжке економічне становище трудового люду. І. Франко вбачає причину податкового 

тягаря в надмірних непрямих податках, які завуальовують несправедливий розподіл 

національного багатства між верствами населення на користь капіталу. Усвідомлюючи 

роль податків у розподілі та перерозподілі фінансових ресурсів, І. Франко регулярно 

здійснює критичні огляди проектів та звітів державного бюджету, гостро реагуючи на 

постійне збільшення податків для Галичини та скорочення видатків на її економічні і 

цілі. 

Наприкінці XIX століття І. Франко проявив активну зацікавленість щодо питань 

розвитку банківської системи в Галичині. Це було викликано появою значної кількості 

банківських установ, які швидко збанкрутіли, що призвело до втрати вкладів громадян, 

здебільшого селян. Схоже сталося і в умовах незалежної України, коли різні комерційні 

структури, створивши фінансову піраміду, призвели до втрати громадянами своїх 

заощаджень. 

З’ясовуючи категорії політекономії І. Я. Франко звертав увагу на найголовніші з 

них, зокрема, він пильно займався категорією вартості, грошей, капіталу, зарплати. 

Причому погляди І. Я. Франка на ці категорії, як і на предмет політекономії, не були 

завжди однакові. І. Я. Франко розкрив суть, закономірності виникнення і роль грошей в 

обміні. У популярному посібнику «Розмови про гроші і скарби» виклав своє розуміння 

основних функцій грошей, детально розглянув гроші у функції міри вартості, засобу 

обміну, засобу платежу і скарбів [260, с. 261]. У науковій спадщині І. Я. Франка доволі 

широко відображено проблеми бюджету, фінансів і кредиту, фіскальної політики 

держави і галицького автономного уряду, а також окремих повітів і навіть громад. 
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Зацікавленість цими питаннями не була професійною, вона диктувалася необхідністю 

з’ясувати становище Галицького краю в системі Габсбурзької монархії, потребами 

розкрити механізм пограбування населення за допомогою фінансово-кредитних важелів.  

На початок творчої діяльності І. Я. Франка припадає створення банків, оскільки 

цього вимагав об’єктивний процес розвитку товарно-грошових відносин у Галичині . 

Завдяки цьому економіст мав змогу спостерігати банківську діяльність на стадії 

становлення, а отже належно оцінити її соціально-економічні наслідки в зародку. У 

цьому зв’язку заслуговує докладнішого дослідженню стаття «Банк крайовий» (1883 р.), у 

якій з незалежною повнотою з’ясовується роль банку у житті селянства.  

З аналізу праць І. Я. Франка, присвячених банкам, видно, шо він добре розумів їхнє 

значення для розвитку економіки. В останні роки XIX на початку ХХ століття І. Я. 

Франко активно викривав облудність економічної марксистської доктрини . Він писав , 

що для К. Маркса і його прихильників історія людської цивілізації – це історія 

виробництва. Франко докладав зусилля  для того, щоб полегшити працю для досягнення 

великого ідеалу соціальної справедливості на основі гуманного чуття. Якщо намагатися 

оцінити спадщину Франка – економіста у контексті розвитку економічної думки в світі , 

то насамперед слід відзначити широкий діапазон напрямів, шкіл, концепцій, персоналій, 

яким відведено належне місце у науковій творчості. Їх погляди з’ясовуються не з 

однаковою повнотою і прискіпливістю, але сам факт їх присутності викликає подив 

щодо поінформованості І. Я. Франка в галузі теорії  політичної економії, історії 

економічної думки. Широке охоплення знайшли відображення у творчості та діяльності 

Великого Каменяра праці Є. Бентама, Т. Мальтуса до К. Маркса і К. Каутського, він 

цікавився як здобутками класичної англійської школи трудової вартості А. Сміта й Д. 

Рікардо так і представників теорії граничної корисності. 

Економічна стратегія І. Франка не лише давала поштовх до осмислення ролі 

економічних відносин у життю краю, але й творила перспективу майбутнього розвитку 

держави. Система вивчення економічної спадщини І. Франка і сьогодні актуальна.  
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Формування, розподіл та використання державних доходів є важливим 

інструментом фінансово-економічної політики держави і важливою складовою 

ефективного регулювання економіки та функціонування держави в умовах розвитку 

ринкових відносин не можливе без надійної системи формування доходів державного 

бюджету. Відповідно до бюджетного законодавства України доходи бюджету 

охоплюють: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з 

капіталом; трансферти; цільові фонди. 

Податки є одним із способів формування бюджетних доходів, однією з форм 

економічних відносин з розподілу та перерозподілу державного бюджету відповідно до 

потреб фінансування видатків бюджету та державного регулювання відносин 

економічних процесів. Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного 

бюджету, що справляється з платників відповідно до Податкового кодексу України [1]. 

В Україні, як і в більшості країн світу, формування доходів бюджету здійснюється 

шляхом мобілізації податкових, неподаткових та інших надходжень відповідно до 

чинного законодавства з питань бюджету та оподаткування. У сукупності ці джерела 

утворюють дохідну частину державного та місцевих бюджетів. Разом з тим, податкові 

надходження становлять основну частину доходів державного бюджету, зокрема питома 

вага податкових надходжень у структурі доходів Державного бюджету України 

останніми роками перебуває на рівні 80 % (табл. 1). 

Таблиця 1 

Склад і структура доходів державного бюджету України за 2018-2020 рр.* 

Доходи бюджету  2018 р. 2019 р. 2020 р.(за 8 місяців) 
Сума, 

млн. грн 
Питома 
вага, % 

Сума, 
млн. грн 

Питома 
вага, % 

Сума, 
млн. грн 

Питома 
вага, % 

1. Податкові надходження 881821 83,1 799776 80,8 783138 78,5 
2. Неподаткові надходження 171387 16,2 186684 18,9 211318 21,2 

3. Інші доходи 7713 0,7 3094 0,3 2606 0,3 
Всього 1060922 100 989554 100 997063 100 

*Складено за даними [2] 



175 

До загальнодержавних державних податків належать: податок на прибуток 

підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний 

податок; екологічний податок; рентна плата; мито та інші. 

Таблиця 2 

Склад і структура податкових надходжень до державного бюджету України  

за 2018-2020 рр.* 

Податкові надходження 2018 р. 2019 р. 2020 р. (за 8 місяців) 
Сума,  

млн. грн 
Питома 
вага, % 

Сума, 
 млн. грн 

Питома 
вага,% 

Сума, 
 млн. грн 

Питома 
вага, % 

1. Збір ПДВ 506168 57,4 378690 47,4 381200 48,7 
2. Податок з доходів 
фізичних осіб 

91124 10,3 109954 13,7 110841 14,2 

3. Акцизний податок 124104 14,1 123358 15,4 128513 16,4 
4. Податок на прибуток 
підприємств 

82327 9,3 107086 13,4 98206 12,5 

5. Плата за 
користування надрами 

40974 4,6 41258 5,2 27052 3,4 

6. Ввізне мито 28077 3,2 29855 3,7 28261 3,6 
7. Інші податки і збори 9049 1,1 9574 1,2 9064 1,2 
Всього 881821 100 799776 100 783138 100 

*Складено за даними [2] 
 

Податок на додану вартість виходячи з даних табл. 2 є основним податком, який 

формує склад податкових надходжень до державного бюджету України, він складає 

близько 50% всіх податків і зборів. Також важливими податками є: податок на доходи 

фізичних осіб, акцизний податок та податок на прибуток підприємств, вони займають в 

середньому по 10-15%. 

Важливим є розкриття економічної сутності формування податкових надходжень 

бюджету, тобто визначення сукупності властивостей податкових надходжень та 

відносин, що виникають у процесі їх формування. Сутність формування податкових 

надходжень бюджету проявляється через їх внутрішній зміст, у сукупності всіх їх 

властивостей та відносин, що виникають в процесі складання та виконання дохідної 

частини бюджету держави. Основне призначення податкових надходжень полягає у 

забезпеченні держави фінансовими ресурсами, необхідними для виконання відповідних 

функцій. Податкові надходження формуються за рахунок мобілізації до бюджету 

податків, зборів та обов’язкових платежів, які в сукупності утворюють систему 

оподаткування. При цьому податки використовуються державою як інструменти 

формування бюджетних доходів.  
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Отже, можемо зробити такі висновки, що податки є основним джерелом 

наповнення державного бюджету України, від них залежать видатки держави на 

суспільні потреби, найбільшу частку податкових надходжень займає податок на додану 

вартість. Обсяги податкових надходжень бюджету визначаються станом розвитку 

економіки країни, кількістю суб’єктів підприємницької діяльності та їх активністю, які 

згідно з положеннями національного податкового законодавства зобов’язані здійснювати 

відповідні відрахування до дохідної частини бюджету. Суми цих відрахувань 

визначаються за результатами господарської діяльності таких суб’єктів підприємницької 

діяльності відповідно до положень податкового законодавства.  
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

М. Фрідмен зазначив: «Коли закони перешкоджають людям переслідувати свої 

власні цілі відповідно до їх власної системи цінностей, люди намагаються знайти 

манівці. Вони починають обходити закони, порушувати їх, чи ж залишають країну. Коли 

закон вступає в протиріччя з тим, що більшість вважає моральним і справедливим, люди 

починають порушувати закон – незалежно від того, чи був той установлений в ім’я 

якогось шляхетного ідеалу (як, наприклад, рівність) чи ж у неприкритому вигляді 

служить інтересам певної групи». Саме тому організація справляння податків має бути 

побудована таким чином, щоб держава могла максимізувати свої доходи за рахунок 

податків, мінімізувавши при цьому негативний вплив на платників податків. Провідна 

роль у цьому належить фіскальному адмініструванню[1]. 

Термінологічно «фіскальне адміністрування» походить від латинських слів «fiskus» 

що в буквальному перекладі означає кошик, а у стародавньому Римі – військова каса, 

орган управління імператорськими помістями і конфіскованим майном, 

загальнодержаний фінансовий і податковий центр, державна скарбниця (казна) та 
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«administro» – керую. Тобто,в найбільш загальному розумінні, фіскальне 

адміністрування слід трактувати, як керіництво бюджетом [1]. 

Поняття  «фіскальне адміністрування» можна висвітлювати у широкому та 

вузькому трактуваннях (рис.1) [2]. 

 
Рис. 1. Трактування сутності «Фіскальне адміністрування» [2] 

 

Таким чином, адміністрування являє собою безперервний цілеспрямований процес, 

який включає сукупність взаємопов’язаних процедур, функцій, операцій і методів, 

спрямованих на здійснення мотивуючого впливу на платників податків і персонал 

органів, які здійснюють роботу в рамках адміністрування податків [1]. 

Фіскальне адміністрування включає такі основні етапи: 

І – самостійне узгодження платником податків податкового зобов’язання;  

ІІ – апеляційне узгодження податкових зобов’язань; 

ІІІ – здійснення контролю за платниками податків з боку контролюючих органів; 

ІV – відповідальність платника податків; 

V – застосування до платника податків заходів щодо забезпечення погашення 

податкового боргу або його примусового стягнення. 

Фіскальне адміністрування базується принципах, серед яких виділяють загальні та 

спеціальні. Загальні принципи фіскального адміністрування віддавна відомі, як класичні 

принципи оподаткування. Серед них основними є: справедливість, визначеність, 

зручність, дешевизна. 

Не менш важливими є принципи стабільності оподаткування, паритету правового 

положення сторін податкових стосунків, майнової та фінансової відповідальності 

платників, мінімізації способів ухилення від оподаткування [3]. 
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Організація адміністрування податків по суті є комплексною діяльністю, 

направленою на створення специфічного продукту, який здатний задовольняти потреби 

суспільства у збиранні податків, що вказує на дворівневий характер функцій 

адміністрування, з одного боку – необхідно наповнити бюджет, з іншого – не зашкодити 

господарській діяльності платників податків. 

Адміністрування податків у вітчизняній науковій літературі розглядається у 

декількох аспектах (рис. 2) [1]. 

 

Рис. 2. Багатоаспектність трактування сутності адміністрування податків [1] 
 

Основнми принципами системи фіскального адміністрування є: 

- цілісність; 

- єдина мета; 

- межа податковго тиску; 

- раціональне поєднання прямих і непрямих податків; 

- поділ податків за рівнями компетенції органів державної влади 

Мета адміністрування податків полягає у забезпеченні своєчасного наповнення 

бюджету держави у необхідному обсязі за рахунок податкових надходжень при 

мінімальному негативному впливі на економічну діяльність платників податків. Мета 

адміністрування податкових зобов’язань лежить в межах мети адміністрування податків 

і полягає у забезпеченні погашення податкових зобов’язань платників, запобігання 

виникненню недоїмок та необґрунтованих переплат, шляхом оптимального втручання в 

господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених адміністративних 

механізмів і контрольних процедур [2]. 
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Податкова система як невід’ємна сфера економічного напряму державної політики 

невідкладно вимагає такої побудови і розвитку, які будуть безпосередньо пов’язаними з 

тими основними векторами державної політики соціально-економічного розвитку, що 

загалом сприятиме забезпеченню достатнього обсягу надходження податків до бюджетів 

різних рівнів. У цьому контексті, ефективний механізм податкового адміністрування є 

необхідною передумовою повного і своєчасного виконання державного бюджету за 

податковими надходженнями і запорукою виконання державою завдань, що 

фінансуються за рахунок цих коштів [1].  

Методологічні засади організації податкового адміністрування потребують 

вивчення відповідних елементів, а саме: мети і завдань податкового адміністрування, 

його функцій, принципів, чинників, механізмів, процедури, інструментарію, суб’єктів та 

об’єктів податкового адміністрування. 

Суб’єктами податкового адміністрування можуть бути не лише державні органи, 

але й юридичні та фізичні особи, які у визначених законом випадках виступають не лише 

як платники податків, а ще як податкові агенти, що забезпечують окремі процедури 

податкового адміністрування.   

Об’єктом податкового адміністрування є податкові надходження (у вигляді 

податків, зборів, інших обов’язкові платежів) до бюджетів усіх рівнів. У результаті 

податкового адміністрування забезпечуються повні і своєчасні (відповідно до 

затверджених планів) надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

Механізм податкового адміністрування спрямований на підтримку високої 

результативності податкової системи, яка проявляється зокрема через реалізацію всіх 

притаманних їй функцій. 

Система податкового адміністрування – це сукупність елементів (інструментів) 

податкового адміністрування, в результаті дії яких забезпечується процес управління у 

сфері оподаткування. Система податкового адміністрування складається з таких 

елементів [1]: – організація податкових відносин; – прогнозування та планування 
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податкових надходжень;– консультативна робота; – податковий контроль; – 

адміністрування податкового боргу. 

Нижче розглянемо характеристику елементів податкового адміністрування.  

Податкові відносин – організаційно-майнові суспільні відносини, які складаються 

між державою/територіальною громадою та платниками податків й іншими особами з 

приводу встановлення, введення і справляння в дохід держави (територіальної громади) 

податкових платежів, здійснення податкового контролю та притягнення до 

відповідальності за вчинення податкового правопорушення. Однією із сторін у 

податкових правовідносинах завжди є публічний суб’єкт (держава чи територіальна 

громада безпосередньо, або в особі уповноважених органів). Саме ці риси податкових 

правовідносин дозволяють характеризувати їх як публічно-правові відносини зі всіма 

особливостями, які властиві публічним правовідносинам. 

Державне планування податкових платежів відбувається при розробці плану 

державного бюджету на майбутній період. Головна мета державного планування 

податкових платежів – визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків 

для централізації грошових коштів у загальнодержавному бюджеті.  

Планування податкових платежів – це процес розробки податкових планів, 

виходячи з нормативів (ставок), які затверджені в законодавчих та у підзаконних актах з 

метою своєчасного й повного визначення податкових зобов'язань перед бюджетами всіх 

рівнів, а також обов'язкових платежів і зборів у позабюджетні фонди.  

Залежно від рівня управління розрізняють: державне планування податкових 

платежів; планування податкових платежів місцевими органами самоврядування; 

податкове планування підприємства. 

Консультативна робота – полягає в наданні клієнтам послуг у вигляді консультацій 

у системі оподаткування, куди при бажанні включено виконання всіх, що сприяють 

цьому робіт, наприклад, ведення бухгалтерського обліку та податкової документації, 

складання необхідних декларацій тощо. У Податковому кодексі України під податковим 

консультуванням [2] розуміється допомога контролюючого органу конкретному 

платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або 

нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи 

зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган. 

Зазначене визначення першочергово зосереджено на нормативних принципах та 

звуження кола податкових консультантів, проте часто у податковій практиці 
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спостерігаються обставини що потребують ситуативного підходу або звернення до 

інших фахівців. 

Податковий контроль слід розглядати як функцію державного управління 

податковою системою. Діяльність контролюючих органів щодо забезпечення 

додержання податкового законодавства значною мірою визначає ефективність реалізації 

податкової політики держави та функціонування всієї податкової системи. 

Контрольна діяльність податкових органів спрямована на досягнення низки цілей, 

серед яких важливо виокремити такі: забезпечення додержання податкового 

законодавства суб'єктами, що реалізують податковий обов'язок або забезпечують його 

реалізацію; попередження правопорушень у податковій сфері; виявлення порушень 

податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів 

юридичної відповідальності. 

Водночас існуючі дисбаланси вітчизняної податкової системи зумовлюють 

недосконалість податкового адміністрування, що суттєво впливає на виникнення 

податкового боргу та тіньових відносин у фінансовій сфері. За таких умов масового 

поширення набувають нелегальні методи зниження податкових платежів платниками 

податків, у результаті чого виникає податковий борг [2]. 

Відповідно до пп. 14.1.175 ст. 14 Податкового кодексу термін "податковий борг" 

трактується як сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних 

санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений 

Податковим кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового 

зобов'язання [3].  

До основних причин виникнення податкового боргу відносять: значний спад 

виробництва та зростання цін на сировину і матеріали; відсутність ринків збуту 

продукції; проведення бартерних операцій; неплатоспроможність покупців, що тягне за 

собою несвоєчасне надходження коштів на банківські рахунки та збільшення 

дебіторської заборгованості; відсутність обігових коштів; форс-мажорні та 

непередбачувані обставини; надмірна кредиторська заборгованість; невиконання умов 

договорів, контрактів партнерами; донарахування сум податків за результатами 

документальних перевірок підприємств, в яких відсутні обігові кошти та майно [3]. 

У табл. 1 представлено інформацію про податковий борг в Україні за 2017-2019 рр., 

відповідно за даними таблиці ми можемо спостерігати, що загальна сума податкового 

боргу за 2017 р. і 2019 р. зросла 33288,1 млн. грн, тим не менш сума розстрочки зросла 
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не значно, порівнюючи 2018 та 2020 рр., хоча порівняно з 2019 р. вона зменшилась на 1,6 

млн. грн. Заходи зі стягнення податкового боргу з платників податку можуть бути 

ускладнені, зокрема, низькою платоспроможністю як юридичних, так і фізичних осіб-

боржників, а також недостатнім обсягом майна, наданого в податкову заставу. 

Таблиця 1 

Інформація про податковий борг в Україні за 2017-2019 рр. (млн. грн.) 

№ Назва показника Станом на  
01.01.2018 р. 01.01.2019 р. 01.01.2020 р. 

1. Загальна сума податкового 
боргу 91417,3 101469,6 124705,4 

2. Сума списаної безнадійної 
заборгованості 4968,2 3962,0 5870,9 

3. Розстрочки:    
3.1. Сума 0 3,5 1,9 
3.2. Кількість  0 3 2 

Джерело: складено за даними [4] 
 

Отже, з’ясувавши суть та основні елементи податкового адміністрування, можна 

зробити висновки, що однією із важливих проблем методологічних засад податкового 

адміністрування є визначення кола суб’єктів та об’єктів податкового адміністрування, 

оскільки від цього залежить розуміння специфіки взаємодії учасників відповідних 

відносин, а отже, і динаміка ефективності усіх елементів податкового адміністрування. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

Нечитайло О. О., бакалавр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, митна та податкова справа» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А. 

Львівський національний університет імені І. Франка 
 

Майнові податки в системі оподаткування здатні забезпечити справедливий 

розподіл податкового навантаження між платниками податків, вмотивовувати як 

фізичних так і юридичних осіб до раціонального та ефективного використання власного 

майна [1].   
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Майнове оподаткування застосовується в Україні дещо невпевнено і обєктивно 

розглядається як канал зростання надходжень до доходної частини місцевих бюджетів 

України, тому і потребує негайного реформування [2].  

Основними перевагами майнового оподаткування з фіскальної точки зору можна 

вважати забезпечення стабільних надходжень до бюджетів для виконання органами 

місцевого самоврядування своїх функцій.   

Щодо соціального ефекту, то податки на майно є формою розподілу та 

перерозподілу національного доходу й використовується як додаткове джерело 

збалансування бюджету без збільшення навантаження на малозабезпечені верстви 

населення.   

Зокрема вони:   

- стимулюють власників краще використовувати наявні активи, або продавати їх 

більш ефективним власникам;   

- забезпечують бюджет стабільним джерелом надходжень, водночас – створюють 

для органів місцевого самоврядування підґрунтя для формування додаткових стимулів 

збільшувати привабливість своїх територій для проживання та ведення бізнесу;   

- не вразливі до «оптимізації», натомість непрямо, але дуже ефективно обкладають 

«тіньові» доходи, як населення, так і підприємств – що є виключно актуальним для 

України;   

- у разі спроби ухилення від сплати, завжди є «готовий» об’єкт податкової застави, 

на який може бути накладено адміністративний арешт. При цьому під податкову заставу 

не підпадає усе майно платника – тільки власне земля та нерухомість, з яких не сплачено 

податок;   

- є передбачуваними для платників;   

- можуть нараховуватися та справлятися у спосіб, що майже унеможливлює 

корупцію та інші зловживання, що знову-таки, є виключно актуальним в умовах 

України;   

- найменше з усіх податків спотворюють економічні стимули для ефективної 

роботи.   

Отже, підвищення бюджетних надходжень від податку на майно заради заміщення 

інших джерел в умовах України має загалом багато переваг і є перспективним способом 

реформування податкової системи заради створення кращого ділового клімату та 

прискорення, таким чином, економічного зростання.  



184 

Упродовж 2017-2019 рр. у структурі майнового податку найбільшу частку займає 

плата за землю. Визначено недоліки системи майнового оподаткування, а саме:   

- не враховується рівень урбанізації території, на якій розташований об’єкт 

оподаткування;   

- існуючий підхід оподаткування площі нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки, не враховує ступінь його фізичного зносу;   

- недотриманий принцип соціальної рівності та недосконалий механізм 

оподаткування нежитлової нерухомості суб’єктів господарювання та фізичних осіб;  

- існують можливості щодо ухилення від сплати транспортного податку, оскільки 

фіскальна служба не повною мірою володіє інформацією про об’єкти та платників 

податку, тому його соціальна роль може бути знівельованою.   

Запропоновано на законодавчому рівні до майнових податків віднести нерегулярні 

податки, тобто податки на передачу власності: на спадщину; на дарування. Для 

визначення обсягу податку на нерухоме майно та земельного податку слід встановити 

ставки у відсотках від ринкової вартості об’єкта оподаткування, що дозволить спростити 

процес адміністрування податків. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Ногінова Н. М., к.е.н.,  
Національний університет «Острозька академія» 

 

Вивчення світової практики регулювання певної сфери суспільних відносин є 

одним з основних елементів загального процесу розробки та впровадження відповідних 

систем чи їх елементів в національних юрисдикціях. Такий підхід дозволяє окреслити 

перспективні параметри цих систем, які цілком або ж після певної трансформації, з 

урахуванням національних особливостей та сформованих цілей, можуть бути адаптовані 

у вітчизняну практику. Найбільший інтерес представляють ті елементи систем, або ж 

цілі системи, які в довгостроковому періоді забезпечують очікуваний результат, тим 

самим довівши свою спроможність забезпечити реалізацію покладеної на них місії. 

Система оподаткування доходів фізичних осіб не є виключенням з цього процесу, 

при цьому доцільним вбачається вивчення досвіду не лише економічно розвинутих 



185 

країн, в яких сформувалися усталені податкові моделі, але й країн, що активно 

розвиваються, створюючи власну історію розбудови відповідних моделей, орієнтуючись 

як на зарубіжний досвід, так і формуючи власне концептуальне бачення перспектив їх 

розвитку, виходячи із сформованих місії, цілей та завдань суспільного розвитку. 

Узагальнюючи світову, у першу чергу, європейську, практику оподаткування 

доходів фізичних осіб, можна виокремити наступні основні його характеристики. 

Податкові системи, зокрема, країн Європейського Союзу базуються на 

оподаткуванні в середньому 16-ти видів доходів. При цьому лише у 4-х країнах 

оподатковується в середньому 9 видів доходів [1, с. 57]. У решті ж, а саме у 10-ти 

країнах, оподатковується в середньому 15 та в 14-ти – 18 видів доходів (табл. 1). 

У процесі реформування податкових систем окремі країни вдаються до досить 

кардинальних змін, виводячи з під оподаткування ті чи інші види доходів. Показовим, у 

даному випадку, є досвід Швеції, де було відмінено оподаткування спадщини, житлової 

нерухомості, подарунків. 

Щодо ставок оподаткування, то у розвинених країнах світу здебільше 

застосовується прогресивна шкала, в той час, як у менш розвинених – плоска шкала. 

Таблиця 1  

Групування держав-членів Європейського Союзу за кількістю оподатковуваних 

видів доходів персональним прибутковим податком 

 
Групи  
держав 

Інтервал 
групи, 

кількість 
видів 

доходів 

Кількість 
держав в 

групі, 
одиниць 

Середнє 
значення по 

групі, кількість 
видів доходів 

 
Держави-члени 

1 5-11 4 9 Данія, Кіпр, Хорватія, Швеція 
2 12-17 10 5 Бельгія, Болгарія, Сполучене 

Королівство, Естонія, Італія, 
Люксембург, Мальта, Польща, 
Португалія, Фінляндія 

3 18-23 14 18 Австрія, Греція, Ірландія, Іспанія, 
Латвія, Литва, Нідерланди, 
 Німеччина, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Угорщина, Франція, Чехія 

Всього 
(в середньому 
по сукупності) 

х 28 14 Х 

Джерело: складено за даними [1, c, 233] 
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Одночасно в країнах, в яких податок справляється на місцевому та федеральному 

рівнях, прогресивна шкала, як правило, домінує на федеральному рівні, в той час як на 

місцевому – застосовується (за незначними виключеннями) плоска шкала [1, с. 58]. 

В умовах посилення податкової конкуренції в глобалізованому світі, з одного боку, 

та відсутності обов’язковості уніфікації податкових моделей, в тому числі в такому 

політичному утворенні, як Європейський Союз, з другого боку, спостерігається 

тенденція лібералізації податкових систем, яка проявляється, зокрема, у зниженні 

податкових ставок, навіть при застосуванні прогресивної моделі оподаткування, з 

одночасним розширенням податкової бази. 

Поряд з узагальненням основних тенденцій у сфері оподаткування доходів 

фізичних осіб у світі корисним, на нашу думку, з метою виявлення певних особливостей 

та формування загального уявлення про використовувані механізми оподаткування, 

акцентувати увагу на досвіді окремих країн у цій сфері. 

У Франції податок на доходи фізичних осіб сплачується із: заробітної плати, 

пожиттєвого ануїтету; сільськогосподарських доходів; виробничих і комерційних 

доходів; некомерційних доходів; земельних доходів; доходу від рухомого капіталу; 

доходів у вигляді винагород від керівництва компанії. Податкова ставка коливається в 

діапазоні 10,5-54,0% в залежності від суми доходу. При цьому встановлена певна сума 

доходу, з якої податок не стягується. Доходи від цінних паперів оподатковуються за 

ставкою 26%, від дорогоцінних предметів, зокрема, дорогоцінних металів, – 8% від ціни 

продажу, від нерухомості – за загальною шкалою. Також сплачується «податок зі 

спадщини та дарувань, який сплачується за ставками, що залежать від родинних зв’язків 

та величини спадщини» [2, с. 240].  

У Бельгії сплачується персональний прибутковий податок з доходів, 

«оподаткування за шкалою застосовується в послідовній пропорції до чистого 

оподатковуваного доходу за ставками від 25 до 55% (плюс муніципальний податок і 3% 

додаткового кризового внеску). Муніципальний податок установлюється в розмірі 6-10% 

від базової ставки. Зменшення сімейного податкового обов’язку мас важливе значення 

для платників податків, які мають більше трьох утриманців» [3, с. 28].  

В Італії «усі доходи приватних осіб залежно від джерела їх виникнення поділяються 

на п’ять категорій … а) земельна власність, нерухомість і будівлі; б) капітал; в) робота за 

наймом і вільні професії; г) підприємництво; д) інші джерела». Податкові ставки 
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коливаються в межах 10-51% [4]. Застосовується розгалужена система індивідуальних 

податкових пільг, величина яких зростає із збільшенням кількісного складу сім’ї. 

Основна мета трансформацій систем оподаткування персональним прибутковим 

податком у світі полягає у підвищенні, власне, його регулятивної функції з метою 

збільшення платоспроможності споживача, підвищення податкової 

конкурентоспроможності національних юрисдикцій, що особливо важливо в умовах 

зростання міграційної рухливості робочої сили, у першу чергу, в сегменті 

інтелектуальної праці. 
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У системі методів державного макроекономічного регулювання важлива роль 

належить фіскальній політиці. Фіскальна політика – це сукупність фінансових заходів 

держави по регулюванню доходів і витрат бюджету з метою вирішення соціально-

економічних проблем розвитку країни, зміни в урядових видатках і оподаткуванні, 

спрямовані на досягнення повної занятості та неінфляційного обсягу виробництва ,з 

метою забезпечення стабілізації економіки, підтримання макроекономічної рівноваги. 

Уперше в економічній науці термін «фіскальна політика» (fiscal politic) було вжито Д.М. 

Кейнсом – для позначення галузі економіки, котра безпосередньо пов’язана із 

взаємодією державних органів та всіх інших суб’єктів господарської діяльності. 

Основними правовими актами для реалізації фіскальної політики у сфері податків є 

Податковий Кодекс України [1]. 

Фундаментальними цілями фіскальної політики є:стабілізація економіки та 

забезпечення сталих темпів економічного зростання, забезпечення ефективної зайнятості 
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та контрольованої помірної інфляції, а також пом'якшення циклічних коливань 

економіки шляхом бюджетного фінансування державних витрат та регулювання ставок 

оподаткування. 

У фіскальній політиці виділяють дві складові — дискреційну політику та політику 

вбудованих стабілізаторів. Суть дискреційної (одномоментної) політики полягає у 

встановленні ставки оподаткування, суми відповідних державних витрат та інших 

параметрів, вплив яких на економіку має постійний характер. Ця робота здійснюється 

законодавчими органами країни, рішення приймаються раз на рік при затвердженні 

держбюджету і не підлягають перегляду. Політика вбудованих стабілізаторів включає 

елементи, що змінюються в залежності від змін економічної ситуації. В країнах з 

розвинутою ринковою економікою саме фіскальна та монетарна політика є головними 

інструментами, за допомогою яких держава впливає на обсяги національного 

виробництва, рівень зайнятості та інфляції [1]. 

Інструменти фіскальної політики різноманітні, проте виділяють 3 основних типи: 

доходи та видатки, дефіцит державного бюджету та державний борг. Так, формою 

прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і 

населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням — грошові кошти, які мобілізуються 

до бюджету. Дефіцит державного бюджету є одним із важливих макроекономічних 

показників, який характеризує стійкість економічної системи. Нагромадження сум 

бюджетного дефіциту формують державний борг. Державний борг має негативні 

економічні наслідки. 

В сучасних умовах податки виступають основним методом формування доходів 

держави. Так, їх питома вага в доходах бюджету сягає 90-95%. Це надійні, стабільні й 

регулярні надходження, що обумовило їх широке застосування. Функціонування 

сучасної держави не можна уявити без податкової системи. Вона є не лише джерелом 

утворення централізованих фінансових ресурсів, а й найефективнішим засобом 

перерозподілу доходів фізичних і юридичних осіб та інструментом безпосереднього 

впливу на розвиток суспільного виробництва. Не менш важливим є регулюючий аспект 

використання податків державою. Встановлюючи форми й рівень оподаткування доходів 

юридичних і фізичних осіб, держава формує певну систему економічних інтересів у 

суспільстві. За їх допомогою можна стимулювати одних суб'єктів (чи певні сфери 

діяльності) й стримувати інших. Вони визначають рівень чистих доходів підприємств та 

громадян і, відповідно, рівень споживання. Таким чином, за допомогою даного 
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інструменту держава може надійно і цілеспрямовано впливати на вирішення перш за все 

основної проблеми регулювання суспільного виробництва – встановлення рівноваги між 

сукупним попитом і пропозицією [3]. 

Тому, для реалізації інструментів фіскальної політики потрібно запровадити певні 

зміни: посилити економічні санкції та кримінальну відповідальність за нецільове 

використання державних коштів, провести перереєстрацію всіх законних та підзаконних 

актів, що регулюють податкове законодавство стосовно їх взаємо відповідності, 

провести потрібні глибокі якісні зміни у відносинах між урядом та головними 

розпорядниками бюджетних коштів, вдосконалити систему пільг на податки, вилучені 

кошти від продажу державних облігацій необхідно спрямувати на розвиток інноваційних 

підприємств, а також, необхідно застосовувати механізми грошової приватизації. 
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Місцеві бюджеті є основним джерелом забезпечення розвитку територій. Через це 

виникає питання стосовно підвищення дохідності та ефективності  функціонування 

місцевих бюджетів. За сучасних умов формування місцевих бюджетів відбувається у 

складній ситуації, що зумовлена різноманітними фінансово-економічними та 

політичними факторами. Велика кількість нагальних невирішених проблем та 

обмеженість фінансових ресурсів на місцях наразі є питанням загальнодержавного рівня, 

котре вимагає детального вивчення. 

Механізм формування місцевих бюджетів визначається як грошово-економічні 

відносини в суспільстві, котрі забезпечують створення та розподіл фінансових ресурсів, 

а також їх використання органами місцевої влади. 
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Згідно із ст. 62 Бюджетного кодексу, місцевий бюджет містить надходження і 

витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження 

і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету [1]. 

Структура дохідної частини місцевих бюджетів представлена у вигляді чотирьох 

груп: 

1) податкові надходження – певний відсоток загальнодержавних податків і зборів, а 

також місцеві податки і збори; 

2) неподаткові надходження – власні надходження місцевих бюджетних установ, 

штрафні санкції, надходження від власності і підприємницької діяльності, тощо; 

3) доходи від операцій з капіталом; 

4) трансферти – кошти, отримані від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, тощо. 

Згідно із даними Івано-Франківської міської ради про виконання міського бюджету 

за 2015-2019 роки [2] можна відслідкувати позитивну динаміку надходжень до бюджету 

міста Івано-Франківськ: за досліджуваний період  доходи зросли на 202%. Аналогічно 

зросли доходи і загального фонду, а доходи спеціального фонду – на 199%. За цей період 

значно зросли податкові надходження, а саме на 296%. Що стосується неподаткових 

надходжень, то їх сума зросла на 203%. Офіційні трансферти з 2015 до 2019 року зросли 

на 136%. Однак у порівнянні із 2017 і 2018 роками трансферти зменшились на 248 804,4 

тис. грн. та 230 843,1тис. грн.. 

Сьогодні місцеві бюджети прагнуть до самостійності, розвитку та зміцнення. Для 

цього потрібна фінансова незалежність. Рівень добробуту населення, розвиток 

суспільства та країни загалом безпосередньо залежить від зміцнення місцевої влади, 

котра спроможна забезпечити належне фінансування закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури, а також вирішувати проблеми населення, тощо [3, с. 73]. 

Однак органи місцевої влади кожного року мають проблему, щодо обмеження 

власних ресурсів і залежності від зовнішнього фінансування. Це призводить до того, що 

обсяги надходжень до місцевого бюджету не відповідають обсягам видатків.  

Дані Івано-Франківської міської ради про виконання міського бюджету за 2015-

2019 роки [2] вказують на те, що сума видатків у 2019 році зросла у порівнянні із 2015 

роком на 1 551 770,8 тис. грн. Однак найбільша сума видатків була у 2018 році – 

2 964 780,4 тис. грн. Найбільшою статтею видатків бюджету м. Івано-Франківськ є 
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видатки на освіту (максимальне значення у 2019р. - 535 251,9 тис. грн., мінімальне у 

2015 р. - 159 237,9 тис. грн.), а також на економічну діяльність (максимальне значення у 

2019 р. - 474 554,4 тис. грн., мінімальне значення у 2015р. - 169 130,4 тис. грн.). 

Найменшою статтею видатків є охорона навколишнього середовища, що у 2019р. 

складає 1 589,7 тис. грн. та видатки на громадський порядок.  

Результати проведеного аналізу показали, що бюджет м. Івано-Франківськ є 

дефіцитним і недостатньо незалежним від зовнішніх джерел наповнення. Це свідчить 

про неефективну бюджетну політику та недостатність правильних, скоординованих дій, 

щодо внутрішньої стабільності і соціально – економічного розвитку. Тому для 

покращення механізму забезпечення місцевого бюджету, надання доцільних та якісних 

послуг населенню необхідно розширити перелік власних надходжень до місцевого 

бюджету; здійснювати раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів 

місцевого бюджету; покращити систему регулювання та механізм здійснення 

трансфертів; вдосконалити систему державно-приватного партнерства; надалі 

здійснювати розподіл повноважень між органами центральної та місцевої влади. 
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Акцизний податок є одним із непрямих податків, що включається в ціну продукції 

та встановлюється на високорентабельні і монопольні товари. Він забезпечує більш-

менш стабільні надходження до бюджету під час економічних криз, коли зменшуються 

надходження податку на доходи фізичних осіб,  податку з прибутку підприємств та 

інших прямих податків [3, с. 8]. Уряди різних країн часто використовують таку 

особливість акцизного податку шляхом збільшення його ставок під час економічних 

спадів, саме тому цей податок є важливою складовою податкової системи. 
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У Податковому Кодексі чітко визначений перелік підакцизних товарів, до них 

належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові 

вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; автомобілі легкові, кузови до них, 

причепи та напівпричепи, мотоцикли ; електрична енергія. Об’єктом нашого 

дослідження є алкогольні напої. 

Алкогольні напої – це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння 

цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту 

етилового понад 0,5% об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 

2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом 

спирту етилового 8,5% об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 

2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД [1].  

Платниками акцизного податку на алкогольні напої є [1]: 

1) особи, які виробляють алкогольні напої на митній території України, у тому 

числі з давальницької сировини; 

2) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять алкогольні напої на митну 

територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного 

законодавства; 

3) особи, які реалізують конфісковані алкогольні напої, за якими не звернувся 

власник до кінця строку зберігання; 

4) особи - суб’єкти господарювання, які ввозять алкогольні напої на митну 

територію України. 

Ставки на алкогольні напої часто змінюються та мають тенденцію до збільшення. 

Місцевий роздрібний акциз для пива та алкогольних напоїв становить 5 %, а інші ставки 

на різні види алкогольних напоїв подані у (табл. 1 ).   

Платниками роздрібного акцизу є особи – суб’єкти господарювання роздрібної 

торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв 

безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого 

некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив 

у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування. Об’єктами 

оподаткування  є операції з реалізації підакцизних товарів, а базою – їхня вартість з 

ПДВ. Отже, всупереч теорії податків, відбувається подвійне (роздрібний акциз 

накладається на ПДВ) або навіть потрійне оподаткування, оскільки вартість уже включає 

акциз, сплачений раніше виробником або імпортером.  
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Таблиця 1 

Ставки акцизного податку на алкогольні напої на 2020 рік в Україні* 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру Ставки 
податку 

Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 2,78 
Звичайні (неігристі) вина, міцність яких вища за 1,2 відсотка 
об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків 
об’ємних одиниць етилового спирту 

гривень за 1 літр 0,01 

Вина ігристі та вина газовані, фактична міцність яких вища за 1,2 
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту 

гривень за 1 літр 11,65 

Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених 
напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність 
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але 
не вища за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту 

гривень за 1 літр 8,02 

Алкогольні напої, фактична міцність яких вища за 22 відсотки 
об’ємних одиниць етилового спирту, інші суміші із зброджених 
напоїв та суміші на основі зброджених напоїв 

гривень за 1 літр 
100-відсоткового 

спирту 

126,96 

Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,06 
*Складено за даними [2] 
 

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 

% об’ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом 

спирту етилового від 1,2 до 8,5 % об’ємних одиниць не здійснюється. 

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт 

етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку. 

Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації. У разі 

ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок 

сплачується під час придбання марок акцизного податку на день подання митної 

декларації. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному 

місяцю. 

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок 

виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження йому, або за його дорученням 

іншій особі, готової продукції.  

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території 

України, та імпортер алкогольних напоїв подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного 

періоду органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію акцизного 

податку за формою, затвердженою центральним органом державної фіскальної служби.  
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При оподаткуванні алкогольних напоїв суб’єкт господарювання зобов’язаний 

сплатити податок або подати органу державної фіскальної служби за своїм 

місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового 

неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, податковий вексель, 

який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 

календарних днів, починаючи від дня видачі податкового векселя, сплатити суму 

податку, розраховану за ставками для цієї продукції. Податковий вексель вважається 

погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у 

податковому векселі строк.  

Отже, розглянувши акцизний податок та його особливості сплати в Україні можна 

зробити висновок, що він встановлюється на окремі види товарів, зокрема на алкоголь. 

Ставки на алкогольні напої часто змінюються та мають тенденцію до збільшення, що в 

свою чергу зменшує споживання підакцизної продукції. Проте надмірне збільшення 

податкового навантаження може мати негативні наслідки в тому числі зростання 

«тіньового» сектора, тому необхідно знайти оптимальне рішення, яке б не обтяжувало 

платників податку та не зменшувало надходження коштів до бюджету. 
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Estonia and Ukraine are post-soviet countries. Almost 30 years ago they gained 

independence. Each county decided to move in its own direction to reach prosperity and 

economic stability.  

In 2019, the annual GDP per capita of Estonia is 23,618$. In the same year, the Ukrainian 

annual GDP per capita is 3,113$ [1]. Nowadays, Estonia is the leading country with constant 

economic growth and attractiveness for businesses and investors. Nevertheless, Ukrainian 

development is less remarkable and more time-consuming. In this paper, I would like to 

analyze the key success factors of Estonia and conclude the best practices that would be 

beneficial for Ukraine in the scope of tax modernization. 
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As a part of the Soviet Union, Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik) gained its 

independence in 1991. At that time, the smallest Baltic country without significant natural 

resources, made the decision to invest in education, information technology (IT), build e-

Government and make changes to the tax system to support businesses and attract investors.  

Modernization of tax instruments, as a part of the e-Government, started in 1994. Estonia 

published the first draft of "Principles of Estonian Information Policy". The policy brought 1% 

of the GDP earmarked as stable state funding for IT. From 1996, 90% of the population uses 

Internet regularly.  Online tax declaration was established in 2000. Nowadays, declaring 

individual income tax takes about 3 minutes online; 98% of people declare their income 

electronically. Starting from 2002, e-id and digital signature are available. Digital signatures 

saving 2% of GDP annually [2].  

E-taxation, as a part of the e-Government transformation, played a significant role. It 

helped to decrease the bureaucracy for paying taxes, build transparency, and bring a positive 

customer experience. The investments to the digitalization of the government are significant 

and it takes time to reach the break-even point. Nevertheless, it helped Estonia to achieve 98% 

of companies established online, 99% of banking transactions online, and 98% of tax 

declarations filed online.  

Furthermore, in 2014, the first governmental startup has been launched in Estonia. It is 

named e-residency. A borderless digital society for any global citizen to join. The number of e-

residents and their businesses is steadily increasing. One of the key selling points of the 

program is offering e-taxation system for the digital expands. The e-residency program brought 

more than 36 millions of taxes paid to Estonia. 

In addition to the technological changes Estonia did changes to the tax system. The 

corporate taxes are subject to 0% income tax for all reinvested and retained profits and a 20% 

income tax only for all distributed profits [3]. It gives companies capital to develop and 

accumulate resources. Moreover, it makes country more attractive for investors.  

In addition to regular education, Estonian governments offering people different courses 

and training on how to use digital services (how to use the internet, paying taxes online, doing 

payments in an internet bank, registering for doctor's appointments, and so on). It gives people 

the confidence to complete the necessary operations online. 

Lastly, all the governmental services, legitimation, and information are mostly available 

in Estonian, Russian, and English. Furthermore, certain documents in Russian and English 

languages can be accepted by the governmental and private institutions without translation to 
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the local language. It contributes to saving of time and money for the translations and notary 

work. 

Starting from 2015, Ukraine started to develop an online platform for tax reports called 

Electronic cabinet (E-cabinet) [4]. The platform has been improving significantly since its first 

launch. Nevertheless, the platform needs improvements from the user interface and 

functionality side.  

Ukrainian tax system has been modernized. Mostly it concerning simplified taxation 

system for the small and medium business. A simplified taxation system was introduced in 

Ukraine in 1998. There have been many changes since then.  

Despite all the changes and progress that Ukraine has achieved, it is lacking behind. Each 

country is unique in its own development and approach to the changes. Nevertheless, Ukraine 

could adopt the Estonian approach to a modernized taxation system by:  

 building centralized e-governance infrastructure; 

 bringing transparency to the taxation process;  

 helping with the education of the users of different age categories making sure that 

each program, manual, instruction is accessible online and includes multiple languages; 

 using a customer-oriented approach;  

 proper branding and user-friendly interface for the webpages and online services. 
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Протягом тривалого періоду маневрування податками та державними видатками 

використовується багатьма країнами для балансування руху капіталів та впливу на 

прийняття інвестиційних рішень фізичними і юридичними особами. Однак, основна 

макроекономічна функція держави полягає в унормуванні економіки, а фіскальна 

політика, як правило, відіграє у цьому дуже важливу роль.  
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У закордонних та вітчизняних наукових публікаціях фіскальну політику країни 

розглядають, як діяльність державних інституцій у сфері управління державними 

доходами і видатками [1]. При цьому, найбільш вагомим джерелом формування доходів 

держав є податки, що робить податкову  політику країн провідною ланкою фіскальної.  

Податок є комплексною категорією, що включає в себе економічну, фінансову та 

правову складові. На кожному історичному етапі розвитку суспільства поняття 

«податок» змінювалося одночасно з розвитком теорії функціонування держави, її цілей, 

форм існування і методів управління суспільством. Сьогодні податок є елементом 

суспільного буття і сприймається як економічне, фінансове та політичне явище, оскільки 

являє собою обов’язкові платежі, що стягуються органами державної влади з юридичних 

і фізичних осіб та надходять до бюджетів різних рівнів. Таке трактування податку, на 

наш погляд, адекватне, оскільки в ній виражена складна система суспільних відносин та 

інтересів [1]. 

В економічній літературі існують суттєві розбіжності як кількісного, так і якісного 

характеру з приводу визначення функцій податків. У найбільш загальному визначенні 

функції податків – це виявлення їхніх суті й якостей у дії. Економічна література 

наводить поділ функцій податків на основні, до яких зараховуються фіскальна, 

регулююча та контрольна, і додаткові: розподільча, стимулююча (дестимулююча) та 

накопичувальна. Загальноприйнятими вважаються фіскальна та регулююча. Тобто 

переважна більшість науковців визнає податки інструментом фіскальної політики 

держави і методом непрямого регулювання розподільчих і перерозподільних процесів. 

Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики податків, їх суспільного 

призначення. Для здійснення цієї функції важливе значення має постійність і 

стабільність надходження коштів. З огляду на цю функцію держава повинна отримувати 

не просто достатньо податків, але головне - надійних. Податкові надходження мають 

бути постійними і стабільними.  

Окрім виконання винятково притаманної податкам фіскальної функції, призначення 

якої полягає у покритті фінансових потреб, оподаткування виконує також 

(пере)розподільчу (аллокаційно-дистрибутивну) та регулюючо-стабілізаційну функції.  

Тим самим податки виконують роль, властиву державним фінансам або 

державному фінансовому господарству взагалі, що забезпечує:  

а) утримання державних органів та реалізацію політики держави;  

б) створення умов для економічного росту та суспільного добробуту;  
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в) здійснення регулюючих кон’юнктурно-стабілізаційних заходів [2].  

Узагальнюючи погляди наведених авторів, можна визначити такі функції податків: 

фіскальну, регулюючу, соціальну, розподільчу (перерозподільну), контрольну  

Основними принципами оподаткування є обов'язковість, стабільність (податки 

найкраще виконують свої функції за умов незмінності податкових ставок і основних 

видів податків на протязі не менше 5-7 років), прогресивність (податковий тягар повинен 

відносно рівномірно розподілятись залежно від величини одержуваних доходів), 

простота (система оподаткування має бути простою, зрозумілою для платників, а 

утримання податкових служб – доступним (недорогим)) тощо[1] . 

Податки для будь-якої держави з ринковою економікою є своєрідним важелем 

регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці. Крім того, податки є 

певним механізмом, що забезпечує взаємозв’язок між загальнодержавними інтересами та 

інтересами окремих суб’єктів господарювання. Саме податки визначають характер 

взаємовідносин між підприємцями та підприємствами усіх форм власності з державним та місцевим 

бюджетами, з банківськими установами, державними органами виконавчої влади тощо. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Швидкова-Драган М. С., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Білий М. М. 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» 
 

У сучасних умовах розвитку фінансової науки важливою передумовою 

стимулювання виробництва та підприємницької діяльності є оптимізація процесів 

оподаткування фонду оплати праці суб’єктів господарювання. Адміністрування 

податкових платежів значною мірою може підривати матеріальну зацікавленість 

платника у результатах своєї роботи, знижувати стимули до подальшого розширення 

діяльності, змушувати приховувати частину отриманих доходів та понесених витрат.  
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Рівень оподаткування підприємств в Україні на даний момент є одним з найвищим 

у світі. У цьому аспекті особливу  роль відіграють соціальні нарахування на фонд оплати 

праці, що сплачуються за рахунок коштів роботодавця [1].  

Варто також зазначити, що на сьогодні нарахування і сплата соціальних податків 

здійснюється не лише підприємствами та іншими юридичним особами, але й фізичними 

особами-підприємцями, що знаходяться на загальній, спрощеній системі оподаткування 

та особами, які забезпечують себе роботою самостійно [2]. Тому в сучасних умовах 

сплата соціальних податків стосується не лише підприємств та їх працівників, але й 

широкого кола господарюючих суб’єктів, що включає відповідні категорії як 

юридичних, так і фізичних осіб. Однак підприємства є основою створення та зростання 

валового внутрішнього продукту країни, а тому їх слід відносити до основної категорії 

платників. При цьому головною базою обчислення соціальних податків є саме фонд 

оплати праці, що безпосередньо залежить від результатів роботи працівників. 

Варто наголосити на тому, що в Україні як для єдиного соціального внеску, так і 

для податку на доходи фізичних осіб база оподаткування не вичерпується лише фондом 

оплати праці [3, 4]. Ми відносимо справляння цих обов’язкових платежів до 

оподаткування фонду оплати праці лише в тій частині, в якій вони на  основі цього 

фонду обчислюються. Також у названому контексті для цілей дослідження нарахування 

на фонд оплаті праці та утримання з фонду оплати праці ми узагальнюємо під загальною 

назвою податків від фонду оплати праці й оперуватимемо при цьому лише тими сумами 

єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб, що були обчислені на 

підставі нарахованого фонду оплати праці. 

Таким чином, податки від фонду оплати праці підприємств – це обов’язкові, 

законодавчо встановлені, загальнодержавні платежі підприємств, що обчислюються, 

виходячи з суми нарахованого фонду оплати праці та включають у себе соціальні 

податки і податок на доходи фізичних осіб. 

Оподаткування фонду оплати праці повинне насамперед здійснювати лише 

стимулюючий вплив на відображення повної суми нарахованої заробітної плати для 

працівників, що слід розглядати як основну підвалину реформування механізму 

оподаткування фонду оплати праці підприємств. Тому на сьогодні потребують 

оптимізації такі складові механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств в 

Україні, як податкові пільги та податкові ставки при справлянні єдиного соціального 

внеску та податку на доходи фізичних осіб, а також потребують уточнення цілі 
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адміністрування податків від фонду оплати праці, зокрема соціальних податків у 

вітчизняній економіці.  

Водночас, враховуючи зарубіжний досвід та високий розрив між величиною 

заробітної плати різних категорій працюючих в Україні, ми рекомендуємо здійснити такі 

основні заходи для вдосконалення механізму оподаткування фонду оплати праці 

підприємств, забезпечення легалізації прихованої частини фонду оплати праці, зростання 

податкових надходжень у вітчизняній економіці та зменшення диференціації в доходах 

найманих працівників необхідно [2]: 

– сукупну ставку єдиного соціального внеску встановити на рівні 16 %, в тому числі 

12,4 % для роботодавця та 3,6 % для найманого працівника, використовуючи ці умови 

для всіх категорій роботодавців в Україні; 

– податок на доходи фізичних осіб від фонду оплати праці справляти за ставками 13, 

15, 17, 25 та 40 %; 

– податкову соціальну пільгу підвищити до розміру 1,4 величини прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб та застосовувати її для місячної заробітної плати, що не 

перевищує 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; 

– скасувати максимальну межу нарахування єдиного соціального внеску; 

– при справлянні єдиного соціального внеску від фонду оплати праці не враховувати 

клас професійного ризику виробництва та обчислювати його за однаковою ставкою для 

всіх категорій працівників; 

– забезпечити підвищення довіри економічних суб’єктів до регулюючої діяльності 

уряду; 

– включити єдиний соціальний внесок до складу податкової системи України, а його 

суми зараховувати до Державного бюджету України як податкове джерело; 

– створити Єдиний соціальний фонд України на базі Пенсійного, що 

управлятиметься лише державою, скасувавши Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань.  
 

Список використаних джерел: 
1. Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в контексті податкової реформи в 
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РОЛЬ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО  

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
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Науковий керівник: викладач Ковценюк Г. В. 
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 

 

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні при змінах економічних та 

соціальних основ господарювання важливу роль посідає податкове навантаження, як 

складова податкової політики. 

Ефективність податкової політики держави проявляється у достатності фінансових 

ресурсів для виконання функцій держави, зростання рівня інвестування, збільшення  

кількості бажаючих до «прозорої» підприємницької діяльності,  підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. І навпаки, необґрунтована податкова 

політики тягне за собою такі наслідки, як: високі ставки податкових платежів, що 

впливають на рівень податкового навантаження на особу та сприяють зростанню 

тіньового сектору в державі. 

Оскільки видатки бюджету держави є похідними від отриманих доходів, то 

бюджетно-податкова політика повинна враховувати прогнозовану динаміку ВВП 

опираючись на прозорість і виваженість системи оподаткування [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка надходження податків в Україні за умови відсутності  
тіньової економіки за 2010-2018 рр. 
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За даними Міністерства економічного розвитку [2] рівень тіньової економіки у 2018 

році склав 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 2 пункти менше за показник 2017 року 

і є найнижчим рівнем, починаючи з 2009 року.   

За даними рис. 1 видно, що за наявності тіньової економіки держава недоотримує 

кошти до бюджету та спотворюється конкуренція з «білим» бізнесом.  

Є чимало зловживань, які використовуються у тіньовій економіці, а саме: офшорні 

схеми, «сірий імпорт», контрабанда, оформлення ФОП замість найму працівника, 

виведення прибутку через «псевдопідприємство», заниження оборотів, податкові 

«скрутки» та інші, які заважають державі доотримувати дохід та виходити на світовий 

рівень. 

Для регулярних і стабільних надходжень до державного бюджету, держава повинна 

втілювати ефективну політику податкового навантаження суть якої проявлятиметься у 

регулюванні податкових ставок та податкових пільг залежно від суб’єкта 

господарювання,  що може вплинути на зростання чисельності платників податків та 

бюджетних доходів. Варто зазначити, що від розміру податкового навантаження 

залежить можливість суб’єктів господарювання розширювати діяльність, вкладати 

інвестиції та нарощувати обсяг прибутку,  що є важливим індикатором  для держави. 

Таким чином, податкове навантаження – це ступінь впливу оподаткування на діяльність 

підприємств та функціонування держави. 

Динаміку податкового навантаження в Україні можна побачити на рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Динаміка податкового навантаження в Україні за 2014-2018 рр.,% 
 

Визначаючи рівень податкового надходження до уваги береться розмір фактичних 

податкових надходжень та валовий внутрішній продукт. 

Розрахунок податкового навантаження в Україні за останні роки можна побачити у 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Податкове навантаження в Україні 2014-2018 рр. [3] 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

ФПН, млн..грн 401588 610338 733910 828159 986349 

ВВП, млн.грн 1586915 1988544 2385367 2983882 3558706 

ПН, % 25 31 31 28 28 
 

За поданими показниками можна зробити висновок, що найменше значення 

податкового навантаження було у 2014р., на що вплинуло зниження ставки з податку на 

прибуток, початок введення бойових дій на Сході України.  

Порівнюючи податкове навантаження України та інших держав, варто зазначити, 

що, відповідно до даних Євростату, у країнах, які недавно приєдналися до ЄС, цей 

показник становить: у Румунії – 25,8%, Болгарії – 29,5%, Литві – 29,8%, Латвії – 31,4%. 

До того ж середнє значення рівня податкового навантаження у країнах ЄС становить 

40,2%, що свідчить про те, що в Україні відсутній високий рівень даного показника, 

тобто він не впливає на рівень добробуту в країні.  

Незалежно від рівня податкового навантаження є сумлінні платники податків, 

надходження від сплати яких подано в таблиці 2. 

Таблиця 2 

ТОП-5 великих платників податків України у 2016-2017 рр. [4] 

 

Великі платники податків 

І півріччя 2016р. І півріччя 2017р. Приріст 

Сума, 

млрд. 

грн 

Частка  

від под. 

надх,% 

Сума, 

млрд. 

грн 

Частка  

від под. 

надх.,% 

Сума,  

млрд. 

грн 

У % 

ПАТ «Укргазвидобування» 13,6 4,5% 25,5 6,6% 11,9 88% 

ПАТ «НАК «Нафтогаз 

України» 

10,8 3,6% 11,4 2,9% 0,6 6% 

ПРАТ «А/Т Тютюнова 

компанія «ВАТ – Прилуки» 

5,5 1,8% 6,9 1,8% 1,4 25% 

ПРАТ «Філіп Морріс 

Україна» 

5,6 1,9% 5,8 1,5% 0,2 4% 

ПАТ «Укрнафта» 3,3 1,1% 5,5 1,4% 2,2 67% 
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За даними табл.2 видно, що у І півріччі 2017 року ТОП-5 платників сплатили до 

бюджету 55,1 млрд грн, що на 29,6%, або 16,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний 

період 2016 року.  

З огляду на викладене вище постає ряд проблем, які впливають на рівень доходів 

держави та знаходяться у прямій залежності від ефективності податкової політики, а 

саме: зменшення обсягів виробництва, скорочення суб’єктів господарювання, неофіційне 

працевлаштування, ухилення від оподаткування, скорочення робочих місць тощо. 

Таким чином можна зробити висновок, що податки, які справляються до 

державного бюджету відіграють велику роль у забезпеченні виконання державної 

функції щодо регулювання економічних процесів. Хоча за досліджуваний період сума 

податкових надходжень зросла, але їх частка у бюджеті залишається нестабільною. 

Основними завданнями для реформи у сфері податкової політики є розробка стратегії 

детінізація економіки, контрабанди та корупції; стабілізація податкових надходжень та 

податкового навантаження на платників податків; пожвавлення інвестиційно-

інноваційних процесів та  усунення недоліків в адмініструванні.  
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Львівський торговельно-економічний університет 

 

Стабільність банківського сектора безпосередньо впливає на економічне зростання, 

оскільки банківські установи як фінансові посередники наповнюють економіку 

фінансовими ресурсами. Виконання банківськими установами такої функції полягає у 

формуванні достатнього обсягу капіталу. Капітал банку є фінансовою основою його 

діяльності та показником, який відображає надійність банку, стійкість до можливих криз, 

а також здатність до успішного розвитку. Діяльність банківських установ пов’язана із 

позиковими коштами, тому власне капітал банківських установ є запорукою довіри 

клієнтів. Крім того, можливість залучення банківськими установами додаткових коштів 

залежить від ефективності управління формуванням його власного капіталу. У зв’язку з 

цим, в сучасних умовах розвитку економіки актуальною є проблема створення такої 

системи управління формуванням власного капіталу банку, яка б забезпечувала 

стабільний розвиток банківської діяльності. 

В сучасних умовах розвитку економіки актуальною є проблема підтримки високого 

рівня ліквідності та стійкості банківських установ і з цією метою доцільною стає оцінка 

рівня адекватності банківського капіталу та його здатності запобігати ризикам, що в 

свою чергу вимагає вибору оптимального управління капіталом банку. 

Управління капіталом – це діяльність, пов’язана із залученням грошових коштів 

вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної структури джерел 

грошових коштів у тісному зв’язку з їх розміщенням. Так, існує два рівні управління 

ресурсами банківських установ:  

- державний рівень (управління здійснюється через НБУ з використанням різних 

фінансових інструментів);  

- рівень комерційного банку (виконання вимог НБУ щодо нормативів). 

Механізм управління капіталом банківських установ прийнято розуміти як 

сукупність методів, інструментів управління та регулятивних правил, що застосовуються 

СЕКЦІЯ 4 
МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ  

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
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суб’єктами у процесі управління і спрямовуються на забезпечення капіталізації банку в 

цілому. Складовими елементами механізму управління капіталом банку є: 1) суб’єкти 

механізму управління капіталом банків; 2) об’єкт механізму управління; 3) процес 

управління капіталом банків, що охоплює такі елементи як методи управління та 

інструменти управління [1]. 

Процес управління банківським капіталом полягає у залученні та підтримці 

достатнього обсягу капіталу для безперебійного функціонування й створення захисту від 

ризиків. Розмір капіталу визначає обсяги активних операцій банку, об’єм депозитної 

бази, можливості запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри 

наданих кредитів, величину відкритої валютної позиції та інші важливі показники, які 

істотно впливають на діяльність банку. Для українських банків актуальними 

залишаються питання нарощування капітальної бази і для більшості з них мета 

управління капіталом полягає в його поповненні.  

Процес управління капіталом банківських установ розпочинається з виробленням 

стратегії та планування, які є основою стабільної діяльності банку для мобілізації 

капіталу в умовах швидкоплинної ситуації на фінансовому ринку. Це пошук балансу між 

силами банку і зовнішнім середовищем. Можливості стратегічного планування значно 

пом’якшують ризики, сприяють успішному розвиткові банківського бізнесу. 

У зв'язку з цим особливої актуальності при розробці напрямів вдосконалення 

банківської політики в галузі управління власним капіталом набувають принципи 

управління. До основних принципів віднесені наступні [2]:  

- відповідність – управління власним капіталом здійснюється згідно з правилами і 

положеннями, розробленими банком, в основі яких лежать вимоги законодавчих актів та 

інструктивних документів національного банку з урахуванням особливостей стратегії 

розвитку, масштабів діяльності, величини активів зважених за ступенем ризику, 

величини філіальної мережі, рівня кваліфікації персоналу;  

- комплексність – управління власним капіталом банку має здійснюватися в тісному 

взаємозв'язку таких підсистем, як нормативно-планова, інформаційно-аналітична і 

контрольна;  

- обмеженість – збільшення обсягів банківських операцій, за рахунок залучення 

депозитних ресурсів, їх подальше розміщення в активні операції є граничним і 

обумовлено розміром власного капіталу;  
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- динамічність – збільшення обсягу та оптимізація структури власного капіталу 

банку, вибір форм його залучення обумовлені постійною зміною факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища, в першу чергу зміною кон'юнктури ринку капіталу, що 

призводить до необхідності розробки ефективних управлінських рішень у кожному 

конкретному випадку. 

Основні напрямки ефективного управління капіталом банку полягають у 

забезпеченні максимальної прибутковості банківського капіталу при передбаченому 

рівні фінансового ризику, оптимізації джерел формування капіталу, мінімізації ризиків 

при використанні і розміщення капіталу, а також забезпечення виконання вимог 

наглядових органів і рейтингових агентств. 
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РЕЙТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 
 

Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент, 
ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» 

Сауш П. Ю., членкиня, 
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді 

 

Проблема активізації банківської діяльності з урахуванням її значення для 

стабільного та збалансованого розвитку економіки особливо актуалізується в період 

економічних потрясінь. У сучасних умовах банки суттєво впливають на розвиток 

реального сектора економіки, що обумовлює пріоритетність зміцнення банківської 

системи як важливої складової реформування економіки та забезпечення 

конкурентоспроможності держави. В інфраструктурі фінансового ринку України 

банківський сектор залишається основним і найвпливовішим учасником. Відтак, 

значення державного банківництва для розвитку банківської системи України є 

беззаперечним. Таким чином, дослідження особливостей функціонування сектору банків 

з державним капіталом є актуальним та важливим питанням сьогодення. 

В Україні функціонує чотири державних банківських установи. Згідно ст. 7 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» державний банк – це банк, 100 відсотків 

статутного капіталу якого належить державі. Державний банк може існувати лише у 
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формі акціонерного товариства [1]. За даними офіційного сайту Міністерства фінансів 

України та Національного банку України, нами було проаналізовано рейтинг 

банківських установ державного сектору за основними показниками діяльності. 

Бачимо, що за 2017-2018 рр. перше місце за величиною чистих активів займав 

Приватбанк, і величина його активів за досліджуваний період збільшилася 23511 млн. 

грн. (або 9,09%). Ощадбанк посів друге місце з величиною активів у 2018 р. – 218431 

млн. грн., що на 15810 млн. грн. менше, ніж у 2017 р. (або на 6,75%). Третім у рейтингу 

за величиною чистих активів у 2018 р.  є Укрексімбанк із сумою 161625 млн. грн., що на 

8967 млн. грн. менше, ніж у 2017 р. (або 5,26%). Укргазбанк із величиною чистих активів 

82392 млн. у 2018 році посів 4 місце серед державних банків, проте продемонстрував 

збільшення величини чистих активів на 13044 млн. грн. (або на 18,81%) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Величина чистих активів  банків державного сектору 2017-2018рр. 

Побудовано авторами за даними: [2, 3] 
 

За показником величини кредитів наданих та заборгованості клієнтів, бачимо, що 

рейтинг державних банків суттєво відрізняється від попереднього. Так, Укрексімбанк 

збільшив величину кредитів на 4898 млн. грн. (або на 7,25%), яка у 2018 році склала 

72479 млн. грн. (рис. 2). 

У 2017 році сума кредитів та заборгованості клієнтів Ощадбанку складала 74503 

млн. грн., а у 2018 році зменшилася на 6960 млн. грн. (або на 9,34% і склала 67543 млн. 

грн., - із такими показниками банк посів 2 місце у рейтингу 2017-2018 рр. Третім за 

досліджуваним показником був Приватбанк, який у 2018 році мав величину кредитів та 

заборгованості клієнтів у сумі 52020 млн. грн., що на 13482 млн. грн (або на 34,98%). 

Замикає рейтинг Укргазбанк, величина кредитів якого у 2018 році порівняно із 2017 

роком збільшилася на 11591 млн. грн. (або на 34,45%) і склала 45237 млн. грн.  
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Рис. 2. Величина кредитів та заборгованості клієнтів банків державного  

сектору 2017-2018рр. 

Побудовано авторами за даними: [2, 3] 
 

Щодо основного показника ефективності діяльності банку – прибутку, то рейтинг 

державних банків наступний: лідером є Приватбанк, який у 2018 році отримав прибуток 

12798 млн. грн., що на 36712 (або на 153,52%) більше 2017 року, у  якому банк мав 23914 

млн. грн. збитку. Другим у рейтингу є Укргазбанк із прибутком 769 млн. грн., що на 141 

млн. грн. (або на 22,45%) більше, ніж у 2017 році. Третім  у рейтингу є Укрексімбанк із 

прибутком – 752 млн. грн., що на 32 млн грн. (або на 4,08%) менше, ніж у 2017 р.  І 

замикає рейтинг за величиною прибутку Ощадбанк – 162 млн грн., що на 397 млн. грн. 

(або на 71,02%) менше, ніж у 2017 р. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Величина прибутку банків державного сектору 2017-2018рр. 

Побудовано авторами за даними: [2, 3] 
 

Узагальнюючи дані проведеного аналізу основних показників діяльності державних 

банків України, зазначимо наступне: більшість фінансових показників Ощадбанку за 
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досліджуваний період мали тенденцію до зменшення, за виключенням коштів клієнтів та 

статутного капіталу, це, в свою чергу, свідчить про те, що банк намагається наростити 

суму власного та залученого капіталу. Аналогічну ситуацію щодо зменшення показників 

фінансової діяльності спостерігаємо у в Укрексімбанку, за виключенням суми кредитів 

та заборгованості клієнтів, а відтак і активів загалом, проте негативним є зменшення 

величини чистих активів банку. Збільшення за усіма фінансовими показниками за 

досліджуваний період демонструє Приватбанк, особливо, що стосується прибутку. 

Зменшення спостерігаємо лише за статтями коштів отриманих від НБУ та інших банків, 

що можна теж оцінити позитивно. Укргазбанк, який не є лідером серед державних 

банків, показує найбільш стабільне зростання показників діяльності за досліджуваний 

період. 

Короткостроковий та довгостроковий горизонти планування стратегії управління 

державними банками передбачає розробку стратегії корпоративного управління, у 

довгостроковій перспективі держава має зменшити частку державних банків у 

банківській системі України шляхом ефективної та прозорої приватизації. 
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Львівський торговельно-економічний університет 
 

Банки займають особливе місце в економіці будь-якої країни. Вони є головними 

посередниками взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Банківські 

установи надають величезну кількість послуг компаніям, фірмам, населенню, 

використовуючи сучасні технології і комунікацій, які дозволяють в оптимальні строки 

проводити розрахунки забезпечувати надійний контроль за їх здійснення.  

Банківська система України складається з НБУ та інших банків, а також філій 

іноземних банків, які створені і діють на території України відповідно до положень 

Закону України «Про банки і банківську діяльність». Станом на 01.01.2020 р. на 
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банківському ринку України функціонує 77 банків, із них 37 зі 100% іноземним 

капіталом [1]. Найважливішою з причин таких суттєвих змін в банківському секторі, а 

саме в скороченні кількості банківських установ, є непрозорість діяльності великої 

кількості банків та їх приналежність до олігархічних кланів. Різке скорочення кількості 

комерційних банків, що відбувалося починаючи з 2014 р., стало результатом 

кардинальної трансформації засад і механізмів роботи всієї вітчизняної банківської 

системи, подолання її застарілих хвороб [2, с. 199]. 

Головна роль в умовах ринкової економіки України припадає НБУ, а вже потім 

комерційним банкам різних видів і форм власності. НБУ провадить єдину політику у 

сфері грошового обігу, а основним його завданням є забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці. Центральний банк представляє інтереси держави і 

міжнародно-фінансових установ, виконує роль емісійного центру, має монопольне право 

випуску грошей в обіг. Він є головним органом що визначає валютну політику. На нього 

покладено функцію контролю за виконання комерційними банками законодавства з 

банківської справи. Через банківську систему, НБУ організовує і здійснює касове 

обслуговування державного бюджету України [3, с. 140]. 

Комерційні банки займають унікальну позицію у сфері акумулювання необхідної 

економічної інформації, часто володіючи відомостями, недоступними для інших 

економічних суб’єктів [4]. Основними функціями банків є: прийом депозитів від 

юридичних і фізичних осіб; кредитування підприємств і населення; випуск кредитних 

знарядь обігу. Сучасні банки можуть виконувати до 200 різних видів операцій, 

основними з них є: операції з купівлі та продажу іноземної валюти, фінансування 

зовнішньої торгівлі; лізингові та факторингові операції; операції з цінними паперами. 

Найважливіша особливість комерційних банків у ринковій економіці: створювати за 

рахунок кредиту додаткові платіжні засоби шляхом збільшення залишків на поточних 

рахунках клієнтів. Однак банкам заборонено здійснювати діяльність у сфері 

матеріального виробництво і торгівлі матеріальними цінностями,а також діяльністю з 

усіх видів страхування.  

Вагома частка в банківській системі України належить банкам з іноземним 

капіталом. Їх присутність в банківській сфері має як позитивні, так і негативні сторони. 

Банки з іноземним капіталом підвищують якість кредитного аналізу; запроваджують 

сучасні банківські інновації; збільшують обсяг кредитних ресурсів та зміцнюють 

стабільність їх джерел; здешевлюють банківські послуги, які дають банку стабільний 
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дохід і є практично безризиковим видом діяльності. Поряд з тим, банки з іноземним 

капіталом послаблюють позиції ще недостатньо розвиненої банківської системи; ведуть 

тільки спекулятивну діяльність; не надають повний спектр якісних банківських послуг 

[3, с. 269]. 

Банківський сектор отримав рекордні за останнє десятиріччя прибутки завдяки 

високій операційній ефективності та низьким відрахуванням у резерви. Серед основних 

факторів операційної прибутковості – високі чиста процентна маржа та комісійні 

доходи. Банкам слід скористатися періодом високої прибутковості для вирішення питань 

капіталізації, інвестування у нові технології та модернізації процесів управління 

ризиками. Викликом є відчутне зростання адміністративних витрат, зокрема на оплату 

праці [4].  

У напрямі розвитку банківського сектору України необхідно: розбудувати 

фінансово потужну, прибуткову і стабільну банківську систему, яка ефективно виконує 

свою основну функцію – оптимальний перерозподіл капіталу в економіці для 

кредитування реального сектору, фінансового забезпечення досягнення 

макроекономічних пріоритетів; забезпечити вільний доступ всіх банків до 

рефінансування НБУ; підвищити довіру між банками і клієнтами, поповнити клієнтську 

базу фінансово потужними платоспроможними клієнтами та налагодити стабільну 

роботу на конкурентному банківському ринку [5, с. 344]. Обмежені можливості 

вітчизняного банківського сектору з одного боку, і необхідність розширення інвестицій в 

економіку, з іншого боку, стримують процеси модернізації національної економіки. 

Отже, банки виступають основними посередниками у всьому комплексі 

взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Вони беруть на себе 

відповідальність за повне своєчасне виконання зобов’язань своїх клієнтів із здійсненню 

платежів і відіграють важливу роль у ринковій економіці країни.  
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Головачко В. М., к.е.н., доцент, 
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Мукачівський державний університет 
 

Удосконалення обліку безготівкових розрахунків на підприємстві можливе за 

рахунок застосування електронної системи «клієнт–банк» або «Інтернет–банк», за 

рахунок використання різного роду бухгалтерських програм, які спеціально розроблені 

для того, щоб полегшити робочий процес, а також за рахунок використання банківських 

платіжних карток. 

Дослідженням даного питання, з боку проведення безготівкових розрахунків через 

електронні системи керування банківськими рахунками підприємства займалися такі 

науковці, як: Н. Дубенко, В. Муравський, В. Сопко, О. Шевчук тощо. 

Удосконалення обліку безготівкових розрахунків можливе за рахунок застосування 

системи «клієнт–банк» або «Інтернет–банк», які спеціально розроблені для підприємств і 

повинні полегшити робочий процес. Ці системи заміняють собою такі види традиційного 

зв’язку, як кур’єрський, поштовий, телеграфний тощо, при цьому надають клієнтові 

можливість здійснити певний набір операцій не відвідуючи банківської установи. 

Підприємства застосовують програмно-технічні комплекси «клієнт – банк» або 

«клієнт – Інтернет – банк», для оперативного ведення своїх рахунків у банку та обміну 

технологічною інформацією, які дають змогу здійснити: 

 введення, коректування та друк клієнтом розрахункових документів; 

 передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за 

допомогою сертифікованих засобів захисту; 

 автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу від модифікації), 

передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, так і в 

автоматизоване робоче місце клієнта; 

 автоматичне архівування протоколів наприкінці дня; 

 отримання з банку повної інформації про стан рахунку клієнта (виписки з 

рахунку, поточні оперативні залишки на рахунку та іншу інформацію, яку надає банк); 

 ведення баз даних розрахункових документів, які оброблялись за допомогою 

систем «клієнт–банк» та «Інтернет–банк»; 

 виконання автоматичного звірення інформації про стан рахунку клієнта та про 

стан оброблення розрахункових документів.  
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Системи «клієнт–банк» та «Інтернет–банк» є складовими програм автоматизації 

банківської діяльності та джерелом надходження розрахункових документів до системи 

електронних платежів НБУ чи внутрішньої платіжної системи. Їх суть полягає в тому, 

що розпорядник коштів підприємства, не виходячи із офісу, може контролювати рух 

коштів на рахунку. Доручення клієнт передає банку у вигляді електронної форми 

встановленого зразка.  

Послуги електронних систем «клієнт–банк» та «Інтернет–банк» не є новітніми 

послугами на території України, банки надають такі послуги вже протягом 10–12 років. 

Під час здійснення безготівкових розрахунків за допомогою системи «клієнт–банк» 

або «Інтернет–банк», застосовуються електронні розрахункові документи – це 

документи, інформація в яких подана у формі електронних даних, включаючи відповідні 

реквізити розрахункового документа, що можуть бути сформовані, передані, збережені й 

перетворені на візуальну форму подання електронними засобами. 

Електронні розрахункові документи, що подаються клієнтом у банк, мають 

відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів 

Національного банку України, із зазначенням електронних цифрових підписів 

відповідальних осіб платника, яким згідно з установчими документами надане право 

підпису. 

Реквізити електронного розрахункового документа визначаються договором між 

банком та клієнтом, але обов’язково цей документ має містити такі реквізити: дату і 

номер; назву, ідентифікаційний код платника та номер його рахунку; назву та код банку 

платника; назву, ідентифікаційний код отримувача та номер його рахунку; назву та код 

банку отримувача; суму цифрами; призначення платежу; електронний цифровий підпис; 

інші реквізити розміщуються в полі «Допоміжні реквізити». 

Електронний цифровий підпис є обов’язковим реквізитом електронного документу, 

безвідривно пов’язаний з його змістом, дає можливість підтвердити його цілісність та 

ідентифікувати особу, що його підписала [2]. 

Програмне забезпечення електронних систем «клієнт–банк» або «Інтернет–банк» 

має мати сертифікат (дозвіл) Національного банку України та відповідати вимогам 

нормативно-правових актів, які пред’являються до технології банківських розрахунків. 

Система «клієнт–банк» або «Інтернет–банк» складається з таких програмних 

комплексів: 

1) клієнтська частина – це комплекс, що розміщений у клієнта; 
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2) банківська частина – це комплекс, що розміщений у банку і є складовою системи 

автоматизації банку. 

Програмне забезпечення клієнтської частини системи «клієнт–банк» або «Інтернет–

банк» може бути розташоване в одному окремому комп’ютері (для невеликих 

підприємств) або працювати в локальній мережі клієнта. 

Банківська частина системи «клієнт–банк» або «Інтернет–банк» є невід’ємною 

складовою системи автоматизації банку (САБ) і має забезпечувати безперервний захист 

електронних розрахункових документів клієнта під час обробки їх в САБ. 

Важливим є те, що підприємство під час використання системи «клієнт–банк» або 

«Інтернет–банк» має дотримуватися всіх вимог, що встановлює банк із питань безпеки 

опрацювання електронних розрахункових документів. Банк має право здійснювати 

періодичні перевірки клієнта на предмет виконання вимог захисту інформації в 

клієнтській частині електронних систем та припиняти обслуговування клієнта за 

допомогою цих систем у разі невиконання ним вимог безпеки. 

Основні відмінності електронних систем «клієнт–банк» та «Інтернет–банк», як 

найбільш поширених систем, що використовуються вітчизняними підприємствами, 

наведені в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 
Основні відмінності електронних систем керування банківськими рахунками 

«клієнт–банк» та «Інтернет–банк» 
Фактор 

(принцип дії) Система «клієнт–банк» Система «Інтернет–банк» 

Мобільність, 
користувачі 

Для підприємств, де 
використовуються стаціонарні робочі 
місця з встановленим програмним 
забезпеченням, які вимагають 
підтримки зі сторони ІТ-спеціалістів 

Для «мобільних» клієнтів, яким 
потрібно мати доступ до системи з 
різних робочих місць (ПК в офісі, в 
дорозі) без встановлення окремого 
програмного забезпечення 

Місце 
зберігання 

даних 

Облікові дані зберігаються у клієнта Дані зберігаються в банку 

Обсяги та 
періодичність 

платежів 

Регулярне проведення платежів Не систематичне проведення 
невеликої кількості платежів 

Інформаційно-
технічна 

підтримка 
системи 

Активне використання внутрішнього 
програмного забезпечення 
бухгалтерського обліку 

Необхідність авторизації та 
контролю платежів за допомогою 
веб-рішення (підтвердження 
клієнта) 

Доступність 
системи 

Можливість створювати нові 
документи, працювати з архівом у 
системі в режимі off-line 

Можливість працювати в системі 
виключно в режимі on-line 

Оновлення 
системи 

Оновлення системи відбувається зі 
сторони підприємства 

Дистанційне оновлення системи 
відбувається зі сторони банку 
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Отже, значною перевагою електронної системи «клієнт–банк» є те, що дані 

зберігаються у клієнта, а відповідно підприємство може передбачити процедуру 

вивантаження даних з системи та їх архівування. На відміну від системи «Інтернет–

банк», «клієнт–банк» працює в режимі off-line, що дозволяє працювати в системі за 

тимчасової відсутності Інтернет зв’язку. 
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У зв’язку з важкою економічною ситуацією в Україні і державною кризою питання 

про розвиток банківського сектору стає все більш актуальним. Банківський сектор є 

надзвичайно важливим чинником, котрий відображає фінансово економічний стан 

держави та реагує на будь-які позитивні чи негативні аспекти економічного розвитку. 

Його завдання полягає у забезпеченні безперебійного грошового обігу та обігу капіталу, 

кредитуванні промислових підприємств, держави і населення, створенні умов для 

народногосподарського накопичення. Його можна вважати фінансовою артерією 

України. Ефективні та якісні банківські послуги прямо пропорційні до фінансової 

стійкості держави. 

Незважаючи на усі позитивні зрушення, банківський сектор України залишається 

на сьогодні недосконалим і не відповідає вимогам реальної конкурентоздатності 

економіки. За загальними результатами діяльності він є збитковим і містить численні 

проблеми, викликані як кризовими явищами економіки, так і грошово-кредитною 

політикою Національного банку України, діями влади і внутрішньобанківськими 

факторами. 
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Інфляція за період з початку року : накопичений за 9 місяців з початку року ІСЦ 

склав 101,7% (до грудня попереднього року): за січень-вересень ціни на споживчому 

ринку України зросли на 1,7%. Вересневе зростання цін не компенсувало їх липнево-

серпневе падіння, тому накопичена за 9 місяців інфляція виявилася нижче навіть 

інфляції, накопиченої лише за 5 місяців. Зростання цін у вересні очікувалося, бо це – 

традиційне явище: в Україні яскраво виражена сезонність динаміки місячного ІСЦ. 

Сезонність створюється динамікою цін продовольчих товарів, бо вони займають 

найбільшу частку в споживчому кошику, по якій підраховується ІСЦ. Тому з падінням 

цін на сільськогосподарську продукцію з новим урожаєм також падає ІСЦ загальний, до 

найнижчого в році. А в липні і серпні навіть звичайна дефляція. Потім завжди 

повертається зростання цін. Динаміка наростаючого ІСЦ в цьому році, в цілому, 

відповідає середньої багаторічної.  

Розвинена та стабільна банківська система є важливою для функціонування 

підприємств та економіки країни загалом. Крім того, велику роль у розвитку економіки 

країни відіграє банківський сектор за умов надійності та ефективності. Тільки 

забезпечивши досконалу роботу банків, можна перебудувати економіку України та 

спрямувати її в правильне русло. 

 
Рис. 1. Місячний індекс споживчих цін до попереднього місяця 

 

У діяльності банків у нашій державі є низка проблем, а саме: 

 незрозуміла політика щодо курсів іноземних валют; 

 значна кількість так званих «мертвих банків», у яких недоцільно проводити 

фінансову санацію та реструктуризацію боргів; 

 «захмарні» банківські відсотки за кредитами та депозитами; 

 висока концентрація капіталу у групі найбільших банків; 
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 слабка диференціація асортименту банківських послуг; 

 низький рівень використання інформаційних технологій у банках. 

Банківська сфера є дуже динамічною системою та змінюється буквально щодня, 

тому потребує «свіжішого» огляду та врахування нових обставин. 

Під час світової економічної кризи 2008–2009 рр. уряд НБУ вів політику «дорогих 

грошей», а після завершення кризи довгий період поступово незначно знижував ставку. 

Як наслідок, в нашій державі виникла жахлива ситуація в банківському секторі. Заходи з 

обмеження пропозиції грошей проведені з метою утримання стабільного обмінного 

курсу іноземних валют у зв’язку з накопиченням великої кількості зобов’язань у період 

кризи. Як показав час, це не вирішило проблему, ситуація дефіциту платіжного балансу 

виникала щороку. Торгівля товарами була постійно негативною, а плаваючий валютний 

курс міг би сприяти зростанню зовнішньої торгівлі. Коли він зменшується, це приваблює 

імпортерів купувати більше товарів за нижчими, ніж зазвичай, цінами. Україна ніколи не 

відзначалася низьким рівнем інфляції, але вже ж таки після світової фінансової кризи 

2008–2009 рр. її рівень поступово почав зменшуватися. На жаль, НБУ зменшував 

процентні ставки набагато рідше, ніж знижувався рівень інфляції гривні. 

У зв’язку з труднощами ведення банківського бізнесу в Україні сьогодні важко 

назвати його прибутковим. Деякі власники усвідомлюють, що не зможуть відповідати 

всім вимогам Національного банку. 

На мою думку вирішення цих проблем можливе за такими напрямками: 

 захист та представлення інтересів комерційних банків в органах державної влади; 

 вивчення і реалізація успішно апробованого в країнах ЄС досвіду антикризових 

програм довгострокового рефінансування банків; 

 створення за прикладом країн ЄС державних компаній по прийняттю в 

управління проблемних активів від банків, що опинилися в кризовому стані; 

 прискорення повноцінного функціонування Ради НБУ – прийняття Стратегії 

НБУ на 3-5 років, розробка нових підходів до монетарної політики, яка сприятиме 

економічному зростанню, збільшенню зайнятості та забезпеченню стабільності 

фінансової системи;  

 реалізація програми нарощування експортного потенціалу України; 

 підвищення довіри суспільства до банків. 

Отже, банківська система повинна бути допоміжною галуззю, котра забезпечує 

акумуляцію коштів та перетворення їх на інвестиції і тим самим сприяє зростанню 
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економіки. На жаль, в Україні банки переважно зовсім не сприяють розвитку, а в деяких 

випадках – шкодять економіці держави своїми діями. Створення низьких банківських 

ставок стимулює розвиток бізнесу. Коли ставки є надмірно великими, то національним 

підприємцям вкрай важко конкурувати з іноземцями, в яких є доступ до дешевих джерел 

фінансування, не говорячи вже про капіталовкладення. 

Діяльність Національного банку України повинна бути сконцентрована на 

дотриманні правил функціонування банківської системи, а не на втручанні та створенні 

перешкод. Центральний регулятор повинен суворо карати установи, котрі не 

дотримуються норм та вживати заходів щодо них, а не просто рефінансувати їх, допоки 

наступна банківська «мильна бульбашка» лусне. Тому створення чіткої валютної 

політики, котра б ґрунтувалась на принципах попиту та пропозиції, допомогло б 

зменшити доларизацію економіки та збільшити експортну торгівлю. 

Список використаних джерел: 
1. Національний банк України: показники фінансового ринку [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://www. bank. gov. ua/control/uk/allinfо. 
2. НБУ відстрочив на два роки збільшення статутного капіталу банків [Електронний 

ресурс].– режим доступу : https://lb.ua/economics/2018/12/22/385660_nbu_otsrochil_dva_goda_ 
uvelichenie.html. 

3. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www. bank. gov. ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097. 

 
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

Здрагуш Х. Г., бакалавр, 
спеціальність «Економіка» 

ОПП «Міжнародна економіка» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

В сучасних умовах банківська система має визначальне значення в умовах розвитку 

національної економіки. Банки є одні із головних джерел інвестування фінансових 

ресурсів в економіку країни. Тому забезпечення стабільності банківської системи – це 

першочергове завдання, яке необхідно вирішити Україні на шляху до євроінтеграції. З 

розвитком міжнародних відносин та посиленням глобалізаційних процесів у банківській 

сфері виникає дедалі більше проблем, які потребують негайного рішення, щоб 

забезпечити її стабільність та нормальне функціонування національної економіки. 

Банківська система – це сукупність різних видів банків та банківських інститутів, за 

допомогою яких здійснюється мобілізація коштів і надання клієнтам різноманітні 

послуги з прийому вкладів і надання кредитів. Банківська система є внутрішньо 
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організована, взаємопов'язана, законодавчо визначена, чітко структурована сукупність 

фінансових інститутів, які займаються банківською діяльністю, має загальну мету та 

завдання. 

Специфіка банківської системи проявляється в наступних функціях: 

а) створення грошей і регулювання грошової маси, тобто, що покращує 

монетизацію країни та оперативно змінює масу грошей в обігу; 

б) трансформаційна функція, за допомогою якої банки змінюють величину й строки 

грошових капіталів та фінансові ризики; 

в) стабілізаційна функція забезпечує сталість банківської діяльності та грошового 

ринку [1]. 

Найважливішою функцією банківської системи є функція створення грошей і 

регулювання грошової маси. У виконанні цієї функції приймають участь всі ланки 

банківської системи (НБУ і комерційні банки), і вона стосується всіх напрямів 

банківської діяльності. 

Сучасна банківська система країни є сферою різноманітних послуг для своїх 

клієнтів: від традиційних депозитно-позичкових та розрахунково-касових операцій, що 

визначають основу банківської діяльності, до новітніх форм грошово-кредитних та 

фінансових інструментів, що використовуються банківськими установами. Сучасна 

банківська система України як система ринкового типу знаходиться в процесі 

становлення і має перспективи розвитку. 

До цілей державної політики в банківській сфері відносяться: уникнення надмірної 

концентрації економічної влади, обмеження прояву монополізації і підтримання 

конкуренції в банківській діяльності; забезпечення відповідності діяльності банківської 

системи грошово-кредитний політиці держави; підтримання політики достатньої 

концентрації банків з метою посилення їхньої конкурентоспроможності; забезпечення 

дотримання законів і правил, що передбачають високий рівень ведення банківської 

справи; задоволення потреб суспільства в одержанні різноманітних банківських послуг; 

попередження наслідків можливих криз в банківській системі; забезпечення 

спроможності банків задовольняти потреби і законні інтереси своїх клієнтів; 

стимулювання та сприяння високому рівню ефективності й прибутковості операцій щодо 

розміщення кредитів у різні галузі економіки. 

Головними правилами стратегії і тактики розвитку банківської системи країни зідно 

Указу Президента України № 891/2000 «Про заходи щодо зміцнення банківської системи 
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України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень» є: удосконалення 

правового регулювання банківської діяльності; забезпечення стабільності гривні, 

виконання банками важливої функції – кредитування суб'єктів господарювання та 

громадян, зростання довіри населення до вітчизняних банків. 

Реалізація Комплексної програми розвитку банківської системи України сприяла 

створенню належних організаційних, правових і методичних умов для успішного 

виконання завдань, які стояли перед банківською системою. Стабільності та підвищенню 

ефективності діяльності банківської системи сприятиме і поглиблення реформ у 

банківській сфері сучасної України. 

Банки є активними учасниками системи розширеного відтворення ВВП. За умови 

досягнення ефективності своєї діяльності, вони здатні суттєво позитивно впливати на всі 

стадії суспільного відтворення: на стадії виробництва банки здатні задовольняти потреби 

підприємств у залученні додаткового капіталу; на стадії розподілу вони здійснюють 

перерозподіл капіталу між економічними суб’єктами, забезпечують зростання доходів 

кожного з них; на стадії обміну банки визначають якість, швидкість та можливість 

виконання актів обміну; на стадії споживання – дають змогу економічним агентам 

реалізовувати різні моделі споживання та заощадження. Виступаючи активними 

учасниками суспільного відтворення, банки безпосередньо впливають на співвідношення 

й структуру виробництва та споживання; управляючи грошово-кредитними потоками 

забезпечують неперервність та розширений характер відтворення; стимулюють 

виробництво; сприяють збалансуванню економічних інтересів у суспільстві, підвищенню 

економічної і соціальної ефективності системи суспільного відтворення.  

На сьогодні економіка країни зростає на рівні 3-3,5 % на рік, при цьому глобальна 

економіка зростає майже на 4 %, а темпи зростання країн, що розвиваються, на 5-8 %. 

Основною причиною цього є брак ресурсів для економічного розвитку, недостатність 

позик та інвестицій іноземних держав. Рівень покриття банківськими позиками ВВП в 

Україні становить 23,5 %, у Польщі – 70 %, Туреччині – 80 %, ЄС – 160 % та Японії – 

180 %. Рівень монетизації економіки в Україні впав за 5 років на 40 % [2].  

За розрахунками НБУ інфляція у 2020 році прискориться, але перебуватиме в 

межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Унаслідок карантинних обмежень для подолання 

пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0 % у 2020 році, але 

відновить зростання на рівні близько 4 % у наступні роки. Найбільшого потрясіння вона 

зазнала у II кварталі 2020 року. За даними НБУ, у квітні-червні, економічні показники 
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скоротилися на 11 % в річному вимірі, рівень безробіття зріс близько до 12 % у сезонно 

скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупинилося.  

Окремі експортноорієнтовані галузі, зокрема металургія, втратять прибуток та 

велику кількість клієнтів, що насамперед базуються від звуження зовнішнього попиту в 

умовах глобальної економічної кризи. Збережеться високий попит на продукцію 

сільського господарства, хоча очікується зменшення обсягів врожаю зернових через 

погіршення погодних умов. 

Разом із відновленням економіки у 2021 році заробітні плати знову зростатимуть, а 

рівень безробіття поступово повернеться до докризових 8-9 %. Очікується, що споживчі 

настрої повністю відновляться, а приватне споживання у 2021–2022 роках зростатиме 

темпами 5–7 % на рік [3]. 

На початку квітня Верховна Рада прийняла зміни до Закону про Державний бюджет 

на 2020 рік, які передбачають значне збільшення дефіциту – з 2,1% до 7,5% ВВП. 

Потреба у таких змінах зумовлена, насамперед, переглядом макроекономічного прогнозу 

та необхідністю вжиття заходів для протидії поширенню коронавірусу COVID-19, 

підтримки підприємництва та вразливих верств населення. 

Тимчасове збільшення дефіциту бюджету не створить загроз для макрофінансової 

стабільності. Завдяки реформам у банківському та енергетичному секторах широкий 

дефіцит сектору загальнодержавного управління відносно ВВП залишатиметься суттєво 

меншим, ніж у попередні кризові періоди. 

Дефіцит бюджету планується профінансувати за рахунок боргових джерел, 

ключову роль в залученнях яких відіграватимуть запозичення від МВФ та інше офіційне 

фінансування. Тож і основним ризиком в цій площині є відтермінування співпраці з 

МВФ, що також унеможливить отримання фінансування від Світового банку та 

Єврокомісії [3]. 

Отже, банки є одним із найважливіших елементів структури економіки щодо 

організації руху фінансових потоків. Вони складають основу кредитної системи країни, 

концентрують основну частину її ресурсів. Досягти стабілізації банківської системи та 

економічного зростання в Україні можна в межах структурно-функціональних 

трансформацій фінансового посередництва, змін монетарної, валютно-курсової та 

регулятивної політики, які, у свою чергу, обумовлюються процесами розвитку не тільки 

національного фінансового ринку, але, і навіть у більшому ступені, процесами на 

зовнішніх фінансових ринках. 
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Стан і проблеми розвитку вітчизняної банківської системи традиційно викликають 

інтерес не лише профільних фахівців і політиків, а й ЗМІ, тим більше що з початком 

російської агресії проти України у 2014 р. загострилися застарілі проблеми вітчизняної 

банківської системи, які до того перебували в латентному стані. Це, у свою чергу, 

призвело до гострої кризи всієї банківської системи України, у результаті чого кількість 

комерційних банків скоротилася приблизно вдвічі. При цьому більшість комерційних 

банків в Україні виявилися збитковими. 

Банківська система є невід’ємною складовою фінансової системи та економіки 

країни в цілому. Через банківську систему діє механізм розподілу фінансових ресурсів та 

грошових коштів, відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг. Не менш 

важливою функцією банківської системи є кредитування економіки та забезпечення 

фінансової стабільності. Без залучення коштів населення у банківський сектор 

неможлива фінансова санація підприємств, які потребують фондів для функціонування. 

Як елемент фінансової системи, банківський сектор бере участь у реалізації широкого 

спектру функцій зазначеної системи. 

Говорячи, про сучасний стан банківської системи України, необхідно відзначити, 

що політична та військова нестабільність, значна інфляція та загальна економічна 

дестабілізація негативно вплинули на банківський сектор та показники діяльності банків, 

що працюють на території України. Також важливим фактором, що характеризує 

сучасний стан банківської системи, є  активне втручання НБУ у функціонування 

банківської системи. Останні роки кількість банків суттєво зменшилась. Слід 

підкреслити, що незважаючи на зменшення кількості банків та труднощі у їх діяльності, 
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спостерігається збільшення активів системних банків України, що дозволяє зробити 

висновок про підвищення їх потужності та стабільності.  

Характерною ознакою розвитку української банківської системи є перехід від 

збиткової до прибуткової роботи. Зокрема, повідомляється, що в січні – липні 2017  року 

сукупні доходи комерційних банків України становили 108,9 млрд проти 101,6 млрд грн 

за січень – липень минулого року. Витрати ж комерційних банків України за цей період 

скоротилися зі 101,8 млрд до 99,1 млрд грн. У результаті за січень – липень 2018 р. 

українські комерційні банки в цілому отримали сукупний прибуток у обсязі 9,7 млрд 

проти 223 млн грн збитку за аналогічний період 2017 р. 

Зростання прибутковості комерційних банків в Україні пов’язане зі скороченням їх 

витрат на резерви, як у структурі витрат банків з 21 % за перші сім місяців 2017 р. до 

11,7 % у січні – липні 2018 р., так і в абсолютному вимірі – з 21,4 млрд до 11,6 млрд грн 

у зазначені періоди. Зазначається також, що зростання сукупних доходів комерційних 

банків України у січні – липні 2018 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, 

викликане збільшенням як процентних доходів (з 71,3 млрд до 78 млрд грн), так і 

комісійних (з 21,2 млрд до 28,3 млрд грн).  

Загалом же аналіз наведених вище даних свідчить, що більш радикальний перехід 

від збиткової до прибуткової діяльності відбувався саме у великих комерційних банках 

України. Це  пов’язано зі значно більшими можливостями саме великих комерційних 

банків у сфері надання різноманітних фінансових послуг як підприємствам, так і 

населенню. Тому поліпшення економічної ситуації в Україні, що спостерігається 

останнім часом, позитивно позначилося на роботі насамперед великих банківських 

установ. 

Водночас, згідно з інформацією Національного банку України, в Україні станом на 

1 серпня 2018 р. працювало 82 комерційні банки. Від початку 2018 р. їхня кількість не 

змінилася. Два з них отримали згоду НБУ на відмову від банківської діяльності та 

перетворення на фінансові компанії. Ще два банки – погодили з НБУ приєднання до 

інших банків. Після реалізації зазначених намірів кількість банків в Україні скоротиться 

до 78. При тому що ще у 2010 р. в Україні діяло 175 комерційних банків. 

Період останньої економічної кризи. Як свідчать матеріали НБУ, середня вартість 

12-місячних вкладів населення в українських банках у І півріччі 2018 р. перебувала в 

межах 14,1–14,3 % річних. До того ж у цей період тривав цикл підвищення ключової 

ставки НБУ (сукупно +2,5 в. п. до 17 %). Відтак не було передумов для подальшого 
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зниження відсоткових ставок за гривневими депозитами. При цьому фахівці НБУ 

наголошують, що комерційні банки досі майже не диференціюють депозитні ставки 

залежно від їх строковості. Ще на початку травня 2018 р. ставка за шестимісячними 

депозитами перевищувала відсоток за річними. І лише наприкінці ІІ кварталу цього року 

зазначені відсоткові ставки вирівнялися. Відтак населення не має цінового стимулу 

вкладати гривневі кошти на тривалий термін. Ставки за річними депозитами в доларах 

США у цей же період перебували на своєму історичному мінімумі – 3,3 % річних. 

Зазначена політика комерційних банків України у сфері відсоткових ставок за 

депозитами, мабуть, є не лише результатом їх недосконалого управління загалом, а й 

може пояснюватися як реакція банків на невизначеність, коли їхні менеджери не мають 

чітких уявлень про ймовірні тенденції розвитку вітчизняного фінансового ринку та 

економіки України загалом навіть на найближчі два-три роки. І тому згадуваний 

фахівцями НБУ дисбаланс відсоткових ставок за строковими гривневими депозитами є 

відображенням терміну надійності фінансових прогнозів за оцінками менеджменту 

комерційних банків-резидентів України. 

Значний вплив на розвиток усієї банківської системи України справляє ситуація з 

найбільшим вітчизняним комерційним банком – ПриватБанком, де свого часу також 

вельми широко практикувалася видача згадуваних вище інсайдерських кредитів. Кабінет 

Міністрів України ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. 

Згідно з цим рішенням, держава в особі Міністерства фінансів України стала власником 

100 % акцій, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн 3 липня 2017 р. 

Міністерство фінансів вирішило докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,6 млрд грн. 

Загалом, якісно нова для вітчизняної банківської системи ситуація, що склалася останнім 

часом, є побічним результатом посиленого контролю з боку держави за розвитком 

банківської системи в умовах гострої фінансово-економічної кризи. 

Таким чином, на нинішньому етапі українська банківська система розвивається, 

поступово долаючи наслідки нещодавньої тяжкої економічної кризи. 

Проведений вище аналіз засвідчив, що банківська система України подолала 

кризовий стан і в цілому стабілізувала свою роботу. Щоправда, поки комерційні банки-

резиденти України далеко не повною мірою виконують функцію ефективних фінансових 

посередників у частині кредитування розвитку вітчизняної економіки, особливо її 

виробничого сектору. 
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В сучасних умовах загострення конкурентної боротьби на ринку банківських 

послуг питання формування ресурсної бази банків в необхідному обсязі має велике 

значення для їх ефективної діяльності та розвитку банківської системи загалом. 

Наявність достатнього обсягу депозитних ресурсів дає змогу здійснювати активні 

операції для досягнення максимального прибутку з урахуванням можливих ризиків. 

Основою для формування ресурсної бази є депозитна політика комерційних банків, 

складовою частиною якої є депозитна операція. Сутність депозитної операції полягає в 

акумуляції банком на ринку як фінансовим посередником тимчасово вільних грошових 

коштів на визначений термін та за визначену плату й розміщення цих фінансових 

ресурсів від свого імені ,на власний розсуд і ризик [1]. Суб’єктом цих операцій є банк в 

ролі позичальника коштів та клієнт – власник цих коштів. А от об’єктом виступають 

кошти які на певний період часу залучаються в банк на депозитні рахунки. 

В науковій літературі класифікація депозитів здійснюється за різноманітними 

ознаками, серед яких слід назвати вид і статус вкладників; валюту депозиту (вкладу); 

термін залучення; вид депозитних ставок проценту; особливості нарахування і сплати 

процентів по депозиту (вкладу).  На практиці ж  депозити поділяють на два сегменти: 

депозити фізичних осіб, тобто громадян (як резидентів, так і не резидентів), та депозити 

юридичних осіб, тобто суб’єктів господарювання та інших установ. Банки також 

поділяють депозити на такі види ,як: строковий депозит та депозит на вимогу. 

Депозит на вимогу – це грошові кошти які розміщуються на поточному рахунку 

клієнта в банку. Ці вклади характеризуються своєю нестабільністю , а це в свою чергу 

обмежує можливість використання даних депозитів для інвестиційних та позичкових 
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операцій. Банки для заохочення клієнтів та приросту коштів на депозитних рахунках 

намагаються підвищити якість обслуговування та надати додаткові послуги при 

відсутності плати за даний вклад. 

Щодо строкових депозитів - це грошові кошти які лежать на поточному рахунку в 

банку на певний термін , а саме не менше ніж на один місяць. Вклади на певний термін є 

джерелом прибутку для власників і для банків вони є кращими так як вони стабільні і 

зручні в банківському плануванні. Такі види депозитів можуть відкрити різні суб’єкти 

господарської діяльності, фізичні особи, органи влади, бюджетні установи. Особливість 

строкових депозитів у тому, що вони не використовуються для проведення поточних 

платежів і в принципі, якщо це передбачено угодою, можуть вилучатися достроково, але, 

як правило, це супроводжується штрафними санкціями.  

Поступове збільшення їх частки депозитних ресурсів в загальній сумі залучених 

ресурсів свідчить про формування власного капіталу банку, про його стійкість і 

платоспроможність, а також ефективності його діяльності, стабільної ресурсної бази, що 

забезпечує стійкість розвитку. 

Форми строкових депозитів банку відображені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Форми строкових депозитів комерційного банку 
Джерело: узагальнено автором на основі [2] 
 

Форми строкових депозитів 

Депозитні 
сертифікати 

Ощадні 
сертифікати 

Депозитний сертифікат – це цінний 
папір, який може використовуватись як 

платіжний засіб і мати обіг на фондовому 
ринку.  

Перевага депозитного сертифікату 
порівняно зі строковим полягає у тому, 

що депозитний сертифікат можна 
достроково продати з отриманням 
певного доходу і без зміни обсягу 

ресурсів банку. Натомість при 
достроковому вилученні строкового 

депозиту так чи інакше власник втрачає 
дохід, а банк – частину своїх ресурсів. 

При оформленні ощадного сертифікату 
його власнику видається іменне 

свідчення у формі ощадної книжки, в 
якій відображаються всі операції за 

рахунком. Для зняття грошей з 
ощадного рахунку власник повинен 

заздалегідь повідомити банк, що може 
бути обумовлено законодавчо або ж 

прописано в угоді між банком і 
власником ощадного сертифікату. 
Характерним є те, що для ощадних 
вкладів можуть не встановлюватися 
термін зберігання і сума депозиту.  
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Формування депозитного портфеля слід розглядати як безперервний циклічний 

процес, що складається з основних етапів: 

- аналіз – дослідження «поведінки» грошових коштів на рахунках клієнтів; 

- планування – орієнтація на залучення певних груп клієнтів і види депозитів; 

- робота по залученню клієнтів – впровадження нових продуктів, гнучка тарифна 

політика і індивідуальна робота з клієнтами; 

- контроль. 

Таким чином, комерційні банки в умовах конкурентної боротьби на ринку ресурсів 

постійно переймаються про кількісне та якісне поліпшення своїх депозитів, 

використовуючи для цього різні методи. При цьому всі банки дотримують декілька 

основоположних принципів організації депозитних операцій, що полягають в 

наступному:  

- депозитні операції повинні забезпечувати отримання комерційним банком 

прибутку;  

- депозитні операції повинні характеризуватися різноманітністю, зокрема, й 

відносно суб’єктів;  

- повинна бути узгодженість (баланс) між депозитними і кредитними операціями;  

- одним з критеріїв організації депозитних і кредитних операцій повинна бути 

мінімізація вільних ресурсів комерційного банку;  

-  комерційному банку слід приймати заходи щодо розвитку банківських послуг, 

сприяючих залученню депозитів [3]. 

Отже, формування депозитних ресурсів є важливим елементом діяльності 

банківських установ, адже воно спрямоване на створення достатньої ресурсної бази, яка, 

у свою чергу, використовується з метою отримання прибутку. Депозитний портфель є 

необхідною складовою ресурсної бази комерційного банку. Під депозитним портфелем 

слід розуміти сукупність коштів на депозитних рахунках клієнтів, залучених банком на 

договірній основі. 
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Львівський національний університет імені І. Франка 
 

На сьогоднішній день надійна банківська система є важливою умовою 

економічного зростання держави. Банки, як головні фінансові посередники, мають бути 

ефективним інструментом для забезпечення економічного розвитку. Роль банківської 

системи в розвитку економіки України значною мірою залежить від її фінансової 

стійкості. Найбільш важливим показником, який характеризує фінансову стійкість 

окремих банків і банківської системи загалом, є банківський капітал. Тому важливим є 

забезпечення надійного способу формування, управління, використання капіталу банку 

та дотримання необхідного його розміру для забезпечення розвитку банківської системи 

загалом.  

Найбільш точним та загальним показником рівня забезпеченості капіталом як 

окремого банку, так і всієї банківської системи, є рівень капіталізації. Науковці по-

різному тлумачать поняття «капіталізація». Проте, найбільш вдале визначення поняття 

«капіталізація» запропоноване В. Коваленко та К. Черкащиною [1], які вважають це 

комплексом дій, спрямованих на реальне збільшення обсягу капіталу банку шляхом 

реінвестування отриманого прибутку, залучення грошових коштів та їх еквівалентів 

ззовні, а також завдяки консолідації та концентрації. 

Для розуміння процесів, які очікуються у сфері капіталізації банківського сектору 

України, важливо проаналізувати найістотніші зрушення в нинішньому розвитку 

банківського бізнесу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість комерційних банків в Україні протягом 2017–2020 рр. [7, с. 72] 

Показник 01.02.2017 р. 01.02.2018 р. 01.02.2019 р. 01.02.2020 р. 

Кількість банків, які мають 
банківську ліцензію 

93 82 77 75 

З них: з іноземним капіталом 38 39 37 35 

Зокрема, зі 100% іноземним 
капіталом 

17 18 23 23 

*Складено за даними [2] 
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Виходячи з даних таблиці 1, упродовж 2017–2020 рр. кількість банків в Україні, які 

мають ліцензію, знизилася на 18 установ. Протягом 2017–2020 рр. спостерігається також 

зменшення кількості банків з іноземним капіталом на 3 установи. Також спостерігається 

збільшення кількості банків зі 100%-м іноземним капіталом, які на початок 2017 р. 

склали лише 17 установ, а вже на початок 2020р. стало 23 установи. 

Важливим показником, який дозволяє оцінити достатність власного капіталу для 

здійснення активних операцій, є співвідношення обсягів капіталу до наданих кредитів 

(табл. 2). Упродовж 2017–2020 рр. співвідношення власного капіталу і наданих кредитів 

збільшилось на 7,8%. Ця тенденція є позитивною і свідчить про достатню участь 

банківського капіталу у формуванні кредитного портфеля. Відповідно до цього 

спостерігаємо збільшення співвідношення власного капіталу і зобов’язань на 4,8%. Це 

означає, що банки повільнішими темпами нарощують обсяги капіталу, ніж зобов’язань. 

Ми вважаємо, що абсолютний розмір власного капіталу є найголовнішим. 

Таблиця 2 

Динаміка обсягів власного капіталу, наданих кредитів та зобов’язань 

комерційних банків України за 2017–2020 рр., млн грн* 

Показники 01.01.2017 р. 01.01.2018 р. 01.01.2019 р. 01.01.2020 р. 

Власний капітал 123 784 163 597 162 491 208 533 

Надані кредити 1 005 923 1 042 798 1 105 954 1 038 136 

Зобов’язання 1 132 515 1 172 761 1 197 507 1 324 139 

Співвідношення власного 
капіталу і кредитів, % 

12,3 15,7 14,7 20,1 

Співвідношення власного 
капіталу і зобов’язань, % 

10,9 13,9 13,6 15,7 

*Розраховано за даними [2] 
 

Ситуація, що склалась у фінансовому секторі України, не є поодиноким випадком. 

Сплески економічної нестабільності, які призводили до втрат у виробничій сфері та 

ініціювали якісні зрушення в системі регулювання фінансового сектору, сприяли 

накопиченню досвіду окремих країн щодо попередження банкрутств і реструктуризації 

банківських установ. Найпоширенішими та найефективнішими інструментами реалізації 

стабілізації фінансових систем, які використовували окремі країни у посткризовий 

період, є заходи підтримки банківської системи: рекапіталізація банків (США, Австрія, 

Бельгія); надання стабілізаційних кредитів (США, країни ЄС, Великобританія); 

реструктуризація банківської системи, сприяння об’єднанню банків (Бельгія, Ісландія, 
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Нідерланди); розширення гарантій по вкладах фізичних осіб (переважна більшість 

країн); надання гарантій з проблемних активів (США, Канада, Німеччина); та заходи 

грошово-кредитної політики: зниження відсоткових ставок (США, Канада, країни ЄС); 

підвищення відсоткових ставок (Угорщина, Ісландія, Білорусь); зниження курсу 

національної валюти (Ісландія, Угорщина, Польща); зниження норм резервування 

(Китай, Бразилія, Болгарія) [4]. 

Ключовими можливими шляхами підвищення рівня капіталізації банків України є 

[3]: 

1. Збільшення капіталу завдяки розміщенню акцій власної емісії – однак з часом це 

може призвести до знецінення акцій та зменшення показника рентабельності капіталу. 

2. Збільшення капіталу за допомогою випуску депозитних сертифікатів, 

банківських облігацій та єврооблігацій – проблема цього шляху є в тому, що інвестори 

не мають впевненості в тому що банк зможе повернути запозичені йому кошти, тому 

держава повинна розробляти стратегію щодо стимулювання вітчизняних інвесторів 

вкладати кошти в банківську сферу.  

3. Збільшення капіталу за рахунок прибутку – проте не кожен банк зможе 

використовувати цей спосіб підвищення капіталізації, оскільки банківська система 

України за останні роки несе збиток. 

4. Зменшення обсягів ризикових активів. 

У тих обставинах, в яких на даний момент перебуває банківська система України, 

найкращими шляхами підвищення рівня капіталізації банків є посилення показника 

адекватності капіталу через консолідацію банківської системи України. Даний шлях 

припускає формування банківських об’єднань та злиття банків. Варто відзначити, що у 

світовій практиці стимулювання процесів злиття та поглинання дуже розповсюджене, 

особливо в кризових умовах. Це дало б змогу посилити стійкість усієї банківської 

системи. Збільшення рівня капіталізації вітчизняних банків підсилить їх 

конкурентоспроможність на світовому фінансовому ринку і забезпечить фінансову 

сталість всієї економіки України на дорозі інтеграції у світове господарство. 

Отже, якісно новий рівень капіталізації банків може бути досягнутий за рахунок 

наступних кардинальної зміни загальноекономічних факторів: легалізації капіталу; 

суттєвої зміни рівня корпоративного управління; створення привабливих податкових та 

фінансових умов для інвестицій у банківський сектор економіки; зниження рівня діючих 

в Україні ризиків; підвищення рейтингу України. Загалом, капіталізація банків реально 
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може відбуватися за рахунок: нормативного врегулювання НБУ вимог до капіталізації 

банківських установ; нарощування прибутку банків; зменшення витрат вітчизняних 

комерційних банків; випуску фінансових інструментів капіталізації банків (депозитних 

сертифікатів, облігацій, єврооблігацій, привілейованих акцій); збільшення капіталу 

державних банків або їх корпоратизації; створення ресурсної бази для нарощування 

інвестицій у фінансові інструменти банківської системи; збалансованості та стабільності 

дивідендної політики; злиття та поглинання, проте цей напрям потрібно застосовувати 

обережно та зважено, не допускаючи процесів монополізації у банківському секторі. 
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Петик Л. О., к.е.н, доцент, 
Нечитайло О. О., бакалавр, 
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Львівський національний університет імені І. Франка 
 

Державний кредит в умовах ринкової економіки є досить розвиненою галуззю 

фінансової діяльності держави, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової 

системи, яка доволі багатогранна і пов'язана з регулюванням фінансових процесів і 

давно вже не зводиться тільки до проблеми пошуку і залучення коштів, яких бракує. 

Використання державного кредиту пов'язано з певними завданнями податкового 

регулювання економіки і державного впливу на стан фінансового ринку.  

У сучасних фінансових системах країни, що зіштовхнулися з проблемою дефіциту 

державного бюджету, найчастіше змушені вдаватися до державних запозичень. У разі 

обмеженості внутрішніх ресурсів країни здійснюють зовнішні запозичення. Беручи 

позики, держава керується тим, що вони сприятимуть економічному зростанню, що, в 

свою чергу, забезпечить збільшення податкових надходжень до бюджету [1]. Досягнутий 

економічний ріст повинен бути достатнім для забезпечення фінансування зростаючих 

поточних витрат та погашення позик разом з відсотками. 
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На наш погляд, державний кредит необхідно розглядати як об'єктивне, притаманне 

ринковій економіці явище, при цьому він є невід'ємною складовою сучасного 

фінансового механізму держави. Вміле використання державного кредиту у бюджетній 

політиці дає змогу стримувати інфляційні процеси, найбільш ефективно 

використовувати грошові заощадження населення і підприємців. Політика державного 

кредитування повинна враховувати як суб'єктивні чинники, пов'язані з політичною 

ситуацією, ставленням суспільства до державних запозичень, так і об'єктивні фактори, 

пов'язані, насамперед, із циклічністю економічного розвитку і зміною кон'юнктури 

ринку. Відповідно, ефективна фінансова політика уряду повинна, передусім, базуватися 

на оптимізації формування та використання власних і залучених фінансових ресурсів 

державою [2]. 

Необхідність державного кредиту для фінансування потреб держави випливає із 

існування суперечностей  між величиною цих потреб і можливістю держави 

задовольнити їх за рахунок державного бюджету. Можливість існування державного 

кредиту базується на часовій різниці між отриманням і використанням доходів 

державою.  

Попри позитивні риси державного кредиту, варто зазначити, що можливість 

залучення кредитних ресурсів для покриття державних видатків часто є «спокусою» для 

демократичного уряду у вигляді легкого вирішення проблеми бюджетного дефіциту, що 

спонукає до перевитрачання бюджетних коштів за рахунок майбутніх урядів, адже саме 

наступникам доведеться погашати борги. Крім того, в умовах представницької 

демократії така особливість державного кредиту (залучення кредитних ресурсів один 

уряд, а погашення наступним) може використовуватись владними структурами як 

своєрідний засіб «недобросовісної конкуренції» у боротьбі за владу між різними 

політичними силами. Тобто, діючий уряд шляхом здійснення державних запозичень 

задля фінансування бюджетного дефіциту може суттєво ускладнити діяльність уряду-

наступника [3]. 

Управління державним кредитом в широкому розумінні цього поняття - це 

формування одного з напрямків фінансової політики держави, пов'язаної з її діяльністю в 

ролі позичальника, кредитора і гаранта. Управління державним кредитом, як один із 

напрямків фінансової політики, знаходиться в руках органів влади і 

управління державою. Саме вони визначають загальний обсяг бюджетного дефіциту, а 

значить, обсяг позик, необхідних для його фінансування, основні напрямки впливу на 
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грошовий обіг, кредит, виробництво, зайнятість, можливість і доцільність здійснення 

загальнодержавних програм з підтримки малого бізнесу, окремих районів країни і таке 

інше. 

Для наглядного розуміння ситуації по державному боргу, що склалась на 

сьогоднішній день, розглянемо динаміку зміни державного боргу України, починаючи з 

2012 року (рис. 1). 

З динаміки державного боргу за період останніх 8 років, можна спостерігати, що 

загальна сума зобов’язань почала різко зростати з 2015 року, а в 2020 борг уже становить 

2 345 608 млн. грн. 

Загалом за період з 2018 по 2045 рік включно Україні належить сплатити зовнішнім 

кредиторам 1,483 трильйона гривень, що за поточним офіційним курсом становить 52,79 

мільярда доларів.  

Певну цікавість мають також результати порівняльного аналізу державного боргу та 

ВВП України. 

 
Рис. 1 Динаміка державного боргу України протягом 2012-2020рр., млн. грн. 

Джерело: [2] 
 

Дуже важливий показник – співвідношення розміру боргу і ВВП. І за цим показником 

Україна давно переступила критичну позначку. Наші 77 млрд доларів боргу – це близько 

84% ВВП. А згідно з методологією МВФ і Бюджетного кодексу України, критична межа 

знаходиться на рівні 60% [4]. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо: становлення і розвиток теорії державного 

господарства та суспільних фінансів супроводжувалися постійною увагою до питань 

державного кредиту. Фінансово-економічна думка зазнавала суттєвих змін, залишаючись у 
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межах двох полярних уявлень про державний кредит. За однією позицією державний 

кредит розглядається як потужний, ефективний інструмент прогресу, регулятор 

економічного та соціального життя країни та світу. За іншим трактуванням, державна 

заборгованість вважається неприпустимим злом і приниженням для країни та народу, є 

причиною усіх негараздів в економіці держави. Незважаючи на це, більшість науковців не 

визнавали лише ірраціональні розміри та форми державної заборгованості.  
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ОПП «Фінанси, митна та податкова справа» 

Львівський національний університет імені І. Франка 
 

На сьогоднішній день банківський сектор України перебуває у складному 

становищі. Програма реформ оздоровлення банківської системи, запропонована 

Національним банком України, призвела до суттєвого зменшення кількості банків та до 

радикальних змін у функціонуванні найбільш важливих системних банків. Окреслені 

процеси викликають об’єктивну необхідність у дослідженні сучасного стану 

банківського сектору України та його подальших перспектив розвитку. 

Перед початком дослідження сучасного стану банківської системи України 

необхідно звернути увагу на її роль у функціонуванні економіки країни та важливість 

для ефективного економічного зростання. Варто нагадати, що банківська система є 

невід’ємною складовою фінансової системи та економіки країни в цілому. Через 

банківську систему діє механізм розподілу фінансових ресурсів та грошових коштів, 

відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг. Не менш важливою 

функцією банківської системи є кредитування економіки та забезпечення фінансової 
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стабільності. Без залучення коштів населення у банківський сектор неможлива фінансова 

санація підприємств, які потребують фондів для функціонування і реструктуризації. Як 

елемент фінансової системи, банківський сектор бере участь у реалізації широкого 

спектру функцій зазначеної системи [1]. 

Говорячи про сучасний стан банківської системи України, необхідно відзначити, 

що політична та військова нестабільність, значна інфляція та загальна економічна 

дестабілізація негативно вплинули на банківський сектор та показники діяльності банків, 

що працюють на території України. Також важливим фактором, що характеризує 

сучасний стан банківської системи, є активне втручання НБУ у функціонування 

банківської системи. 

Не можна дати однозначної оцінки політиці «оздоровлення» банківської системи, 

яку проводить її головний регулятор. З одного боку, ліквідація неплатоспроможних 

банків та банків, які порушували українське законодавство, повинно позитивно вплинути 

на прозорість банківської системи. З іншого боку, надмірне зменшення учасників 

банківського сектору може призвести до погіршення конкурентного середовища та умов 

надання банківських продуктів [2]. Динаміку зміни кількості банків за період 2010-2020 

рр. ілюструє рис. 1 [3], за даними якого можна зробити висновок, що останні роки 

кількість банків суттєво зменшилась. 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків 

Слід підкреслити, що незважаючи на зменшення кількості банків та труднощі у їх 

діяльності, спостерігається збільшення активів системних банків України, що дозволяє 

зробити висновок про підвищення їх потужності та стабільності.  
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Банківська система зазнає суттєвого впливу внаслідок глобалізації. У зв’язку з цим 

є причини, котрі спричинили значні зміни в банківсько му секторі, до яких можна 

віднести такі [4]:  

 зростання попиту на банківські послуги внаслідок розвитку транснаціональних 

корпорацій та мережі їх філій за межами країни базування, урізноманітнення послуг;  

 модифікація стратегій банків, що обумовлена, перш за все, орієнтацією не тільки 

на національну економіку, а й на зміни в економічній ситуації у світі загалом; 

 уніфікація всього фінансового сектора економіки різних країн як при роботі на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках; 

 відсутність можливостей для національної економіки залишатися повністю 

закритою від іноземного капіталу, оскільки щоразу більша кількість банків створюють 

філії за кордоном, що веде до посилення конкуренції між ними; 

 зростання частки наукомістких галузей в економіці веде до того, що інвестування 

та кредитування їх має все більш низьку прибутковість та більш тривалий термін їх 

повернення та окупності. 

До переваг слід віднести наступні: 

 залучення до економіки України зарубіжних фінансових ресурсів; впровадження 

нових банківських послуг; 

 отримання міжнародного досвіду; 

 збільшення обсягу кредитних ресурсів; 

 запозичення новітніх технологій; 

 здешевлення банківських послуг; 

 посилення конкуренції на вітчизняному банківському ринку. 

Враховуючи спрямованість банківської системи України у світовий банківський 

простір в умовах глобалізації банківської діяльності, основними напрямками розвитку та 

зміцнення конкурентоспроможності вітчизняного банківського сектора, на нашу думку, 

повинні стати [5]:  

 укрупнення вітчизняних банківських установ шляхом злиттів та поглинань; 

 підвищення рівня банківської капіталізації та збільшення сукупних активів; 

 сприяння розвитку фінансово промислових груп та реального сектора економіки 

за участі національних банків; 
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 участь банків у міжнародних банківських консорціумах, створення об’єднань з 

транснаціональними банками; 

 переорієнтація діяльності банків на міжнародний бізнес, вихід банків на 

міжнародні фінансові ринки, відкриття філій вітчизняних банків за кордоном; 

Сучасний стан функціонування банківської системи України характеризується 

наявністю ряду негативних факторів, до яких відносяться: військово-політична 

нестабільність, загальноекономічна дестабілізація, зниження довіри населення до 

банківського сектору та продуктів, що пропонують його суб’єкти. Для вирішення 

актуальних проблем банківського сектору та нормалізації його функціонування 

необхідно застосувати систему заходів, спрямованих на загальноекономічну 

стабілізацію, повернення довіри до банківського сектору та підвищення ефективності 

діяльності НБУ у сфері контролю та регулювання банківської системи. Реалізація 

запропонованих заходів дозволить мінімізувати вплив негативних факторів у 

короткостроковій перспективі та створить умови для прискореного розвитку банківської 

системи України у майбутньому. 
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В наш час багато підприємств використовує інвесторів для отримання додаткових 

коштів, котрі можуть бути як використані для додаткового росту, розширення 

підприємства, його модернізації так і можуть зберегти підприємство від банкрутства. Що 

ж тоді отримують інвестори від підприємства? Ну по перше вони не гублять свої гроші, 

вони заміняють їх на цінні папери, котрі вони можуть потім продати. Оскільки ціна 

таких нематеріальних активів не є сталою, кількість грошей, які інвестор отримає вкінці 

теж не є відомою наперед. Крім того підприємство виплачує інвестору відсоток від своїх 

квартальних доходів (дивіденди), відповідно до частки, яку цей інвестор має на 

підприємстві. 

В деяких випадках інвестори на пряму керують підприємством (є і власниками і 

менеджерами). Такі інвестиції називаються прямими. Тоді мінімальний пакет акцій 

зазвичай складає 10% акціонерного капіталу підприємства. Проте це також означає, що 

інвестор має бути достатньо кваліфікованим, щоб прийняти найкраще рішення і не 

призвести до втрати майна.  

В інших випадках інвестори не керують підприємством, мають суто фінансові 

відносини. Такі інвестиції називаються портфельними. Тоді для керування 

підприємством наймаються менеджери, але їхня свобода приймання рішення щодо 

підприємства обмежується, адже плани менеджерів не завжди відповідають планам 

власників. Проте таке керування є менш ефективним, адже власники портфельних 

інвестицій є менш проінформовані про зміни у перспективах їхніх проектів. 

Інвестиції, особливо іноземні інвестиції, є важливим джерелом зовнішнього 

фінансування, адже вони не тільки підтримують підприємство, сприяють його росту, але 

й покращують стан економіки загалом, збільшуючи кількість робочих місць, кількість 

СЕКЦІЯ 5 
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
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грошей в країні, оплачуються податки за передачу цих коштів і тому подібне. Але багато 

великих підприємств може домовитись за отримання певних поступок, в заміну на 

розташування інвестицій в відповідному місці, або навіть вплинути на ринок загалом, 

через викуп великої кількості акцій в декількох підприємств і, таким чином, зменшення 

кількості конкурентів. 

Інвестиції можуть дуже сильно змінити економіку та рівень розвитку країни. 

Хорошим прикладом є Дубаї, які за рахунок правильного використання ресурсів 

перетворили помираюче рибальське селище, в один із фінансових, економічних та 

туристичних центрів світу. У 50 роках це селище займалося в основному видобутком 

перлин, але коли в Японії винайшли штучний спосіб створення цих прикрас, Дубаї 

залишилися без джерел існування. Проте за рахунок віднайдення нафтового родовища 

місто мало дуже хороший інвестиційний клімат. Завдяки правильному керуванню село 

змогло перетворити цю можливість в результат. 

А що на рахунок України? Насправді в Україні є як і надзвичайно хороший 

інвестиційний потенціал, так і багато ризиків, що відлякують багатьох іноземних 

інвесторів. Високий інвестиційний потенціал забезпечується надзвичайною родючістю 

українських земель, правове забезпечення інвестиційної діяльності, що забезпечує 

повернення грошей відповідно до вкладень, вчасні виплати, та інше. Проте потенційних 

інвесторів відлякує рівень компетентності та послідовність дій влади, відповідність 

законодавства міжнародному та його дотримання, високий рівень корупції, недостатній 

рівень інфраструктури, корпоративного управління, судової системи та інше.  

Тим не менш є інвестори, що вкладають гроші в Україну. За накопичувальним 

підсумком, станом на 01 січня 2020 року акціонерний капітал нерезидентів в Україні 

дорівнював 35809,6 млн. дол. США (із країн ЄС – 28289,3 млн. дол. США, з інших країн 

– 7520,3 млн. дол. США), що виявилося лише на 8,8% більше показника початку 2019 

року (32911 млн. дол. США). До основних країн-інвесторів України належали Кіпр 

(10368,9 млн. дол. США), Нідерланди (8301,4 млн. дол. США), Велика Британія (2060,6 

млн. дол. США), Німеччина (1843,1 млн. дол. США) та Швейцарія (1714,5 млн. дол. 

США). Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій на звітну дату (за 

накопичувальним підсумком) були спрямовані до підприємств промисловості 

(11595,9 млн. дол. США), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів (5662,5 млн. дол. США) та у сферу операцій з нерухомим майном (4495,7 млн. 

дол. США) [3]. 
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Отже, залучення іноземних інвестицій в майбутньому може призвести до підняття 

економіки України, розширення ринку, збільшення конкурентоспроможних підприємств, 

збільшення робочих місць, модернізація різних сфер економічної діяльності та інше. 

Проте спочатку треба зменшити кількість ризиків інвестування в Україну. 
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В сучасних умовах інвестиції виступають важливою умовою розвитку національної 

економіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення показників господарської 

діяльності на макро- та мікрорівнях. Питання інвестицій досліджуються безліччю 

вчених. Багато наукових досліджень присвячені проблемам визначення сутності, видам 

та оцінки здійснення інвестицій. 

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає вкладення 

коштів. У більш ширшому трактуванні інвестиції являють собою вкладення капіталу в 

усіх його формах у різні об'єкти (інструменти) з метою одержання прибутку, а також 

досягнення іншого економічного чи позаекономічного ефекту, здійснення якого 

базується на ринкових принципах і пов'язане з факторами часу, ризику і ліквідності [1, 

c.38]. Інвестиції розглядають як вкладення капіталу в грошовій, матеріальній і 

нематеріальній формах в об’єкти підприємницької діяльності з метою одержання 

поточного доходу або забезпечення зростання його вартості в майбутньому періоді [2, с. 

15]. 

Наукові підходи, щодо висвітлення сутності інвестицій наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Підходи науковців, щодо висвітлення сутності інвестицій  

Джерело: [3] 
 

Різні підходи авторів, щодо формулювання поняття інвестиції, можна узагальнити і 

трактувати наступним чином, що інвестиції – це вкладення власних, позичених та 

залучених ресурсів у формі матеріальних, фінансових, інтелектуальних цінностей в 

об’єкти підприємницької діяльності інвесторами з метою одержання прибутку або 

досягнення соціального ефекту. 

Види інвестицій і їх класифікація характеризуються дуже великою різноманітністю. 

Одна з найбільш важливих ознак інвестицій є їх поділ за об’єктами вкладень – це реальні 

та фінансові. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи 

– матеріальні та нематеріальні. Фінансові інвестиції передбачають вкладення коштів у 

різні фінансові активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів 

у цінні папери. 

Інвестиції розглядають як за фінансовим так і з економічним змістом. За 

фінансовою сутністю інвестиції – це всі види активів (коштів), що вкладаються в 
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господарську діяльність з метою отримання прибутку. Економічний зміст інвестицій 

розглядається як видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне 

переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. 

За характером участі в інвестуванні виділяються прямі та непрямі інвестиції. Прямі 

інвестиції розглядаються як безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти 

інвестування, а непрямі інвестиції здійснюються опосередковано іншими особами 

(інвестиційними або фінансовими посередниками). 

За періодом інвестування розрізняють короткострокові (до одного року) та 

довгострокові (понад один рік) інвестиції. Довгострокові інвестиції є найнадійнішими, 

більшість великих інвесторів орієнтуються саме на них, які спрямовані на будівництво 

підприємств, споруд, придбання необоротних активів тривалого користування. За 

формами власності інвесторів розрізняють інвестиції: приватні (акціонерні), державні, 

іноземні, спільні. 

Інвестиції супроводжуються ризиками та їх розглядають як носій фактору ризику. 

Ризик – найважливіша характеристика інвестицій, пов'язана з усіма їхніми факторами і 

видами. Як носії чинника ризику інвестиції виступають і як джерело доходу від 

підприємницької діяльності інвестора. Здійснюючи інвестиції, інвестор завжди повинен 

усвідомлено йти на економічний ризик, пов'язаний з можливим зниженням чи 

неотриманням суми очікуваного інвестиційного доходу, а також можливою втратою 

(частковою або повною) інвестованого капіталу. 

Отже, поняття інвестиції є багатогранне, оскільки самі економічні відносини, які 

виражаються ними, дуже складні та постійно видозмінюються і розвиваються, що 

знаходить своє відображення в усі нових формах існування і їх специфіці. Виділення 

інвестицій за найсуттєвішими ознаками окреслено з метою оцінки їх значущості в 

умовах глобальних трансформацій. 
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Актуальність теми обумовлена нагальним завданням, що виникло у нашій державі 

на даному етапі: виходом з економічної кризи та розвитком конкурентоздатного та 

високотехнологічного виробництва. Дієвим засобом вирішення цих завдань одночасно, 

на мою думку, могло б стати залучення іноземних інвестицій. Але, варто зазначити, що 

залучення капіталу з-за кордону не повинно перетворюватись в колонізацію та 

повсякчасний розпродаж національних економічних активів, а навпаки – ефективно 

працювати на підвищення фінансово-економічних потужностей держави. 

Створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні є однією з 

найважливіших умов для залучення інвестицій. Інвестиції відіграють провідну роль в 

економічному розвитку країни, визначають загальне зростання її економіки. Стан 

виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств, можливості структурної 

перебудови економіки, вирішення соціальних і екологічних проблем – усе це 

безпосередньо залежить від ефективності інвестиційної політики. Інвестиції є висхідним 

поштовхом для реформування та модернізації технічної бази підприємства, підвищення 

обсягів виробництва, удосконалення якості продукції й зміцнення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку, що призводить до зростання 

економічних вигод.  

Забезпечення перспективного інвестиційного середовища в Україні залишається 

стратегічно значущим питанням, від втілення якого залежать соціально-економічний 

розвиток, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій 

основі національної економіки. Інноваційний розвиток інфраструктури фондового ринку 

й виконання Державної програми розвитку Національної депозитарної системи України 

є одним із провідних напрямів щодо забезпечення переходу до якісно нового рівня 

інвестиційної діяльності.  

Однак, на даний момент по динаміці та структурі надходжень прямих іноземних 

інвестицій в Україну та капітальних інвестицій виявлено, що основними аспектами 

скорочення надходжень інвестицій є загострення політичної ситуації, фінансова та 

економічна нестабільність, недосконалість законодавчої бази, яка не забезпечує 
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інвесторам належного захисту їхніх прав і капіталу. Аналіз динаміки надходження 

прямих іноземних інвестицій показав, що будь-яке загострення політичної ситуації 

викликає не тільки вагоме скорочення надходження інвестицій, а й відтік коштів із 

країни.  

Розглянемо показники капітальних інвестицій в Україну за останні п’ять років: У 

2015 році в українську економіку поступило 273,1 млрд грн., 2016 рік приніс ще більше 

капітальних інвестицій – 359,2 млрд грн., (+31,5%), у 2017 році в економіку залучили 

448,5 млрд грн., (+24,8%), у 2018 році капіталовкладення зросли на 29% і становили 

578,7 млрд грн. Минулого року капітальні інвестиції збільшилися на 7,8% і становили 

624 млрд грн. Потім капітальні інвестиції в Україні за пів року впали на третину. За 

даними Держстату, у І півріччі 2020 року обсяг капітальних інвестицій становив 163,8 

млрд грн. Водночас у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 

року капінвестиції скоротились на 34,4%. 

Проаналізувавши стан інвестиційної діяльності в Україні, можна стверджувати, що 

в останні роки темпи росту інвестиційної діяльності в Україні значно знизились, 

зокрема, й через вплив пандемії.  

 
Рис. 1. Динаміка надходжень капітальних інвестицій в економіку України за 

2015 – І півріччя 2020 рр. 
 

Умовами залучення прямих іноземних інвестицій в Україну є політична, 

економічна та фінансова стабільність, інвестиційні гарантії, вдосконалення законодавчих 

актів з регулювання інвестиційної діяльності та загальне покращення інвестиційного 

середовища. 
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Отож, на мою думку, шляхами удосконалення інвестиційного клімату в Україні, 

насамперед, слугує формування інноваційної інфраструктури національної економіки 

через: 

- створення якісної системи отримання інвестицій та повернення інвесторами 

доходів від інвестиційної діяльності; 

- удосконалення податкової системи. Спрощення процедур сплати податків та 

податкового обліку, стандартизація податкових перевірок та контроль за їх 

об'єктивністю, використання принципу єдиного вікна у разі сплати податків та мита; 

- впровадження обов'язкового та оперативного обміну інформацією між митницею 

України та митницями інших країн, використання єдиної платформи для реєстрації 

фіскальних чеків для підвищення інвестиційної привабливості економіки та 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; 

- створення стабільного бізнес середовища, сприятливих умов ведення бізнесу та 

ефективної системи захисту прав бізнесу в разі їх порушення. Розвиток малого бізнесу є 

важливим чинником розвитку економіки, а таким чином й фактором покращення 

інвестиційного клімату, особливо у період пандемії ; 

- зменшення інфляції, стабілізація курсу, а за можливості і посилення національної 

валюти; 

- забезпечення відкритості та простоти адміністративних процедур, швидкості 

отримання необхідної інформації, відсутності корупції в органах державної та місцевої 

влади; 

- підвищення якості життя в Україні, зокрема якості освіти, охорони здоров'я, 

соціального забезпечення. 

- значною проблемою для України є відсутність ефективної системи переробки та 

зберігання сміття. Позитивно позначитись на інвестиційному кліматі може побудова 

сміттєпереробних заводів. 
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Максименко Д. В., к.е.н., доцент, 
Мукачівський державний університет 

 

Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За 

таких умов, поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності 

інвестиційних процесів є одними із основних напрямів державної політики на сучасному 

етапі. 

На сьогодні для економічного розвитку нашої держави обсяг внутрішніх 

фінансових ресурсів є недостатнім. У зв’язку з чим, привабливими стають кошти 

іноземних інвесторів. 

Українське економічне середовище одночасно і приваблює і відштовхує. Хоча 

Україна й займає стратегічне географічне положення, має багаті природні ресурси та 

робочу силу з високим рівнем освіти, що робить її привабливим інвестиційним 

середовищем, вона ще не досягла свого очікуваного потенціалу через те, що не змогла 

звести до мінімуму втручання держави у дію ринків, усунути адміністративні перепони, 

що заважають веденню бізнесу, виконати намічені показники приватизації та стати 

привабливою для іноземних та внутрішніх інвесторів. 

Потенційно Україна може бути однією з провідних країн Європи вкладання прямих 

та портфельних іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, 

значний промисловий і сільськогосподарський потенціал, а також вигідність 

геополітичного розташування України на перехресті торговельних шляхів Європи та Азії 

[1]. 

Інвестиційна діяльність є однією з найважливіших складових економічної 

діяльності України. Основною метою інвестування є забезпечення найбільш ефективних 

шляхів реалізації інвестиційної стратегії країни на окремих етапах її розвитку. Тому 

досить актуальним є питання удосконалення правової та організаційної бази для 

підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 

формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки. 

На сучасному етапі реформування вітчизняної економіки особливо актуальними є 

проблеми активізації інвестиційної діяльності. Адже рівень і динаміка залучення 

інвестицій, особливо іноземних, є визначальним показником економічного стану країни, 

здатності суспільства до реальних ринкових перетворень за рахунок створення, 



248 

впровадження, поширення та практичного використання нової техніки, продукції та 

сировини, освоєння новітніх технологічних процесів, сучасних методів організації 

виробництва, його матеріально-технічного забезпечення тощо. В той же час кризові 

явища, що спостерігаються протягом останніх років в економіці України, негативно 

позначилися на обсязі інвестиційної активності в регіонах країни. Активізація 

інвестиційної діяльності сприятиме швидкому соціально-економічному розвитку регіону 

та держави, забезпечить економічну стабільність, незалежність і дозволить в умовах 

глобалізації бути на світовій арені конкурентоспроможним і рівноправним партнером. 

Питання забезпечення високих темпів економічного зростання та підвищення рівня 

добробуту населення завжди були і залишаються пріоритетами для будь-якої країни. В 

сучасних умовах гострої нестачі внутрішніх фінансових ресурсів саме іноземні 

інвестиції можуть забезпечити реалізацію цих важливих завдань. Від ефективності 

залучення іноземних інвестицій, а також від розвитку інвестиційного потенціалу та 

зниження інвестиційних ризиків залежать стан національного виробництва, структурна 

перебудова господарства, впровадження технологічних оновлень та підвищення 

конкурентоспроможності українських товарів. 

Основні сфери, які, на думку багатьох інвесторів, найбільше впливають на 

формування інвестиційного середовища у будь-якій країні, це: правова структура; 

фіскальна структура; переказ грошей за кордон; трудове законодавство; втручання уряду 

у справи бізнесу; непрозорість бізнесу; високий рівень злочинності. 

Для приваблення інвестицій потрібно протягом 2-3 років підтримувати стабільне 

економічне зростання, щоб запевнити інвесторів у поліпшенні інвестиційного клімату та 

зниженні ризику. Таким чином, вирішальну роль у забезпеченні розвитку інноваційної 

діяльності відіграє макроекономічна стабілізація. Чинники, які впливають на прийняття 

рішень щодо іноземного фінансування проектів, мають різну вагомість. На думку 

американських бізнесменів, за ступенем важливості та впливу їх можна розмістити так: 

політична стабільність; інвестиційний клімат; порядок трансферту прибутку;податки; 

частка державних підприємств; привабливість проекту. Дослідженнями встановлено, що 

розглянуті чинники не є постійними й незмінними. 

Для забезпечення економічного зростання, сприятливий інвестиційний клімат на 

нинішньому етапі стає головною задачею. Потрібне радикальне поліпшення 

інвестиційного клімату, бо нині він, не дивлячись на очевидні позитивні зміни, 

залишається вельми непривабливим. Разом з тим, як показує наведений вище огляд, 
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швидко змінити ситуацію практично неможливо. Багато процесів, як, наприклад, 

політична реформа, подолання корупції і інші інституційні зміни мають тривалий 

характер. Звідси принциповий висновок: розумна політика полягає в тому, щоб 

забезпечити якщо не швидке, то постійне і неухильне поліпшення ситуації. У інвесторів 

повинна скластися упевненість, що сьогодні краще, ніж вчора, а завтра буде краще, ніж 

сьогодні. Таким чином, потрібна довгострокова стратегія стимулювання залучення 

інвестицій, закріплена в державній економічній політиці. 

Одним з першочергових заходів є досягнення національної згоди між різними 

рівнями управління владними структурами, соціальними групами, політичними партіями 

і суспільними організаціями. А також необхідне удосконалення правової і нормативної 

бази держави, націленої на створення і функціонування стабільної економіки. Тому 

найважливішою задачею залишається проведення політики, направленої на стійке 

зниження інфляції і інфляційних очікувань. Без серйозних зусиль по врегулюванню 

проблеми державного боргу, а також без введення жорстких обмежень на формування 

державного боргу неможливо серйозно поліпшити імідж України в очах іноземних 

інвесторів. 

Таким чином, формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні мають 

сприяти масштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, 

розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та реалізації інвестиційних 

проектів. Збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить прискорення 

соціально-економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей виробництва [1]. 
Список використаних джерел: 

1. Електронний ресурс:  https://minjust.gov.ua/m/str_11352  (дата звернення 3 листопада 2020). 
2. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96  (дата звернення 3 листопада 

2020). 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 
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Інвестиційна діяльність є одним з рушійних факторів економічного розвитку 

держави, адже вплив іноземних інвестицій поширюється на стан національного 

виробництва, рівень технологічного розвитку країни, рівень та темпи структурної 

перебудови всієї економіки. 
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Україна є державою, яка залучає іноземний капітал, адже володіє низкою факторів, 

що підтверджують її інвестиційну привабливість: вигідне геополітичне розташування, 

високий рівень природно – ресурсної бази, дешева кваліфікована робоча сила, місткий 

споживчий ринок. 

У даний період часу в Україні спостерігається негативна тенденція, пов'язана з 

прямими іноземними інвестиціями. У першому кварталі 2019 року був зафіксований 

приплив інвестицій на рівні 943 млн доларів, а в першому кварталі поточного року – 

відтік на суму майже 1,6 млрд. У Національному банку України відтік пов'язують з 

вилученням реінвестованих доходів підприємств і компаній реального сектору 

економіки. Протягом останніх років найбільші обсяги вкладень здійснювались через 

Кіпр, Нідерланди, Швейцарію та Австрію. За даними НБУ, у першому кварталі 2020-го 

інвестиції з перших двох країн зменшилися, а зі Швейцарії та Австрії – зросли [1]. 

Незважаючи на те, що уряд підтримує залучення іноземних інвестицій в економіку 

держави, для закордонних інвесторів все ж існує багато проблем на шляху інвестування 

в економіку України. Головною проблемою інвестування на сьогодні є скорочення 

попиту на продукцію, що виготовляться. Це спричинено як низькою платоспроможністю 

населення на внутрішньому ринку, так і зниженням експортних цін на світових товарних 

біржах. Основні ризики капіталовкладень полягають також в невизначеності 

інституційно-правового механізму залучення недержавних інвестицій, високому рівні 

корупції, дефіциті досвідчених фахівців в управлінні проектами та помітній політичній 

нестабільності. 

З осені 2019 року уряд України дещо сповільнив свій курс на реформи, проте 

залишається публічно прихильним до змін, які спонукатимуть залучення інвестицій. 

Важливу роль для розблокування фінансування МВФ, що є вкрай важливим для 

стабілізації економіки, відіграє прийняття закону про банківську діяльність та 

впровадження земельної реформи. Окрім того, незважаючи на девальвацію після 

рекордного року зміцнення, українська валюта залишалася порівняно стабільною. За 

рахунок цієї стабілізації та податкових пільг можна досягти певних зрушень у напрямку 

покращення інвестиційного клімату України [2]. 

Згідно з новими прогнозами Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), в 

період 2020-2021 років очікується скорочення потоків прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 

на 40%. COVID-19 став викликом для світової економіки та поштовхом до перевороту 

інвестиційного циклу. Запровадження карантинних заходів, обмеження подорожей та 
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соціальне дистанціювання, спад промислового виробництва вимагають від компаній 

припинення чи зміни способу ведення бізнесу. Однак, для українських інвестицій 

можуть бути і позитивні наслідки, якщо зробити акцент на галузях сільського 

господарства та ІТ. Агробізнес має величезний потенціал та залишається ключовою 

галуззю для інвестицій вже протягом довгого періоду часу. Сфера IT є лідером за темпом 

зростання не  тільки в Україні, а й у всьому світі [3]. 

Окрім того, пандемія змусила деякі країни (особливо США) зрозуміти залежність 

поставок від Китаю. Це дає можливість українським компаніям диверсифікувати 

ланцюги поставок у таких галузях виробництва як фармацевтична, автомобільна та 

промислова. 

Вагомим є вплив ситуації на території Донбасу та Криму на потенційних іноземних 

інвесторів. Оскільки, війна є причиною загибелі людей та фізичної втрати інвестицій, 

труднощів із забезпечення чинників виробництва. На даний період часу конфлікт 

локалізовано до невеликої частини України і інтенсивність його дещо знизилась, 

порівняно з попередніми роками. Тому на загальний інвестиційний клімат решти 

неокупованої території України ця ситуація не повинна вплинути. У випадку вирішення 

конфлікту – розпочнеться робота з відновлення: розвитку інфраструктури та інтенсивної 

реконструкції.  

Отже, в Україні спостерігається несприятливий інвестиційний клімат, який 

спричинений соціально-політичною і макроекономічною нестабільністю. Тому потрібно 

вжити низку заходів, щоб його поліпшити. Це, насамперед, вдосконалення законодавчої 

бази, створення системи гарантій стабільності для забезпечення довгострокового 

фінансування інвестиційних проектів, стимулювання процесу формування інвестиційних 

умов для інноваційного розвитку, забезпечення зростання обсягів капіталовкладень у 

сферу впровадження інноваційних технологій. Для створення сприятливого 

інвестиційного клімату, його стабілізації необхідний тривалий період часу, що буде 

сприяти розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва, збільшенню припливу 

інвестицій з-за кордону та його ефективного використання.  
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Інвестиції в національне господарство країни є запорукою її стратегічного розвитку, що 

обумовлює їх важливість та значимість. Практика інвестиційної діяльності України 

доводить, що найчастіше державне інвестування спрямовується на окремі, пріоритетні 

для держави, галузі національного господарства, і є недостатнім для діяльності інших 

підприємств. Це обумовлюється, передусім, обмеженістю бюджетних ресурсів країни, 

які переважно спрямовуються на покриття поточних витрат та підтримку соціальних 

програм. Саме тому вітчизняні підприємства потребують залучення капіталовкладень від 

іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість визначає переваги та недоліки 

вкладень для інвестора.  

Таблиця 1 

Трактування сутності інвестиційної привабливості 

Джерело Визначення 
Ривак О. С. Інвестиційну привабливість відображає ринок капіталу, економічні важелі 

якого можуть приводити до пожвавлення інвестиційних процесів в галузях, 
які поділяються на дві групи: 
1) ті, які виробляють матеріальні блага безпосередньо у речовій формі 
(промисловість, будівництво, сільське господарство, торгівля та громадське 
харчування, видобувні галузі та інші).  
2) друга група – це галузі, які надають послуги. У процесі виробництва 
послуг діяльність людини задовольняє потреби суспільства. 

Дацій О. І., 
Горник В. Г. 

Інвестиційна привабливість – це узагальнююча характеристика, яка 
відображає всі переваги та недоліки для інвестора в об’єкті інвестування. В 
результаті дослідження характеристик переваг та недоліків формується 
рівень інвестиційної привабливості галузей та економіки. 

Михайловська 
О. В. 

Інвестиційна привабливість галузей національного господарства – 
інтегральний показник, що об’єднує характеристику кожного виду галузі із 
сторони ефективності функціонування та рентабельності. 

Джерело: узагальнено за даними [1] 
 

Головною причиною недостатньої активності інвесторів є невпевненість щодо 

коливань валютних курсів, тісний зв'язок економіки і політики, недостатнє забезпечення 

правового порядку, корупція органів державної влади, бюрократичні перепони 

доступності фінансування та дефіцит робочої сили. Так як у сусідніх країнах зростає 
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попит на кваліфікованих працівників, Україна має дефіцит на ринку праці, що негативно 

відображається на економіці країни. 

Попри всі негативні явища, які відбуваються в Україні, інвестори позитивно 

оцінюють потенціал вітчизняної економіки. Розглянемо перелік галузей, які сьогодні, на 

нашу думку, є найбільш привабливими в сфері національного господарства. 

Лідером рейтингу інвестиційної привабливості є агропромисловий комплекс. Він 

традиційно є найсильнішою сферою української економіки і приваблює інвесторів вже 

не перший рік, тому є тенденція, що дані показники будуть збільшуватися з кожним 

роком. Головними традиціями АПК стало органічне землеробство та впровадження 

передових технологій. Деякі фермерства оснащені дронами та безпілотною технікою, що 

говорить про значне зростання впроваджених інновацій останніми роками. 

Наступною галуззю, яка займає провідне місце в національній економіці, є ІТ-

сфера. Багато українських стартапів купуються міжнародними ІТ-гігантами, і в 

найближчій перспективі великими міжнародними компаніями планується створювати в 

Україні центри досліджень та розробок. 

Не менш актуальною є сфера розвитку поновлювальних джерел енергії. Вона 

захопила українську економіку приблизно 5 років тому і наразі має велику популярність 

як серед вітчизняних інвесторів, так і закордонних. До того активно розвивається еко-

напрямок, що говорить про те, що даний напрям буде актуальним ще багато років, 

враховуючи екологічну ситуацію в Україні та світі. 

Традиційно розвивається будівництво, і в нього вкладається рекордна кількість 

інвестицій, що робить його досить динамічною сферою. Постійно створюються нові 

робочі місця, що підтримує ринок праці України на достатньому рівні. 

І останнє місце отримує сфера фінансів та страхування. 26 % прямих інвестицій в 

українську економіку було спрямовано саме в цьому напрямі. Тенденція до зростання 

інвестицій є закономірною по всьому світі, тому можна очікувати, що з роками це стане 

головною сферою інвестування. 

У всіх галузях економіки, від АПК до фінансів, можна відзначити зростаючу з 

кожним роком роль нових технологій. Блокчейн, дрони, роботи і самоврядні машини 

змінюють як сферу споживання, так і інвестицій. Можна сказати, що саме розробка 

нових технологій, які можуть застосовуватися в самих різних областях, стає головною 

атракцією для інвесторів у всьому світі. 
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Для підвищення інвестиційної привабливості галузей національного господарства 

держава на законодавчому рівні повинна стимулювати розвиток пріоритетних галузей та 

сприяти розвитку інших галузей. Головними напрямами удосконалення інвестиційної 

привабливості підприємств за видами економічної діяльності мають стати [2]: 

– розроблення механізму інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням 

галузевої та регіональної особливості; 

– удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо інвестиційного клімату; 

– подальше сприяння розвитку партнерських відносин держави та бізнесу через 

державно-приватне партнерство; 

– підтримка заходів в напрямі розвитку інвестиційної інфраструктури;  

– повноцінне функціонування Національної інвестиційної ради; 

– сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні; 

– напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного 

потенціалу України, стимулювання іноземних та національних інвестицій в розвиток 

економіки держави; 

– вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних проектів, а 

також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами; 

аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, 

підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема щодо заходів зі сприяння 

захисту прав інвесторів; участь в опрацюванні проектів актів законодавства з питань 

інвестиційної діяльності. 

Для майбутнього інноваційно-інвестиційного розвитку галузей національного 

господарства в Україні повинно розвиватись правове поле для інвестування. Для 

підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 року № 1547 

ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 року про порядок вирішення 

інвестиційних суперечок між державами та іноземними особами. Підписано та 

ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний 

захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу. 

Отже, для підвищення інвестиційної привабливості галузей національного 

господарства держава на законодавчому рівні повинна стимулювати розвиток 

пріоритетних галузей. Згідно чинного законодавства, пріоритетними галузями економіки є 

галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній 
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конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, які 

реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, 

створення нових робочих місць [3]. Законодавством України повинні передбачатися 

гарантії діяльності для інвесторів, здійснюватися обов’язкове повернення їх інвестицій в 

натуральній формі або у валюті інвестування у випадку припинення інвестиційної 

діяльності. Гарантії повинні стосуватись і отримання доходів від інвестицій у грошовій 

або товарній формі.  

Україна потребує удосконалення інвестиційної моделі зростання, яка б враховувала 

всі особливості та суперечності сучасної економічної сфери та позитивний досвід 

інвестиційної діяльності щодо залучення капітальних вкладень інших країн. 
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В умовах трансформаційної економіки України важливим показником ефективного 

функціонування підприємств, незалежно від сфери їх діяльності, галузі та форми 

власності, є достатній обсяг фінансових ресурсів та раціональне їх використання, що 

передбачає в подальшому високий рівень платоспроможності, фінансової стійкості, 

ліквідності підприємств та є одним із найголовніших показників 

конкурентоспроможного положення їх на ринку. Нововведення є настільки вагомими 

елементами економічними та соціальної стратегії, що без них не можливе визначення 

шляхів, виведення української економіки на траєкторію сталого розвитку, тісного 

поєднання політики структурних змін та економічного зростання з активною і сильною 

соціальною політики держави і лише такий уряд може розраховувати на успіх своєї 

реформаторської політики в економіці [1, с. 5]. 
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Традиційне розуміння значущості інновацій та притаманних їм специфічних 

властивостей, таких як «ефект масштабу», «мультиплікаційний ефект», «ефект синергії», 

залишається тією базовою основою, яка не викликає сумніву і підтримується практично 

усіма науковцями. Але визнання системного характеру інноваційного розвитку 

економіки передбачає необхідність врахування нових підходів науковців у процесі 

дослідження даної проблематики через уточнення механізму фінансового забезпечення 

інноваційних процесів. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку має 

власний понятійний апарат, в якому головним є таке поняття, як «фінансове 

забезпечення». Найбільш ґрунтовне визначення поняття «фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку» дає Колодізєв О. М.: «фінансове забезпечення розвитку 

інноваційного потенціалу треба розглядати як систему фінансових відносин, що діють 

через сукупність законодавчо закріплених форм і методів створення, мобілізації і 

використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення інноваційного розвитку 

як на рівні підприємства так і на рівні країни» [2].  

Розвиток інноваційної діяльності на рівні окремого підприємства, регіону і держави 

у цілому має включати створення послідовної і добре обґрунтованої системи 

фінансування, адже тільки в такому разі можуть бути забезпечені необхідні умови для 

нагромадження і маневрування фінансовими коштами та можливість їхньої концентрації 

на ключових напрямках інноваційної політики. Домінуючі сьогодні фінансова та 

економічна кризи, низький рівень розвитку інноваційної сфери, незадовільний стан 

грошово-кредитного ринку та не зовсім ефективне використання фінансових важелів 

впливу на економічні процеси свідчать про доцільність розробки шляхів удосконалення і 

підтримки таких інструментів фінансування інноваційних проектів як власні кошти. 

Інноваційна діяльність підприємств розглядається як комплекс економічних, 

технічних, правових, соціальних заходів, пов'язаних із розробкою, впровадженням та 

використанням інновацій, яка має на меті досягнення певного економічного та 

соціального ефектів. Ефективність інноваційної діяльності підприємства визначається 

насамперед узгодженням систем інвестування, оподаткування, кредитування, які 

функціонують у інноваційній сфері наукових розробок. Оскільки інноваційна діяльність 

не може здійснюватись без належного фінансового забезпечення, важливим є 

формування дієвого механізму фінансування інноваційної діяльності.  

У практичній діяльності процес фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств реалізується за допомогою основних елементів системи фінансового 
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забезпечення. Головними складовими системи фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств є: фінансові інструменти, фінансові методи, форми фінансування, 

фінансові важелі впливу (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Складові системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств [3, с. 48] 
 

Основними принципами системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

в умовах конкурентного мінливого ринкового середовища є:  

 органічна єдність науки, освіти і практики в умовах формування нового типу 

суспільства, заснованого на знаннях;  

 збалансованість співвідношення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень;  

 комплексність підходу до розв'язання наукових проблем фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності;  

 плановість, економічна доцільність та ефективність наукових досліджень і 

впровадження їх результатів;  

 задоволення потреб інноваційного розвитку економіки у фінансових ресурсах;  

 адекватність визначення фінансових можливостей (потенціалу) стабільного 

інноваційного розвитку економіки;  

 моніторинг внутрішніх і зовнішніх загроз фінансового забезпечення розвитку в 

умовах відповідного етапу боротьби з світовою фінансовою кризою;  

 оперативність і гнучкість реагування на попередження виникнення загрозі 

дестабілізуючих чинників з використанням наявних можливостей;  

 своєчасність та ефективність інформаційного забезпечення на базі використання 

новітніх технологій і інноваційних програмних продуктів;  

Складові системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

Фінансові методи 

Фінансові інструменти 

Форми фінансування 

Фінансові важелі впливу 
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 перманентність розробки заходів щодо підтримки адекватного рівня фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку на усіх рівнях економіки, який відповідає 

визначеним орієнтирам (вектору розвитку) [4]. 

Ефективне функціонування системи фінансового забезпечення інновацій є однією з 

ключових передумов, які визначають темп і результат реального втілення інноваційного 

проекту та активізації інноваційного розвитку економіки України. Світові економічні 

тенденції свідчать, що в умовах високого рівня фінансових ризиків, впливу різних 

кризових чинників на діяльність господарських суб'єктів, однією з головних проблем 

функціонування підприємств є забезпеченість необхідними ресурсами, зокрема 

фінансовими. Відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів спричиняє 

фінансовий дисбаланс, втрату належного рівня конкурентоспроможності та, в кінцевому 

рахунку, й банкрутство підприємств. 

Отже, в сучасних умовах господарювання зростає значення фінансового 

забезпечення як основи здійснення інноваційної діяльності підприємств, а саме їх 

взаємозв’язок приводить до постійного розвитку, як вітчизняних підприємств так і 

економіки держави в цілому.  
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Вітчизняні суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність у складних 

умовах, поясненням чого є постійні політичні кризи, нестабільне податкове 

законодавство, економічна криза на фоні COVID-19, зростання цін на товари та послуги, 

збільшення розміру соціальних стандартів та податків, зростання обсягів 

заборгованостей між контрагентами та інші. У таких умовах сподівання залучити 

інвестиції на розвиток власного бізнесу є марними. Крім того, ситуацію погіршує ще й 
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той факт, що вітчизняна фінансова звітність суб’єкта не задовольняє  потреби 

користувачів, зокрема, інвесторів в інформації що стосується його діяльності. У зв’язку з 

цим, науковцями і практиками пропонується складати різного роду додаткову звітність, 

яка б дозволила мінімізувати наявну прогалину. До такої звітності сьогодні відносять 

інтегровану, корпоративну, звітність зі сталого розвитку, нефінансову тощо. 

Однією з форм такої звітності на законодавчому рівні не так давно затверджено Звіт 

про управління, який згідно основного закону у сфері бухгалтерського обліку являє 

собою документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує 

стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності 

його діяльності [1]. Являючи собою самостійну форму звітності він є обов’язковим для 

суб’єктів фінансового ринку, великих та середніх підприємств.  

Вважаємо, що запровадження такої звітності на законодавчому рівні для 

вітчизняних суб’єктів господарювання є досить вдалим, оскільки розкриття додаткової 

інформації про діяльність суб’єкта: 

 по-перше, наблизить норми вітчизняного законодавства до вимог законодавства 

західних країн щодо подання нефінансової інформації; 

 по-друге, сприятиме підвищенню інвестиційного клімату у зв’язку із розкриттям 

більшого обсягу інформації про діяльність суб’єктів; 

 по-третє, рекомендована структура звіту сприяє порівнюваності представленої 

інформації за галузями, окремими напрямками; 

 по-четверте, зобов’язує усіх визначених суб’єктів подавати інформацію. 

На сьогодні інвесторів окрім фінансових показників цікавить різного роду 

інформація, зокрема, стратегія розвитку підприємства, його унікальність на ринку, 

бачення у сфері соціальної відповідальності бізнесу, прояви корупції та напрямки 

боротьби з нею, участь у різних соціальних проєктах, тощо. Саме у Звіті про управління 

є можливість розкрити усю представлену інформацію, що на нашу думку, матиме 

позитивне значення у процесі залучення інвестицій. 

Однак, вітчизняні науковці у своїх працях [3-5] наголошують на тому, що даний 

звіт все ж суттєво відрізняється від свого аналога закордоном. Тому, перспектива 

подальших досліджень вбачається в удосконаленні структури Звіту про управління в 

умовах інтеграції вітчизняного бізнесу і світове співтовариство.  
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Однією із найважливіших складових економічної політики держави, є інвестиційна 

політика. В сучасних умовах фінансово-економічної кризи вона набуває особливого 

пріоритету. У розпорядженні держави знаходяться основні засоби регулювання 

відтворювального процесу. Інвестиційна політика повинна сприяти піднесенню 

економіки, підвищенню ефективності виробництва, забезпеченню соціально-економічної 

стабільності та вирішенню екологічних проблем. 

Специфічним економічним законом капіталістичного способу виробництва а нині – 

держав СНД (внаслідок капіталізації їх економіки) е циклічний характер його розвитку. 

Основна фаза цього розвитку – економічна криза: менш як за два століття капіталістична 

система господарства пройшла 21 цикл і 21 кризу. 

Інвестиційна політика – комплекс урядових рішень, що визначають основні 

напрямки використання капіталовкладень в економіку, різні її сфери та галузі. 

Інвестиційна політика визначається станом економіки, основним завданням народного 

господарства у виробництві; науково-технічному і соціальному розвитку країни. 

Ситуація в інвестиційній політиці є своєрідним барометром стану справ в економіці. 

Якщо інвестиційній процес ослаблений, то немає того каталізатора, який необхідний для 

кардинальної перебудови народного господарства. При цьому і сам по собі 

інвестиційний комплекс виявляється «втягнутим» в економічну кризу в числі перших, а 

виходить з неї – в числі останніх. 

Для України найближчими цілями інвестиційної політики є збільшення обсягу 

капіталовкладень для прискореного виходу з економічної кризи. На перспективу в основі 

інвестиційної політики повинно бути здійснення структурних реформ, перерозподіл 

інвестицій на користь наукомістких галузей, які визначають науково-технічний прогрес 
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електроніки, машино- і кораблебудування, створення космічної техніки тощо, 

економічної конверсії виробництва. Важливий напрям інвестиційної політики в Україні 

– зменшення питомої ваги державних капіталовкладень і збільшення інвестицій 

підприємствами за рахунок власних коштів, що залежатиме від ступеня роздержавлення 

і приватизації. 

За останні роки економіка України так і не позбавилася глибоких структурних 

деформацій і значно відстає від розвинених країн світу за сукупною продуктивністю всіх 

факторів виробництва та відповідно – рівнем добробуту населення. Більшість 

підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі слабкою 

диверсифікацію продуктів і ринків. Це пов’язано з нестабільністю державної 

інвестиційної політики, прогалинами в інвестиційному законодавстві, відсутністю 

належного інституційного забезпечення розвитку інвестиційного ринку та його 

інструментів, і як наслідок - недостатнім рівнем внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 

Для України найближчими цілями інвестиційної політики є збільшення обсягу 

капіталовкладень. Важливо досягнути зменшення питомої ваги державних 

капіталовкладень (вона залежатиме від ступеня роздержавлення і приватизації 

економіки) і збільшення інвестицій збільшення інвестицій підприємствами за рахунок 

власних коштів. В основі інвестиційної політики повинно стати здійснення структурних 

реформ, перерозподіл інвестицій на користь наукомістких галузей, які визначають 

науково-технічний прогрес, - електроніки, машинобудування, кораблебудування, 

створення космічної техніки; проведення економічної конверсії виробництва. Разом з 

тим, необхідне виявлення найшвидшої економічної та соціальної віддачі інвестицій на 

шляху переходу до нових структур, зміни масштабів господарських одиниць, їхньої 

цільової переорієнтації переключення на виконання соціальних програм. 

Критерієм успішної інноваційної діяльності є частка інноваційної продукції, що 

потрапляє на ринок. Вона наразі становить в Україні небагато – 5-6 %. 

Основною причиною такої ситуації є насамперед те, що за умов відсутності 

системної інвестиційної політики із досягненням межі завантаження виробничих фондів 

потенціал економічного зростання досягнув межі вичерпання. Складовими цього 

процесу є: 

— зниження темпів зростання експорту. Кошти, отримані національною 

економікою під час сприятливої кон'юнктури для експорту металопродукції, не було 
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використано належним чином на інвестиції в більш технологічні галузі, які могли б 

досягти конкурентоспроможності па світовому ринку; 

— вичерпання позитивного результату від збільшення доходів населення; 

— збільшення імпорту споживчих товарів; 

— втрата стимулюючого результату ремонетаризації товарно-грошового обігу у 

зв'язку з тим, що падіння реальної швидкості обігу грошей перевищило темпи 

збільшення грошової пропозиції та призвело до створення дефіциту ресурсів на ринку 

безготівкових коштів. 

Інноваційна діяльність є наслідком пошуку більш прибуткових сфер вкладення 

капіталу за умов падіння середньої норми прибутку. В умовах розриву виробничого та 

фінансового капіталів і недостатності останнього механізм ринкового стимулювання 

інновацій не спрацьовує. Інновації досі не стали належним засобом підвищення 

конкурентоспроможності. Оцінка вартості інтелектуальних благ відбувається па 

деформованому ринку, відокремлено від потенційного економічного ефекту 

впровадження інновації. Це не стимулює вдосконалення виробництва інтелектуального 

продукту — основи інновацій. У табл. 1 наведено основні фактори, що стримують 

розвиток інноваційної діяльності підприємств. 

Таблиця 1 

Фактори, що стримують інноваційну діяльність 
Фактори Частка підприємств, % 

Нестача власних коштів 83,0 

Недостатня фінансова допомога держави 56,6 

Великі витрати па нововведення 55,9 

Високий економічний ризик 38,9 

Недосконалість законодавчої бази 37,7 

Тривалий термін окупності нововведень 34,6 

Відсутність коштів у замовників 31,7 

Нестача інформації про нові технології 19,5 

Відсутність можливостей для кооперації з інтими 

підприємствами та науковими організаціями 
18,5 

Нестача інформації про ринки збуту 18,3 

Відсутність кваліфікованого персоналу 17,2 

Відсутність попиту на продукцію 16,0 

Несприйнятливість підприємства до нововведень 14,5 
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Інноваційний розвиток потребує залучення досить значних фінансових ресурсів. 

Наприклад, лише для зміни структури економіки на 1% необхідні капіталовкладення, 

еквівалентні 2 – 3% ВВП. Дефіцит внутрішніх джерел формування фінансових потоків в 

інноваційній діяльності зумовлює об’єктивну необхідність використання зовнішніх 

фінансових ресурсів. А це свідчить про те, що в наукомісткі галузі необхідно залучати 

прямі іноземні інвестиції. В Україні існують певні проблемні моменти у сфері зовнішніх 

фінансових запозичень, які спрямовуються в розвиток технологічних укладів. 95% всіх 

іноземних інвестицій спрямовується в 3 і 4 технологічні уклади (75% і 20% відповідно), і 

лише 4,5 % інвестицій прямують у 5 технологічний уклад, а в шостий – 0,5%. У 

технологічній частині капітальних вкладень (технічне переозброєння і модернізація) на 

83% домінує 3 технологічний уклад і лише 10% припадає на 4; 6,1% – на 5; 0,9% – на 6. 
 

Список використаних джерел: 
1. https://works.doklad.ru/view/ep0k3I0fG1I/2.html 
2. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/721 
3. http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/55-i/2335-investitsijna-politika.html 
4. https://pidru4niki.com/15941024/menedzhment/problemi_innovatsiynogo_rozvitku_ukrayini 
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Редько О. О., бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» 

 

Небанківський фінансовий сектор, який формують страхові компанії, кредитні 

спілки, фінансові компанії та ломбарди, значно менший за обсягом активів ніж 

банківський. Карантинні обмеження та коронакриза по-різному позначилися на 

показниках діяльності небанківських фінансових установ. Ринок страхування найменше 

постраждав від кризових явищ – основні показники діяльності не погіршувались, а їхня 

зміна пов’язана переважно з виходом низки гравців з ринку за власним бажанням. 

Станом на 1 липня 2020 року на ринку було 215 страхових компаній, з них 20 

здійснювали страхування життя. Зменшення кількості компаній спричинило зниження 

обсягу активів страховиків.  

Із 01 липня 2020р. регулювання ринку небанківських послуг регламентує НБУ, 

який узагальнює інформацію щодо показників фінансового стану та результатів 

діяльності страхових компаній загалом та у розрізі компаній, що здійснюють 

страхування життя та компаній, що надають послуги з ризикових видів страхування (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Класифікація та кількість страхових компаній в Україні станом на 

01.07.2020р. [1] 
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Оцінку звіту про фінансовий стан нами здійснено за статтями, які мають вагому 

питому вагу у структурі активів, капіталу та зобов’язань консолідованими даними 

фінансової та статистичної звітності, яку подають страхову компанії Національному 

банку України (табл. 1). Як свідчать дані табл. 1, вагомою статтею активу балансу є 

поточні фінансові інвестиції, що пов’язано із специфікою діяльності компаній зі 

страхування життя, які інвестують кошти для отримання інвестиційного доходу. 

Таблиця 1 
Показники балансу компаній зі страхування життя в Україні за І півріччя 2020р. [2] 

Показники 
Сума, млн. грн. станом на Відхилення 

01.01.2020 р. 01.07.2020 р. у сумі, млн. 
грн. у % 

1. Інші фінансові інвестиції 2155,01 3983,74 1828,73 84,86 
2. Поточні фінансові інвестиції 7843,43 6630,13 -1213,29 -15,47 
3. Гроші та їх еквіваленти 1301,49 1829,11 527,63 40,54 
4. Загальна сума активів 13392,24 14428,12 1035,88 7,73 
5. Зареєстрований капітал 825,12 825,12 - - 
6. Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 986,30 986,13 -0,16 -0,02 

7. Загальна сума власного капіталу 2460,64 2487,81 27,17 1,10 
8. Страхові резерви 10269,38 11274,54 1005,15 9,79 
9. Поточна кредиторська заборгованість 
за страховою діяльністю 231,87 221,32 -10,55 -4,55 

10. Загальна сума капіталу страхових 
компаній, що здійснюють ризикові види 
страхування 

42872,84 47459,86 4587,03 10,70 

11. Загальна сума капіталу страхових 
компаній 56265,08 61887,99 5622,91 9,99 

12. Частка капіталу компаній зі 
страхування життя у капіталі страхових 
компаній 

23,80 23,31 * -0,49 

Побудовано авторами за даними: [2] 
 

Проте, за І півріччя 2020р. спостерігаємо зменшення суми поточних фінансових 

інвестицій на 1213,29 млн. грн. (або на 15,47%). Натомість, сума інших фінансових 

інвестицій збільшилася на 1828,73 млн. грн. (або на 84,86%). Величина грошових коштів 

та їх еквівалентів також мала тенденцію до збільшення за досліджуваний період на 

527,63 млн. грн. (або на 40,54%). Зазначені зміни вплинули на збільшення сукупної 

величини компаній зі страхування життя на 1035,88 млн. грн. (або на 7,73%) (рис. 2). 

Загальна сума власного капіталу компаній зі страхування життя за досліджуваний 

період збільшилася на 27,17 млн. грн. (або на 1,10%), в той же час величина 

зареєстрованого капіталу залишилася незмінною і склала – 825,12 млн. грн. При цьому 

слід зазначити, що мінімальний статутний капітал компанії зі страхування життя має 
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складати не менше 10 млн. євро. Величина нерозподіленого прибутку за період 

зменшилася на 0,16 млн. грн. (або на 0,02%). 

Величина поточної кредиторської заборгованості за страховою діяльністю 

зменшилася на 10,55 млн. грн. (або на 4,55%). На 1005,15 млн. грн. (або на 9,79%) 

збільшилася величина страхових резервів компаній зі страхування життя.  

 
Рис. 2. Величина активів  компаній зі страхування життя за І півріччя 2020рр. 
Побудовано авторами за даними: [2] 
 
Загальна сума сукупного капіталу компаній зі страхування життя аналогічно 

сукупним активами збільшилася на 7,73%. Частка капіталу компаній зі страхування 

життя у сукупному капіталі страхових компаній за І півріччя зменшилася на 0,49 в.п. і 

склала 23,31%. З огляду на те, що страхових компаній, що надають послуги зі 

страхування життя - 20, а компаній, що надають послуги ризикових видів страхування – 

215, така частка є достатньо вагомою і формує чверть сукупного капіталу українських 

страхових компаній. 

Узагальнюючи дані проведеного аналізу основних показників можна зазначити, що 

страховий ринок України «тримає» удар загальноекономічною рецесією, спричинений 

коронавірусною кризою, проте непрогнозованість ситуації матиме однозначно 

негативний вплив на доходи населення фізичних осіб, а відтак і на рівень їх звернень до  

страховиків за послугами страхування. Проте, ризики для життя можуть мати вплив на 

збільшення зібраних страховиками премій у сфері медичного страхування та 
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Важливим також для розвитку страхового ринку України є те, що Національний 

банк закладає законодавчий фундамент для формування платоспроможного, стійкого, 

конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів 

послуг страхування. Адже страхові компанії належать до високо ризикових фінансових 

установ. Відтак, для реалізації нової моделі Національний банк переглядає існуючі 

регуляції на ринку страхування та працює над розробленням проєктів законів та інших 

нормативно-правових актів. 
 

Список використаних джерел: 
1. Закон України Закону України “Про страхування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text. 
2. Офіційний сайт Національного банку України. Дані наглядової статистики [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ БЛАГОДІЙНИЦТВА 
 

Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент, 
ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» 

Шевчук А. А., членкиня,  
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді 

 

У новочасному суспільному житті благодійність є важливим фактором соціальної 

взаємодії людей, що апостеріорі доводить її здатність не тільки суттєво впливати на 

процес стабілізації суспільства, а й зумовлювати напрям його подальшого розвитку. 

Беззаперечно, сучасне відродження благодійності й меценатства в Україні є відповідною 

реакцією на соціально-економічну ситуацію, яка характеризується не тільки значним 

скрутним становищем великої кількості населення, а й ослабленням потенціалу держави 

до забезпечення базових умов для власного існування та подальшого розвитку. 

Благодійність можна розглядати як явище, підвладне історичним трансформаціям, 

при чому функції благодійності змінюються під впливом рівня духовної культури, 

релігійних поглядів, морального стану суспільства, відповідно до потреб суспільства. 

Так, сучасна дослідниця Н. Савранська виокремлює три основоположні історичні типи 

благодійності: античний, або дохристиянський, що мав суто матеріально-

компенсаторний характер; християнський – ґрунтувався на милосерді, любові до 

ближнього та бажанні так наблизитись до Бога й набув рис усезагальності, третій тип – 

новочасний – його визначальними характеристиками стали раціональність і початок 

організованої підтримки злиденних і передусім забезпечення роботою всіх здатних до 

неї осіб [3]. 
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У функціональній системи меценатства як форми вияву благодійності сучасна 

дослідниця Г. Свердлова виділяє комунікативну, функцію соціальної пам’яті й функцію 

формування соціальної свідомості [4]. Аналізуючи ці функції, не можна не згадати 

функцію підтримки «соціального капіталу», що забезпечує суспільне дотримання норм і 

цінностей, які роблять можливими співробітництво в суспільстві. Згідно із 

дослідженнями Лядневої А. В. та Дж. С. Мілл, особливість функціонування 

благодійності сучасного суспільства полягає в тому, що допомога може стимулювати 

ініціативу, активність, винахідливість, але для цього сама допомога має будуватися так, 

щоб саме тонізувати, а не розслабляти. В інакшому випадку, є ризик переходу 

благодійності від функції до дисфункції [2]. 

Благодійні організації є однією із найменш досліджених правових і економічних 

одиниць. Частково це пов’язано з тим, що економічні відносини невід’ємні від 

соціальних та істотно залежать від психологічних, історичних, політичних та інших 

чинників. 

В Україні основною метою державного регулювання та нагляду за діяльністю 

благодійних об'єднань є: 

1) забезпечення реалізації прав громадян, гарантованих ст. 36 Конституції України; 

2) забезпечення захисту майнових прав та законних інтересів учасників благодійних 

об'єднань; 

3) забезпечення рівності всіх учасників благодійних формувань; 

4) запобігання, виявлення та припинення правопорушень в утворенні, управлінні, 

розподілі та використанні коштів благодійних об'єднань. 

Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації 

базується на Конституції України, Законі України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, Цивільному кодексі України, 

міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, та інших нормативно-правових актів.  

Необхідно також зазначити, що суб’єктами благодійної діяльності є не лише 

благодійні організації, а також інші благодійники та бенефіціари. Бенефіціаром є 

набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або 

територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для 

досягнення цілей [1].  
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Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що фінансово-господарська 

діяльність благодійних організацій – це самостійна, господарська, некомерційна, 

суспільно корисна, цілеспрямована діяльність, що здійснюється для досягнення 

економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку. 

Нині одним із першочергових завдань держави у зазначеному напрямі є посилення 

контролю щодо набувачів благодійної допомоги, оскільки даними суб’єктами 

благодійної діяльності спостерігаються численні порушення норм чинного 

законодавства.  
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Бутко Б. О., пошукувач,  
Науковий керівник: д.е.н., проф. Куцик П. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Кожна стадія інноваційного процесу підприємств визначається не тільки 

орієнтацією на результат – створення та виведення на ринок комерційно успішного 

продукту, але й врахуванням та оцінкою великої множини критеріїв і показників, кожен 

із них описує певний вимір ефективності комерціалізації. Високотехнологічний продукт, 

зважаючи на свою стратегічну значимість, відображає цілий ряд критеріїв у різних 

внутрішньо підприємницьких і зовнішніх вимірах (табл. 1). 

Запропонований багатокритеріальний підхід є безпосереднім відображенням 

системності оцінки комерціалізації високотехнологічного продукту, яка базуватиметься 

як на кількісному так і на якісному методах оцінювання ефектів.  

Кількісний метод базується на концепції розрахунку ефектів «до реалізації» та 

«після реалізації» інноваційного проекту, а якісне оцінювання базується на основі 

використання методу експертних оцінок. 
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Таблиця 1 

Виміри (критерії) ефективності комерціалізації  

високотехнологічного продукту 

Вимір 
(критерій) 

Особливості критеріїв 

1. Економічний  Враховують (переважно у вартісному  вираженні) всі види результатів і 
витрат, обумовлених  співробітництвом у сфері високих технологій 

2. Науково-
технічний 

Відображають стан і динаміку науково-технічного потенціалу 
підприємства, галузі, країни, глобального економічного ринку 

3. Фінансовий Відображають величину грошових потоків при комерціалізації 
високотехнологічного продукту, фінансову стійкість, надійність, 
ліквідність і беззбитковість реалізації інноваційних проектів 

4. 
Маркетинговий 

Базуються на моніторингу динаміки  сегменту ринку високих технологій, 
зумовлюють можливість реалізації комерційно успішного співробітництва 
як у національному так і міжнародному аспектах 

5. Ресурсний Відображають вплив новоствореного та/або удосконаленого 
високотехнологічного продукту на ефективність і масштаби виробництва 
та споживання того чи іншого виду ресурсу підприємств 

6. Соціальний Враховують соціальні наслідки реалізації комерціалізації проектів у сфері 
високих технологій  

7. Екологічний Відображають наслідки прямого чи опосередкованого впливу 
комерціалізації високотехнологічного продукту на стан навколишнього 
середовища та його зворотній вплив на процес виготовлення 
інноваційного продукту 

8. Інтеграційний Відображають рівень інтегрованості суб’єктів вітчизняної ринкової 
взаємодії при створенні високотехнологічного продукту у світове 
господарство 

9. Іміджевий Характеризують ступінь досягнення вітчизняним підприємством чи 
національною інноваційною системою статусу лідера у галузі високих 
технологій 

 

Доцільність використання евристичних (експертних) методів зумовлена такими 

особливостями предмету дослідження як: 

- об'єкт дослідження не повністю піддається предметному опису або математичній 

формалізації (результати комерціалізації високотехнологічного продукту часто мають не 

лише економічний та фінансовий ефект, але й впливають на рівень та добробут життя 

населення, навколишнє середовище тощо); 

- об'єкт та предмет дослідження характеризуються високим рівнем невизначеності 

навколишнього середовища. Така ситуація на сьогодні  ускладнюється пандемією і 

кризою у світовій економіці, що робить екстраполяцію існуючих тенденцій не зовсім 

вірогідною, а відтак, ускладнює процес планування виготовлення та комерціалізації 

інноваційного продукту; 
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- реалізація будь-якого інноваційного проекту зумовлюється відсутністю 

статистичної інформації про об'єкт дослідження, що зумовлює постійне припущення 

щодо отримання ефектів від комерціалізації інноваційного продукту; 

- реалізація проекту комерціалізації високотехнологічного продукту завжди 

перебуває у площині із високою ймовірністю впливу форс-мажорних обставин, які 

визначають період і наслідки здійснення  цього процесу для підприємства.   

Особливо дієвим метод експертної оцінки ефективності комерціалізації 

високотехнологічного продукту може бути у поєднанні з методом парних порівнянь. На 

наш погляд, використання таких моделей у тандемі можливе при аналізі динаміки та 

зміни пріоритетів у напрямі високотехнологічного співробітництва на міжнародних 

ринках. 

Отже, практичне застосування багатокритеріального підходу до визначення 

ефективності комерціалізації високотехнологічного продукту підприємствами у 

сучасних ринкових умовах може ґрунтуватися на використанні методу парних порівнянь 

з залученням механізму експертних оцінок.  

 

ПРАВОВІ І КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В ОРГАНІЗАЦІЯХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
 

Воронко Н. Р., бакалавр, 
спеціальність «Облік і оподаткування» 

ОПП «Облік і оподаткування» 
Науковий керівник: д.е.н., проф. Редченко К. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Людська праця є головною рушійною силою розвитку та формування сучасного 

суспільства. Трудові правовідносини існують протягом всіх етапів розвитку людини, від 

найдавніших часів і до сьогодення. З часом право на працю знайшло своє закріплення у 

Конституції України (ст. 43): «Кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» 

[1]. 

Як інструмент соціального захисту населення, законодавство визначає лише 

мінімальну величину оплати праці для найманих працівників підприємств різних галузей 

діяльності, зокрема і системи споживчої кооперації. А керівництво підприємства 

виплачує працівнику винагороду, яка залежить від його особистого трудового внеску та 

враховує кінцеві результати діяльності. Наявність даних про величину витрат на оплату 
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праці є одним із засобів забезпечення конкурентоздатності продукції, робіт й послуг 

підприємств споживчої кооперації, контролю за станом розрахунків з персоналом, 

створення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні продуктивності праці. 

Таку інформацію забезпечує бухгалтерський облік, а підтверджує її достовірність 

система контролю розрахунків з оплати праці, яка вирізняється значною трудомісткістю 

та вимагає належної кваліфікації від виконавців контрольних функцій. 

Трудові відносини вдосконалювалися з розвитком суспільства і це питання 

залишається актуальним на сьогоднішній день, оскільки з окремих питань правового 

регулювання і контролю праці та розрахунків з працівниками між науковцями 

виникають певні дискусії. 

Беручи до уваги загальну теорію трудового права України, варто зазначити те, що 

науковці часто сперечаються з приводу моменту виникнення трудових правовідносин, 

що стало поштовхом до аналізу цього питання багатьма вченими і науковцями. Серед 

них варто зазначити таких: М. Г. Александров, Б. К. Бегічев, Н. Б. Болотіна, 

Н. В. Веренич, О. В. Данілюк, В. С. Колеватова, П. Д. Пилипенко та ін. Питання 

організації і методики контролю розрахунків з оплати праці досліджували такі науковці 

як Т. А. Бутинець, Р. М. Воронко, С. П. Лозовицький, О. А. Петрик, К. І. Редченко, 

В. С. Рудницький, В. О. Шевчук та ін. Проте, на сьогодні виникло ряд проблем, які 

потребують вирішення. 

По-перше, особливу увагу слід звернути на момент, коли виникають трудові 

правовідносини. Через невизначеність українського трудового законодавства з цього 

питання і виникають та продовжуються всі дискусії з питань трудового права та 

правоохоронної діяльності більшою мірою. Чинний Кодекс законів про працю не 

визначає моменту виникнення трудових правовідносин між працівниками та 

роботодавцями. Проте теорія трудового права пов’язує момент виникнення трудових 

відносин з моментом підписання трудового договору. 

По-друге, варто зазначити те, чим є трудовий договір, тобто надати визначення 

угоді, яка виникає в момент початку трудових правовідносин. Отже, трудовий договір – 

це двостороння угода, яка базується на взаємному волевиявленні двох сторін: працівника 

і роботодавця [2, с. 43-44]. Угода між двома сторонами є свідченням існування трудових 

відносин. З врахуванням цього, умови трудового договору можуть бути змінені лише за 

згодою обох сторін. 
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На думку Н. В. Веренич, трудові правовідносини – це складний, свідомий, 

вольовий, триваючий, відплатний юридичний зв’язок, що виникає в результаті трудового 

договору і містить у своєму змісті взаємодію кореспондуючих один одному прав і 

обов’язків роботодавця і працівника з приводу виконання останнім своєї трудової 

функції [3, с. 96]. 

Інші науковці під трудовими правовідносинами розуміють врегульовані нормами 

трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення трудового 

договору (власне трудові), а також відносини з приводу встановлення умов праці на 

підприємствах, навчання й перекваліфікації за місцем праці та відносини, пов’язані з 

наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових 

спорів та працевлаштуванням громадян [4, с. 123]. 

Правове регулювання трудових взаємовідносин і питання контролю праці та її 

оплати з позиції різних суб’єктів у межах їхніх повноважень, розглядалися нами за 

чотирма рівнями – міжнародний, державний, відомчий, підприємства [5, с. 127]. Таке 

регулювання трудових відносин включає створену за цими рівнями сукупність 

законодавчих й інших локальних документів, які забезпечують нормальне налагодження 

і функціонування відносин у сфері праці та розрахунків з працівниками. Щодо 

підприємств і організацій споживчої кооперації, то такими документами є, перш за все, 

Закон України «Про споживчу кооперацію» [6], Положення про організацію внутрішньо 

кооперативного контролю в системі споживчої кооперації України, Положення про 

ревізійну комісію, Положення про порядок проведення ревізій господарсько-фінансової 

діяльності в споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах (об’єднаннях), 

інших суб’єктах господарювання системи Всеукраїнської центральної спілки споживчих 

товариств (Укркоопспілки) [7]. 

Важливим елементом трудових правовідносин є їхня добровільність. Так, до 

прикладу у статті 5 Закону України «Про споживчу кооперацію» вказано, що первинною 

ланкою споживчої кооперації є споживче товариство – самостійна, демократична 

організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем 

проживання або роботи об'єднуються для спільного господарювання з метою 

поліпшення свого економічного і соціального стану [6]. Добровільність виражається у 

свободі вибору партнера, свободі розірвання трудового договору, свободі погоджуватися 

або не погоджуватися на понаднормову роботу. 
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Тобто трудові правовідносини виражають добровільні юридичні взаємовідносини 

між працівником і працедавцем зі сторони організацій та підприємств споживчої 

кооперації, за якими працівник бере на себе зобов’язання виконувати конкретну трудову 

функцію (за певним фахом, кваліфікацією, посадою), що стосується виду їхньої 

господарської діяльності з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а 

працедавець зобов’язується оплачувати цю роботу згідно трудового внеску та 

створювати належні умови для її виконання. 

Положення про порядок проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності в 

споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах (об’єднаннях), інших 

суб’єктах господарювання системи Всеукраїнської центральної спілки споживчих 

товариств (Укркоопспілки) визначає порядок організації, підготовки і проведення ревізій 

господарсько-фінансової діяльності, розкриває, зокрема, методику контролю розрахунків 

з оплати праці, стану бухгалтерського обліку і звітності за такими операціями. Цим 

положенням визначено чіткий перелік питань у сфері трудових відносин, що підлягають 

перевірці. 

Таким чином, на основі вищезазначеного, можна стверджувати, що трудові 

правовідносини – це такі правовідносини, які регулюються нормами трудового права 

України та виникають шляхом підписання трудового договору між працівником та 

роботодавцем на добровільних засадах. Контроль розрахунків з оплати праці дозволяє 

переконатись у дотриманні підприємствами і організаціями споживчої кооперації норм 

чинного законодавства з вказаних питань, відсутності фактів порушень в обліку витрат 

праці, правильності розрахунку винагороди за виконану роботу, інших виплат та 

проведених утримань й нарахувань на фонд оплати праці, достовірності розкриття 

інформації у звітності підприємства. 
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Організація фінансового аналізу на підприємстві залежить від його ролі і місця в 

структурі економічних служб і контурі управління підприємством. Як бачимо, досвід 

країн з розвинутою ринковою економікою показує, що внутрішній фінансовий аналіз 

може розглядатися як функція фінансового менеджменту інтегрована у систему 

фінансового обліку або у систему фінансового планування. В таких країнах як США і 

Велика Британія в організаційних структурах управління компаніями фінансовий аналіз 

не виділяється в окрему підсистему. Він традиційно поєднаний з фінансовим обліком, 

який розглядається значно ширше ніж це прийнято в Україні. Там фінансовий облік 

охоплює як чисто облікові функції так і аналітичні та планові. Тобто він виступає як 

інтегрована система підтримки прийняття фінансових рішень. Однак це стосується 

невеликих і середніх компаній.      

У великих компаніях, в яких фінансовий облік і фінансове планування 

організаційно розмежовуються, ряд завдань фінансового аналізу (наприклад, аналіз 

грошових потоків) можуть бути інтегровані у підсистему планування. Окремі функції 

фінансового аналізу, як основні, так і спеціальні, можуть покладатись також на 

працівників, сфера діяльності яких є ширшою, ніж сфера фінансів.  

Ми вважаємо, що в тих ситуаціях, коли в корпоративних структурах запроваджено 

службу контролінгу або внутрішнього аудиту, вони можуть виконувати ряд аналітичних 

завдань. Наприклад, згідно класифікації фінансово-адміністративного інституту (FEJ), 

який є професійною організацією контролерів США, до обов’язків контролера належить: 

планування прибутку, обсягів збуту, накладних витрат і нормативних затрат, аналіз 
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виконання цих планів і дотримання нормативів, фінансова діагностика, обґрунтування 

облікової політики тощо.  

На вітчизняних підприємствах фінансовий аналіз як вид управлінської діяльності 

здійснюється працівниками бухгалтерських служб там, де фінансовий менеджмент 

підпорядкований бухгалтерії. А це, як правило, малі і середні за обсягом діяльності 

підприємства.  

На великих підприємствах та їх об’єднаннях, де в апараті управління виокремлено 

фінансові служби, яким підпорядковується бухгалтерія в якості їх підрозділу, функції 

фінансового аналізу виконують спеціалісти фінансових відділів (управлінь, 

департаментів). За цих умов працівники бухгалтерії займаються в основному питаннями 

організації обліку і звітності. Фінансові служби підприємств та об’єднань проводять 

аналіз фінансової звітності, аналізують виконання фінансових планів. Вони 

організовують роботу з аналізу фінансових показників у структурних підрозділах 

підприємства чи об’єднання, складають і аналізують оперативну фінансову звітність. 

Інші структурні підрозділи апарату управління вітчизняних підприємств значних 

функцій з проведення фінансового аналізу не виконують. Хіба що ревізійні комісії 

акціонерних товариств за даними фінансової звітності дають оцінку фінансового стану 

та фінансових результатів діяльності. Про це вони доповідають на зборах акціонерів. 

Деякі функції з фінансового аналізу виконують також спостережні ради акціонерних 

товариств. 

Однак у своїй роботі вони в основному використовують результати фінансового 

аналізу, який проводять фінансово облікові служби цих товариств. Якщо на вітчизняних 

підприємствах та об’єднаннях є служби внутрішнього аудиту чи контролінгу, що 

зустрічається нечасто, вони у своїй роботі також виконують деякі функції фінансового 

аналізу, відповідно до поставлених перед ними завдань. 
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Важливим елементом управління грошовими потоками підприємства є їх 

прогнозування, під яким розуміють процес формування припущення про ймовірний 

обсяг надходжень та витрачань грошових коштів у майбутньому. Прогнозування 

грошових потоків є обов’язковим для забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та 

платоспроможності підприємства на перспективу. Ґрунтуючись на принципах 

системності, наукової обґрунтованості, адекватності, альтернативності та  

цілеспрямованості, прогнозування має виконувати основні завдання загальної стратегії 

підприємства. 

В арсеналі сучасної прогностичної науки налічується більше 150 методів 

прогнозування, які за ступенем формалізації поділяються на інтуїтивні (індивідуальні і 

колективні експертні оцінки), формалізовані (методи прогнозної екстраполяції та методи 

моделювання) та комбіновані. Обираючи метод прогнозування для розрахунку 

прогнозної величини грошових потоків, необхідно враховувати особливості та умови їх 

формування. Вважаємо, що цій вимозі відповідають формалізовані методи 

прогнозування, які передбачають використання економетричних моделей, що кількісно 

описують стохастичний зв’язок між економічними величинами. Для побудови таких 

моделей необхідно сформувати достатню сукупність вихідних даних про обсяги 

надходжень та витрачань грошових коштів як у цілому по підприємству, так і у розрізі 

його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також чинники, що на них 

впливають. Прогнозні розрахунки мають бути виконані окремо за вхідним та вихідним 

грошовим потоком у розрізі видів діяльності. 

Серед економетричних моделей на особливу увагу заслуговують регресійні моделі, 

які дозволяють: 1) аналітично відобразити взаємозв’язки між результативним 

показником та чинниками, що досліджуються; 2) кількісно оцінити ступінь впливу 

окремих чинників на результативний показник; 3) отримати вірогідні результати 

прогнозування як для складної динаміки розвитку досліджуваного показника, так і для 

складного зв’язку між змінними (чинниками).  
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Технологію застосування такого інструментарію прогнозування як економетричні 

моделі, зокрема регресійні, можна поділити на дві частини: 

1)  побудова прогностичної моделі, яка відповідає необхідним умовам; 

2)  складання прогнозу на основі використання побудованої моделі. 

Побудова економетричної моделі базується на єдності двох аспектів – 

теоретичного, якісного аналізу та аналізу емпіричної інформації. Прогностична модель 

може мати вигляд рівняння парної або множинної регресії. Для знаходження параметрів 

цих моделей використовують метод найменших квадратів, який дозволяє розрахувати їх 

таким чином, щоб сума квадратів відхилень (помилок) функції регресії й вхідних точок 

була мінімальною. 

При побудові регресійного рівняння виникає питання відбору чинників, що 

найбільш суттєво пливають на результативний показник, і вибору найкращої моделі 

прогнозування. Для розв’язання даної проблеми доцільним є застосування одного із 

наступних методів: 

1. Метод усіх можливих регресійних рівнянь – передбачає побудову моделей, які 

містять усі можливі комбінації впливових чинників.  

2. Метод виключень – базується на дослідженні часткових F-критеріїв, які дають 

змогу встановлювати статистичну значимість співвідношення між залишками моделі з 

найбільшою кількістю чинників і залишками моделі з одним вилученим чинником.  

3. Покроковий регресійний метод − до моделі послідовно включаються чинники, 

що мають найбільший коефіцієнт кореляції із залежною змінною, а сама модель 

аналізується за значеннями коефіцієнта детермінації та частковими F-критеріями.  

Розрахунок прогнозних обсягів вхідних і вихідних грошових потоків підприємства 

здійснюється шляхом підстановки в регресійну модель прогнозних значень чинників, які 

включено у модель. З метою більш точного виявлення наявної тенденції зміни чинників 

проводяться багатоваріантні розрахунки за декількома аналітичними функціями. 

Найкраща форма зв’язку обирається на основі оцінки таких статистичних показників, як 

загальна і залишкова дисперсія, коефіцієнт кореляції, індекс кореляції, коефіцієнт 

кореляції вихідного ряду і ряду відхилень визначеного за різницею фактичних і 

вирівняних даних. 

Результати прогнозних розрахунків вхідних і вихідних грошових потоків 

підприємства можуть бути подані у вигляді точкового прогнозу або довірчого інтервалу, 

який залежить від стандартної похибки прогнозу, часу упередження прогнозу, кількості 
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рівнів у часовому ряді і рівня значущості прогнозу. Якість прогнозних розрахунків 

оцінюється з використанням сукупності абсолютних, порівняльних та якісних 

показників, які дають можливість перевірити їх точність та обґрунтованість. Найбільш 

поширеним є ретроспективне оцінювання прогнозу, тобто оцінювання прогнозу для 

минулого часу.   

Перспективним інструментарієм прогнозування грошових потоків підприємства 

вважаємо метод нейронних мереж, який дозволяє в процесі прогнозування вивчити 

залежність змінної від великої кількості незалежних чинників з огляду на їх динаміку, а 

також врахувати в прогнозі різноманітні сезонні коливання цієї змінної та визначити 

вплив тренду.  

 
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО  

ПІДПРИЄМСТВА «МЕТЕОР СЕРВІС» 

Давид І. М., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Магас Н. В. 
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Приватне підприємство «Метеор сервіс» набуло статусу юридичної особи з дня 

його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові 

рахунки у національній валюті у відділеннях банків міста Львів, печатки на яких вказано 

назву підприємства та його ідентифікаційний код, емблему, власну символіку. 

Підприємство має приватну форму власності.  

Основним видом діяльності приватного підприємства є технічне обслуговування та 

ремонтом автотранспортних засобів. Крім цього займається виробництвом гумових шин, 

покришок і камер; відновлення протектору гумових шин і покришок. Також приватне 

підприємство здійснює оптову та роздрібну торгівлю деталями та  приладдям для 

автотранспортних засобів. 

Приватне підприємство функціонує на ринку надання автотранспортних послуг по 

ремонту та обслуговування їх з 1998 року, має: 

- хорошу репутацію на певному сегменті ринку; 

- пережило різні критичні моменти у своїй господарській діяльності; 

- працює з постійними клієнтами заохочуючи їх дисконтними програмами та 

першочерговістю виконання їхніх замовлень; 
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- менеджмент підприємства застосовує різноманітні маркетингові рішення для 

залучення нових клієнтів; 

- підприємство має напрацьований перелік автотранспортних товарів і послуг, які 

надає своїм клієнтам; 

- постійно здійснює удосконалення та модернізацію автотранспортних послуг, 

враховуючи потреби ринку не забуваючи про модернізацію сучасних автомобілів у бік 

електроніки; 

- працює над збільшенням кількості постачальників автомобільних товарів, 

враховуючи якісь та ціну для того, щоб не бути залежним від декількох постачальників; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні цілі здійснення господарської діяльності приватного 

підприємства «Метеор-сервіс» 
 

- працює як дилер певних автомобільних товарів, особливо шин. Це надає набагато 

кращі умови сервісу та ціни для покупців і є ознакою надійності у випадку браку товару; 

- якість обслуговування транспортних засобів та швидкість проведення діагностики 

- висуваються на перше місце керівництвом підприємства, оскільки від цього прямо 

пропорційно залежить бажання власника автотранспортного засобу звернутися з по 

послугу до підприємства знову; 
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- проводиться постійний моніторинг зовнішнього середовища: поява нових 

конкурентів, зміни податкового законодавства, зростання пропозиції на певні послуги 

тощо. 

Головними цілями підприємства є максимізація прибутку, збільшення своєї частки 

ринку, обслуговування широкого кола споживачів автомобільних послуг, зростання 

переліку послуг, які може надати підприємство (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Організаційна структура приватного підприємства «Метеор-сервіс» 
 

Колектив підприємства протягом багатьох років змінювався. Це супроводжувалося 

різними економічними чинниками, які впливали на фінансову діяльність підприємства. 

Зміни супроводжувалися різними послугами, які надавало підприємство. Облікова 

політика теж змінилася за двадцять років у підприємства впровадивши систему обліку 

8.2 «Бухгалтерія для України», тепер немає необхідності тримати декількох бухгалтерів 

на підприємстві.  

Модернізація та комп’ютеризація автомобілів супроводила зміни у наданні 

автотехнічних послуг. Відповідно, підприємство для збереження своєї життєдіяльності 

та безперервного функціонування змушене адаптуватися до нових умов ринкового 

середовища, йти в ногу з часом.  

Основною метою досліджуваного підприємства є отримання максимального 

прибутку, впровадження підприємницької діяльності, мінімізація ризиків та витрат під 

час здійснення фінансових операцій. 
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Діагностика чисельності працівників на підприємства дає можливість зрозуміти у 

якому напрямку розвивається підприємство розширює свою діяльність чи навпаки 

згортає. 

Розглянувши рис. 3 видно, що чисельність працівників підприємство поступово 

зменшується з семи у 2012 році до трьох у 2019 році. Це перш за все пов’язане з тим, що 

на діяльність приватного підприємства з початку його функціонування у 90-х роках 

впливає зростання конкуренції. Появою нових станцій технічного обслуговування, які 

надають повний комплекс автотехнічних послуг, мають розширену мережу на всій 

території України, клубні картки та систему знижок для постійних клієнтів або на 

сезонні автотехнічні послуги. Крім цього, розвиток цифрових технологій поява 

безготівкового розрахунку, інтернет-банкінг спростив оплату товарів та послуг, що у 

свою чергу призвело до скорочення однієї одиниці працівника бухгалтерії. 
 

 
 

Рис 3. Чисельність зростання працівників приватного підприємства  

«Метеор-сервіс» протягом 2012-2019 рр. 
 

Чисельність працюючих на підприємства є незмінною протягом останніх трьох 

років (2017-2019 роки). Проте, не дивлячись на малу кількість працівників, підприємство 

має дуже високу продуктивність праці у 2017 році вона становила 726,43 тис. грн. на 

одного працівника, у 2018 році вона становила 794,13 тис. грн. на одного працівника, 

2019 рік продуктивність праці складала 1041,61 тис. грн. Динаміка віддачі 

інтелектуального капіталу зростає, має високі показники, можна стверджувати, що та 
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кількість працівників які є на підприємстві виконують ефективності поставлені перед 

ними завдання і приносять високі прибутки підприємству. 

Розглянемо динаміку фінансово-економічної діяльності підприємства протягом 

останніх років діяльності (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динаміка зміни показників фінансово-господарської діяльності 

приватного підприємства «Метеор сервіс» за 2017-2019 рр. 
 

Аналізуючи чистий прибуток приватного підприємства то протягом всіх 

досліджуваних років (2017-2019 роки) ми спостерігаємо позитивну тенденцію до 

зростання, так у 2018 році його сума складала 108,9 тис. грн., що на 9,4 тис. грн. більше 

за базовий 2017 рік, у 2019 році сума чистого прибутку сягала 142,6 тис. грн. 

порівнюючи з базовим роком зростання відбулося на 43,1 тис. грн., а з базовим 33,7 тис. 

грн. Позитивне значення чистого прибутку протягом декількох років, який зростає 

характеризує підприємство як успішне, прибуткове, фінансово стабільне, 

конкурентоспроможне. Можна стверджувати, що менеджмент підприємства приймає 

правильні управлінські рішення, ставить перед собою певні цілі фінансово-господарської 

діяльності, досягнення тактики і стратегії розвитку.  

Все це, можливо досягнути тільки за рахунок ефективного управління, строгого 

фінансового контролю, якісного використання наявних фінансових, матеріальних і 

трудових ресурсів, враховуючи ризики прийняття управлінських рішень, розраховуючи 

фінансову безпеку діяльності підприємства. 
 

Список використаних джерел: 
1. Фінансова звітність приватного підприємства «Метеор сервіс» за 2012-2019 роки.  
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АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ:  

ПРИКЛАД АНТИКАФЕ 

Іщенко В. А., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, митна та податкова справа» 
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Львівський національний університет імені І. Франка 
 

Антикафе – це вільний простір, особливість якого полягає в тому, що клієнт 

оплачує чек не за їжу, а час який провів у приміщенні. Це відносно новий формат 

закладів, що використовується для проведення зустрічей, роботи і культурного 

відпочинку. Такі заклади об’єднують в собі ознаки звичайного кафе, молодіжного клубу, 

інтернет-кафе, бібліотеки, ділового центру, ігрової зали.    

Основне в цьому бізнесі – вибрати вдале місце розташування, продумати систему 

розваг, купити якомога більше цікавих настільних ігор і зрозуміти, як краще залучити 

клієнтів. Тому, для досягнення цих завдань вкрай важливо правильно розподілити наявні 

та залучені фінансові ресурси, адже саме від цього залежить успіх реалізації даного 

бізнес-проекту. Важливим при цьому є прийняти таке рішення щодо залучення коштів, 

яке буде найбільш ефективним, щоб структура джерел фінансування була якнайкраща.  

Фінансові потреби бізнесу наступні: 

- стартовий капітал - оренда приміщення; косметичний ремонт приміщення; 

встановлення сигналізації і камер відеоспостереження; купівля меблів (шафи, дивани, 

столи, стільці, крісла); купівля техніки (ноутбуки, проектори, ТВ, кавова машина, 

холодильник);  

- поточні витрати - закупка продуктів, канцтоварів, мийних засобів; оплата 

інтернету, мобільного зв’язку, охорони; витрати на виплату зарплати 

персоналу(бухгалтер, спеціаліст по клінінгу, арт-директор(адміністратор), офіціант 

тощо);  

- маркетингові витрати - витрати на просування бізнесу(створення сайту, розробка 

візитівок, просування в соціальних мережах, формування телефонної бази клієнтів).  

Основна частина капіталовкладень при відкритті антикафе припадає на закупівлю 

меблів, техніки(аудіо-, відео-), сантехніки, ігрового інвентарю.  

Загалом для українського малого та середнього бізнесу доступні 4 способи 

залучення фінансування: гранти; краудфандинг; інвестиції; кредити [1].  
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Гранти. Грантами називають грошові ресурси, що надаються грантодавцем на 

безплатній і безповоротній основі. На сьогодні в Україні діє близько 350 тис. 

підприємств, але в грантових програмах беруть участь не більше 5 тисяч. Більш 

підприємств бояться брати участь у грантових програмах через страх поразки. Проте, на 

мою думку, участь у грантових програмах – неоціненний досвід, що дозволяє визначити 

потреби бізнесу, збагнути сучасні бізнес-тренди і запити соціуму. Тому, я вважаю, що 

такому бізнесу як «Антикафе» доцільно подавати грантову заяву. Головне, правильно 

вибрати грантову програму і чітко обґрунтувати свою бізнес-ідею. Зокрема, до прикладу, 

можна подати заявку на програму «Жінки у бізнесі». Дедлайн даної програми – до 2022 

року. Бюджет програми – 5,35 млн. євро. Учасниками можуть бути малі та середні 

підприємства під керівництвом жінок у всіх галузях. Програма «Жінки у бізнесі» 

допомагає малим та середнім підприємствам під керівництвом жінок отримати доступ до 

фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для їх розвитку. ЄБРР надає доступ до 

фінансових ресурсів через виділення кредитних ліній для місцевих банків, призначених 

для МСП під керівництвом жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб допомогти 

підприємствам стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма пропонує 

тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання можливості жінкам-підприємцям 

ділитися досвідом та навчатися один в одного.  

Також, цікавою є програма ЄС з міжнародного обміну – Еразмус для молодих 

підприємців. Учасниками можуть бути усі офіційно зареєстровані підприємці. Еразмус 

для молодих підприємців – програма ЄС з міжнародного обміну, яка дає молодим, або 

діючим підприємцям можливість навчатися у досвідчених керівників малого бізнесу в 

інших країнах-учасницях Програми. Програма відкрита для підприємців, що мають 

постійне місце проживання в одній з 28 країн-членів Європейського Союзу, а також з 

Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, колишньої Югославської Республіки 

Македонія, Ісландії, Чорногорії, Молдови, Сербії, Туреччини та України. Ця програма 

може бути дуже корисною для молодих підприємців, адже дозволяє накопичувати 

світовий досвід підприємництва та впроваджувати інноваційні підходи до управління 

бізнесом.  

Краудфандинг. Передбачає колективне фінансування через різноманітні онлайн 

платформи. Як правило, краудфандингові платформи найчастіше застосовуються для 

стартапів, або ж інноваційних проектів, які є унікальними і абсолютно новими для 

споживача. До того ж, потрібний значний проміжок часу задля збору необхідної суми 
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коштів. Тому, застосування даного виду фінансування для відкриття «Антикафе» є не 

зовсім доцільним, адже ідея проекту не є новою, або ж інноваційною. Натомість, існують 

інші альтернативні способи залучення коштів, які є ефективнішими і дозволяють 

залучити потрібну суму коштів набагато швидше.   

Інвестиції. Інвестиції являють собою довгострокові вкладення капіталу у 

підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку. На початковому етапі 

реалізації проекту використання інвестицій не є фінансового вигідним способом 

фінансування проекту, адже:   

- інвестиції більш вигідні для масштабних і капіталомістких проектів, які в 

подальшому забезпечать інвесторам велику прибутковість бізнесу;  

- процес залучення інвестицій може тривати дуже довго, зокрема тривалий період 

розгляду заяви на фінансування проекту;  

- вимагають залучення значних коштів на ТЕО (техніко-економічного 

обґрунтування) проекту (бізнес-планування; економічну, фінансову, комерційну, 

маркетингову експертизи);  

- фінансування проекту за допомогою інвестицій здебільшого характерне для більш 

пізніх етапів розвитку бізнесу.  

 Отож, для початку реалізації проекту «Антикафе» доцільніше використати інші 

джерела залучення коштів, застосування яких на практиці є технічно простішим. Проте, 

коли бізнес уже буде рентабельним, інвестиції можуть слугувати одним з джерел 

розширення бізнесу.  

Кредити. Кредитне фінансування було й залишається одним з найпопулярніших 

методів залучення коштів. Однією з вагомих переваг кредиту є те, що він може бути як 

коротко-, так довгостроковим. Існує широкий спектр кредиторів. Кредитором може 

традиційно виступати банк, держава, або ж міжнародні організації. Використання 

кредиту для малого бізнесу є цілком раціональним рішенням. Тим більше, що для малих 

підприємств є можливість взяти участь в Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9», 

яка спрямована на розвиток малого підприємництва, розпочалася у 2020 році і доволі 

успішно себе зарекомендувала[2]. Основними критеріями участі є наступні:  

- заявник має бути зареєстрований як юридична особа приватного права або фізична 

особа-підприємець;  

- середня кількість працівників на момент подачі заявки не може перевищувати 50 

осіб;  
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- розмір державної підтримки за Програмою не буде вище еквіваленту 200000 євро;  

- кредит може бути спрямований на інвестиційні цілі та інші критерії.  

Пакет документів залежить від вимог конкретного банку-партнера. Отримати 

рефінансування можливо у наступних банках: «Укргазбанк», «Ощадбанк», 

«Укрексімбанк», «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», ПУМБ, «Таскомбанк», 

«Кредобанк», банки «Альянс», «Схід», «Львів».   

Також, для новостворених підприємств обов’язковою умовою є наявність бізнес-

плану реалізації інвестиційного проекту. У рамках програми діють три відсоткові ставки. 

Для новоствореного бізнесу, яким є антикафе, прийнятною є відсоткова ставка у розмірі 

7% річних. Дана відсоткова ставка передбачена для бізнесу з виручкою до 25 млн грн. 

Також, перевагою є додаткове зниження ставки кредитування протягом строку 

кредитування - застосовувана процентна ставка зменшується на 0,5% за кожне створене 

нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу 

порівняно з датою укладання кредитного договору, але в будь-якому випадку такий 

розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних.  
Список використаних джерел: 
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В наш час студенти збираються в організації і стараються робити все на користь 

своїх університетів та на підвищення якості навчання завдяки участі в роботі 

студентської ради. Студентська рада не може існувати без певних фінансових ресурсів, 

які акумулюються із надходжень від університету або від спонсорів.  

Кошторис – це затверджений у встановленому порядку або прийнятий належним 

чином фінансово-плановий документ, який містить відповідні статті доходів і суми 

витрат коштів на утримання органів управління, виплати заробітних плат, на виробничу 

діяльність, капітальне будівництво тощо [1].  

Значення кошторису будь-якого утворення полягає в тому, що він впливає його на 

діяльність, забезпечує ефективне і цільове використання коштів, дає можливість 
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контролювати фінансові показники, визначає повноваження учасників фінансових 

відносин, що виникають на його підставі. Кошторис доходів університету, як 

неприбуткового закладу освіти, є основним плановим документом, який підтверджує 

повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і 

спрямування коштів для виконання ним своїх функцій та досягнення цілей, визначених 

на рік відповідно до бюджетних призначень.  

Бюджет студентського самоврядування – це план фінансування та використання 

коштів, необхідних для забезпечення реалізації функцій та повноважень органу 

студентського самоврядування. 

Фінансування діяльності студентського самоврядування здійснюється зa рaхунок 

бюджетних коштів (у випадку фінансування закладу освіти за рахунок коштів 

державного чи місцевих бюджетів) або ж за рахунок власних коштів закладу освіти, які 

нaдaються нa основі затвердженого кошторису.  

Автономія органу студентського самоврядування забезпечується за такої моделі 

фінансування, коли орган студентського самоврядування має власний банківський 

рахунок, на якому акумулюються фінансові ресурси та з якого здійснюються необхідні 

виплати. За такої моделі необхідне оформлення органу студентського самоврядування як 

юридичної особи, якій притаманна організаційна, майнова і фінансова самостійність. 

Організаційно-правова форма такої юридичної особи – громадська організація [2]. 

Дохідна частина бюджету діяльності студентського самоврядування на 

календарний рік формується з: 

- коштів спеціального фонду університету; 

- благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних;  

- добровільних студентських внесків;  

- цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського 

самоврядування;  

- інших надходжень в межах чинного законодавства. 

Відповідно до статті 40 Закону України “Про вищу освіту” фінансовою основою 

діяльності органів студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою 

вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, 

отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності [3].  

Кошти студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань та 

повноважень відповідно до складеного на календарний рік кошторису витрат. Кошторис 
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витрат, із визначенням статей затрат та їх частки в загальній сумі фінансування, 

складається постійно діючим органом студентського самоврядування – Радою студентів 

університету.  

Кошторис приймається на загальних зборах (конференції) студентів університету, 

як рекомендація для включення до кошторису спеціального фонду та затверджується 

Вченою радою і ректором університету.  

Кошторис студентського самоврядування затверджується в межах кошторису 

університету. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів студентського 

самоврядування, здійснюється Радою студентів університету.  

Спрямування коштів студентського самоврядування здійснюється на : 

- підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті (у тому числі 

відрядження для участі у наукових заходах, наукові дослідження) не менш ніж 40 %;  

- культурно-масові заходи – не більш ніж 20%;  

- преміювання за поданням рішення Ради студентів та наданням матеріальної 

допомоги – не  більш ніж 20%  

- матеріально-технічне забезпечення – не більш ніж 20%  

Статті витрат затверджуються рішенням Ради студентів університету під час 

складання та коригування проекту кошторису.  

Відповідальність за формування кошторису Ради студентів університету та 

використання цих коштів несуть голова Ради студентів університету та голова 

фінансового сектору Ради студентів. Голова фінансового сектору Ради студентів 

університету здійснює облік коштів за відповідними статтями видатків затвердженого 

кошторису, які витрачено Радою студентів, звіряє з бухгалтерією звіти щодо 

використання коштів органами студентського самоврядування університету.  

Органи студентського самоврядування університету публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторису не рідше одного разу на рік.  

Позачерговий звіт голови фінансового сектору Ради студентів здійснюється на 

вимогу голови Ради студентів університету за участю не менш ніж 2/3 складу Ради 

студентів. Видатки, спрямовані на виконання діяльності студентського самоврядування, 

здійснюються за умови виконання Університетом вимог Бюджетного Кодексу України. 

Вплив кошторисного фінансування на існування студентського самоврядування 

значний, адже саме незалежність органів студентського самоврядуванні у здійсненні 

своєї діяльності забезпечена у тому числі і самостійністю у визначенні напрямів 
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витрачання коштів кошторису. Збільшення доходів за кошторисом збільшить і 

можливості студентської ради. Якщо зростуть можливості студентської ради, то це 

посилить здатність студентів впливати на розвиток свого університету. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА 

Кравчук Х. В., бакалавр, 
спеціальність «Економіка» 

ОПП «Міжнародна економіка» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Фінансовий стан виробництва являє собою ступінь забезпечення виробництва 

потрібними грошовими джерелами для втілення результативної господарської роботи, 

крім того актуального контролю фінансових обчислень за власними обов’язками. 

У фінансовому стані фірми виявляють віддзеркалення у грошовій формі суцільні 

підсумки праці фірми з адміністрування фінансовими засобами. 

Результати фінансового аналізу використовуються для планування, контролю та 

прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета встановити планомірне 

надходження грошових коштів і розмістити власні та позичені кошти таким чином, щоб 

забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимального 

прибутку та ефективного управління ним, а також запобігання банкрутства.  

Головна мета аналізу фінансового стану – своєчасно виявити й усувати недоліки у 

фінансові діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і 

його платоспроможності. Аналіз фінансового стану має допомогти фінансовим 

аналітикам обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових 

операціях підприємства, вжити відповідних заходів, які допоможуть виправити 

становище, прийняти рішення про ефективніше вкладання коштів і ресурсів, 

скоригувати напрями майбутньої діяльності підприємства. Успішна діяльність 

підприємства в умовах ринку значною мірою залежить від того як здійснюється 



291 

комплексний і складний процес управління підприємством, суть якого зводиться до 

пошуку і прийняття найбільш ефективних рішень і їх практичного здійснення. У процесі 

розвитку економіки України все більшої значущості набуває системний підхід до 

управління підприємствами. Тут виникає потреба аналізу об’єкта дослідження – суб’єкта 

господарювання – як складної економічної системи. Економічна система вимагає тісного 

взаємозв’язку всіх її елементів і частин. Отже, системний підхід дозволяє розробити 

умови оптимізації роботи підприємства в цілому [1, с. 226]. 

Фінансовий стан виробництва характеризується наступними аспектами: 

прибутковість праці виробництва; оптимальність поділу приросту, що лишився у 

постанові виробництва після виплати податків і неодмінних платежів; присутність 

особистих матеріальних запасів не тільки якнайменшого потрібного обсягу для 

формування виробничого перебігу та перебігу здійснення виробів; вигідне розташування 

провідних кругообігних фондів; здатність сплатити і ліквідність. 

Коли фірма здійснює в даних течіях, які потребують вимірів, тоді фінансовий стан 

фірми приймається сталим. Фінансовий стан фірми не може бути міцним, коли не 

одержує прибутку в обсягах, що задовольняють потрібний приріст фінансових 

можливостей націлених на употужнення матеріально-технічної основи фірми і 

соціальної галузі. 

Нагальним розпорядженням фінансового відомства виробництва є фінансовий 

нагляд за реалізацією планів і завдань по випуску високоприбуткових, 

конкурентоздібних виробів за зменшенням видатків на фірми, запровадження порядку 

заощадження матеріальних джерел і керування фірмою. 

Грошовий стан фірми має залежність від наслідків торговельної та фінансової 

діяльності, що більші ознаки виготовлення та здійснення виробів, послуг і робіт, є менша 

вартість, то вища рентабельність та вищий приріст, то кращим є грошовий стан 

виробництва. І в зворотному напрямку, у підсумку недовершення плану з виготовлення 

та здійснення відбувається збільшення собівартості виробів, робіт та послуг, зниження 

виручки та суму доходів і, у результаті, – псування фінансового стану виробництва, в 

змозі платити. 

У неупередженій оцінці грошового стану зацікавлені усі користувачі фінансової 

звітності, котрі у міжнародних нормах бухгалтерського обліку з’єднані у три центральні 

групи: індивіди, котрі прямо займаються бізнесом на цій фірмі; індивіди, котрі не 

трудяться на фірмі, але мають основний грошовий інтерес у цьому бізнесі; індивіди, 
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котрі мають не основний грошовий інтерес у цьому бізнесі, іншими словами податкові 

служби тощо, що займаються купівле-продажем цінних паперів, експорт та імпорт тощо. 

Фінансовий стан будь-якого виробництва формулюється у взаємовідношенні будов 

способів виробництва та джерел. 

Найважливіші завдання аналізу грошового стану: формулювання якості 

фінансового стану, вивчення підстав його покращення або зниження за чіткий етап, 

підготовка рекомендацій для поліпшення грошової врівноваженості та 

платоспроможності виробництва. Ці завдання вирішуються на базі вивчення динаміки 

абсолютних та відносних фінансових ознак і сортуються на блоки, а саме: структурний 

розгляд пасивів та активів фірми, аналіз грошової стійкості, розгляд ліквідності та змоги 

сплатити, аналіз потрібного збільшення особистого майна. 

Найважливішою ціллю розгляду фінансового стану є вчасне викриття та 

ліквідування упущень у грошовій діяльності фірми та розшукування запасів закріплення 

грошового стану фірми та її платоспроможність. 
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Значення маркетингових технологій досить суттєве для покращення фінансового 

стану підприємств. Для підкреслення доцільності застосування маркетингових 

технологій, необхідно з’ясувати  зміст означеної категорії та виділити основні її види. 

На думку Селюхов М. В., Кулик А. М. маркетингові технології – це продумана у 

всіх деталях модель маркетингової діяльності з розроблення, організації та проведення 

сукупності заходів, які забезпечують вирішення поставлених завдань [1]. 

Згідно [2] сукупність взаємопов'язаних суб'єктів маркетингу, управлінських 

процедур, певних процесів та їх стадій, чітких у своїй послідовності операцій, прийомів 

та дій, спрямованих на досягнення маркетингових цілей. 

Виділяють наступні найбільш поширені маркетингові технології (рис. 1). 
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Рис. 1. Видовий склад основних маркетингових технологій 

 
Визначення змісту «маркетингові технології» наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Сутність маркетингових технологій  

Автор Зміст 

О. М. Ковінько,  
Т. Г. Пасічник [4]  

Маркетингові технології – це система наукових знань щодо формування відповідних 
стадій, переліку конкретних операцій, прийомів і дій, реалізованих фахівцями сфери 
маркетингу з метою підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок, у 
першу чергу, інформаційного забезпечення виробництва конкурентоспроможної 
продукції, своєчасного виведення її на ринок та забезпечення довготривалих відносин 
зі споживачами. Маркетингові технології дозволяють зробити підприємство 
конкурентоспроможним. Застосування маркетингових технологій забезпечить 
підвищення ефективності управління як маркетинговою діяльністю, так і діяльністю 
підприємства загалом на основі спеціалізації праці фахівцівмаркетологів, розробки і 
застосування сучасних наукових методів та засобів планування, організації, обліку, 
аналізу й контролю діяльності.  

О. Шевчук [5]  Маркетингові технології – сукупність методів, інструментів, заходів та прийомів, що 
спрямовані на забезпечення ефективного обміну та досягнення 
конкурентоспроможності на глобальних товарних ринках.  

Авторське 
визначення 

Маркетингові технології на сьогодні, є сукупністю методів, прийомів, режимів 
роботи, послідовністю операцій та процедур щодо виробництва продукту.  

Крос-маркетинг - 
система дій щодо 

залучення 
споживачів 

одночасно в різних 
напрямах. 

Ребрендинг - 
концептуальна зміна 

ідеології бренду і всіх 
його складових. 

Трейд-маркетинг - 
комплекс знань і дій, 

спрямованих на 
збільшення попиту 
на рівні гуртової та 
роздрібної торгівлі. 

CRM  
(Customer relationship 

management)  – 
система управління 

взаємовідносинами з 
клієнтами 

Маркетингові 
Інтернет-технології - 

інформаційний та 
комунікаційний ресурс, 
який сприяє одержанню 
компаніями необхідної 
інформації про ринок, 

конкурентів, 
споживачів, ціни. 

Вірусний маркетинг - 
технологія, що 

дозволяє в найкоротші 
терміни максимально 
широко розповсюдити 
в рекламних цілях ту 
чи іншу інформацію. 

Краудсорсинг - певна 
робота виконується не 

професіоналами, а 
любителями, тобто 

"натовпом", причому 
безкоштовно, на 

підставі публічної 
оферти. 

Маркетингові 
технології 
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Використання маркетингових технологій, завжди спрямовано на зростання рівня 

конкурентоспроможності, покращення ефективності та результативності діяльності 

підприємства, що є запорукою стабільності функціонування підприємств. 

Результат використання маркетингових технологій спрямований на наступне:  

- підтримку та розвиток конкурентоспроможності товарного експорту; 

- покращення глобального конкурентного статусу країни; 

- застосування та розвиток сучасних наукових методів та засобів планування, 

організації, обліку, аналізу й контролю діяльності; задоволення потреб споживачів та ін. 

Використання маркетингових технологій сприяє зростанню рівня 

конкурентоспроможності підприємства та підвищення ефективності управління як 

маркетингової, так і діяльності підприємства в цілому [3].  
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ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Куцик В. І., к.е.н., доцент, 
Лісяна А. М., бакалавр, 

спеціальність «Маркетинг»  
Львівський торговельно-економічний університет 

 

На будь-якому етапі розвитку економіки оплата праці була найголовнішим 

інструментом стимулювання персоналу та виконувала роль мотиваційного механізму 

трудової активності працівників. Раціональний підхід до оплати праці безпосередньо 

впливає на економічну ефективність підприємства і на якість життя трудового 

населення. Ефективне управління персоналом досягається лише за комплексного 

підходу, що включає як нематеріальні, так і матеріальні засоби стимулювання активності 

працівників, підвищення їхнього трудового потенціалу. 

Особливістю трудових ресурсів є їхня ціна, яку треба грамотно розрахувати для 

формування фонду оплати праці. Фонд заробітної плати вважається одним з 
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найголовніших елементів витрат підприємства, тому його дослідження є досить 

актуальним. З одного боку, підприємець прагне максимізувати прибуток, для цього він 

зменшує витрати, але разом з тим, він намагається стимулювати працівників для 

підвищення ефективності підприємства за рахунок збільшення фонду оплати праці. 

Процес формування фонду заробітної плати має багато протиріч і вимагає 

максимального аналізу. Тож варто так збалансувати фонд оплати праці, щоб він не був 

збитковим для підприємства, але й задовольняв потреби персоналу. 

Для того, щоб визначити поняття «заробітна плата» треба звернутися до Закону 

України «Про оплату праці», згідно з яким - це винагорода, обчислена, зазвичай, у 

грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 

орган виплачує  працівникові за виконану ним роботу [1]. Отже, чинним законодавством 

заробітна плата трактується як винагорода для працівників.  

Головним елементом у формуванні оплати праці є основна заробітна плата, яка 

формується під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, та значення якої має 

незначні відхилення на більшості підприємствах певної галузі. Проте додаткова 

заробітна плата, а також компенсаційні і заохочувальні виплати являються перевагою 

для конкретного підприємства, що дає йому можливість залучати до роботи найкращих 

працівників. 

Дана тенденція у структурі фонду оплати праці спостерігається в статистичних 

даних за перший та другий квартали  2020 року [2]. Для прикладу візьмемо галузь 

промисловості (виробництво продукції) і оптової та  роздрібної торгівлі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура фонду заробітної плати у промисловості та торгівлі  

у І та ІІ кварталах 2020р. 

Вид діяльності 

І квартал ІІ квартал 

Фонд 
оплати 
праці, 
млн. 
грн. 

у тому числі, % 

Фонд 
оплати 
праці, 
млн. 
грн 

у тому числі, % 

Фонд 
основ-

ної заро- 
бітної 
плати 

Фонд 
додат-
кової 
заро-
бітної 
плати 

Інші 
заохо-

чуваль-
ні та 

компен-
саційні 
виплати 

Фонд 
основ- 

ної 
заро-
бітної 
плати 

Фонд 
додат-
кової 
заро-
бітної 
плати 

Інші 
Заохо-
чуваль-

ні та 
компен-
саційні 
виплати 

Промисловість 68728,3 59,5 34,6 5,9 63812,2 57,8 38,0 4,2 

Оптова та 
роздрібна 
торгівля 

27194,8 63,6 33,2 3,2 24586,5 61,6 34,9 3,5 
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Отже, з табл. 1 можна побачити, що і в галузі промисловості, і в галузі торгівлі 

українських суб’єктів господарювання у фонді оплати праці переважає основна 

заробітна плата, що виплачується у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок. 

Майже вдвічі меншою є частка додаткової заробітної плати, яка є винагородою за працю 

понад встановлені норми, за успіхи у роботі та винахідливість. Заохочувальні та 

компенсаційні виплати характеризуються найменшою часткою у загальному фонді 

заробітної плати і являють собою винагороди за підсумками річної роботи та премії за 

спеціальними положеннями.  

Але, якщо конкретніше аналізувати структуру, то можна побачити відчутну 

різницю: фонд оплати праці на промислових підприємствах в 2,5 рази більший ніж на 

торговельних. Це пояснюється насамперед кількістю працівників: за підсумками 

першого кварталу 2020 року в галузі промисловості їх налічується 1 836 800 осіб , в той 

час на  торговельних підприємствах – не більше, як 806 300 осіб [2]. Також можна 

побачити, що фонд заробітної плати у другому кварталі 2020 року як на промислових, 

так і на торговельних підприємствах почав скорочуватися. Основною причиною такого 

зменшення стали карантинні заходи, спричинені пандемією COVID-19 у світі та в 

Україні. Це змусило промислові підприємства скорочувати обороти діяльності і кількість 

працівників, а більшість  непродовольчих торговельних підприємств під впливом 

пандемії взагалі були змушені припинити роботу [3]. 

Формувати фонд заробітної плати в період пандемії – це справжня проблема, з якою 

стикнулися майже всі українські підприємства. Власне проблема полягає в тому, що 

підприємства почали зупиняти або скорочувати діяльність, але при цьому вони повинні 

були виплачувати заробітну плату працівникам, які взагалі не працювали, або ж 

працювали частково. Тому й власне виникла дилема, адже працівникам потрібні гроші, 

щоб задовольнити хоча б свої мінімальні потреби, а підприємець не прагне віддавати 

свої гроші, коли підприємство стоїть без роботи. 

З огляду на це, пропоную виділити основні напрямки формування фонду заробітної 

плати на підприємстві. Спершу підприємцю варто подумати про скорочення витрат не 

пов’язаних з доходами всіх працівників безпосередньо. Наприклад, можна зменшити 

бюджет на навчання, скоротити представницькі витрати. Зарубіжний досвід показує, що 

частка основної заробітної плати повинна коливатися в межах 80-85%. Такий метод 

дозволить скоротити витрати відповідно до скорочення робочих годин і буде мотивувати 

робітників до праці. 
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До того ж досвід таких європейських країн, як Німеччина та Великобританія, 

показує, що формування фонду оплати праці на основі укладання індивідуальних 

контрактів стимулюватиме працівників швидше та якісніше виконувати свою роботу. 

Дані контракти дозволять захистити права персоналу, адже в них чітко та прозоро 

прописані усі умови праці для кожного працівника.  

 Не варто також забувати про роль держави у підтримці роботи підприємств в 

період кризового стану. Проте держава не в змозі усім допомогти, тому на практиці 

підприємства просто скорочують штат. Але у випадку, коли ситуація стає 

неконтрольованою, варто переглянути заробітну плату і зменшити її до того рівня, на 

якому людина може задовольнити свої потреби. 

Отже, формування фонду оплати праці – це складний процес, що потребує 

глибокого аналізу та значних зусиль керівництва. Для ефективної діяльності 

підприємства суб’єкти господарювання повинні створити відповідні умови для 

персоналу аби стимулювати його. В період пандемії COVID-19 це зробити досить важко. 

Тому варто перейняти досвід зарубіжних країн та діяти рішуче: встановити фонд 

заробітної плати з рівнем основної не менше 80%, укласти з кожним працівником 

індивідуальний контракт, в якому прописати умови праці, знизити витрати, не пов’язані 

з доходами працівників, а також своєчасно та достовірно інформувати робітників щодо 

оплати їхньої праці. 
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Проблема психологічних впливів (соціальних впливів) у психології реклами як 

галузі наукового знання вкрай актуальна. Адже будь-який вплив передбачає зміну 

свідомості людини, є перешкодою для вільного вибору. Багато вчених вважають, що всі 
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ми повністю залежимо один від одного і ніякого абсолютно вільного вибору, навіть 

уявного, взагалі не існує [1]. 

Дослідженнями в області психології реклами займалися вчені, що залишили дуже 

помітний слід у світовій психологічній науці , – У.Д. Скотт (WD Scott), Мед (W. Moede), 

Шульте (KW SchuIte), Марбе (К. Marbe), Штерн (Е. Stern), Блюменфельд (W. 

Blumenfeld), Дж. Б. Уотсон (JB Watson), Мюнстерберг (Н. Munsterberg), Гартунг (С. V. 

Hartungen) та ін. Вони зробили відкриття, які не втратили свого значення і в даний час. 

Багато дослідників, розглядаючи проблему впливів у рекламі, особливу увагу 

приділяють усвідомлюваним і неусвідомлюваним впливам, а також детально 

розглядають відмінності між впливами раціональними, заснованими на логіці і 

переконуваних аргументах, і нераціональними, заснованими на емоціях і почуттях [2; 3]. 

Сучасні психологія та соціологія засоби впливу на покупця поділяють на три 

різновиди: моделі навчання, теорія думок і уявлень людей про рекламу, мотиваційні 

моделі. Мотиваційні моделі рекламної діяльності є результатом розвитку мотиваційної 

психології і випливають з наукового постулату про те, що мотивація діє на особистість, 

для якої її призначено. 

У сучасній рекламній діяльності найчастіше використовується саме мотиваційна 

модель, яка має назву «геостатична теорія мотивації». Вона грунтується на тому, що 

людина прагне задовольнити потреби для досягнення стану спокою й рівноваги. 

Відхилення від рівноваги породжує реакції, спрямовані на відновлення початкового 

стану. До цієї моделі відносять також теорію інстинктів, психоаналітику й теорію 

пізнання [4]. 

Психоаналітичний підхід спирається на теорію 3. Фройда. У сучасних 

дослідженнях маркетингу та поведінки споживачів цей підхід використовується рідко і 

має значення лише як історичний фундамент пізніших розробок теорій поведінки 

покупця. 

У психологічній структурі особистості 3. Фройд виокремлює три компоненти: 

неусвідомлюване «Ід» (Воно) — галузь потягів, сліпих інстинктів; усвідомлюване «Его» 

(Я) — це те, що сприймає інформацію про оточення, стан організму та отримує імпульси 

«Ід», які регулюють дії людини; «Супер-Его» (супер-Я) — це галузь соціальних норм і 

моральних настанов. 

З. Фройд уважав, що люди переважно не усвідомлюють тих реальних 

психологічних сил, які формують їхню поведінку. Починаючи з юних літ, людина росте, 
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подавляючи в собі безліч бажань. Ці бажання ніколи повністю не зникають і ніколи не 

стають повністю контрольованими. Вони виявляються в сновидіннях, обмовках, нев-

ротичній поведінці, нав'язливих станах і врешті-решт у психозах, коли людське «Его» не 

в змозі збалансувати міцні імпульси власного «Ід» із подавленим «Супер-Его». 

Цікаво, що послідовники 3. Фройда зробили такі, наприклад, висновки щодо деяких 

проблем реклами: 

• споживачі не дуже охоче купують чорнослив, тому що він зморшкуватий і нагадує 

про старість; 

• куріння цигарок — це доросла альтернатива ссання дітьми пальця; 

• чоловікам подобається одеколон із сильним «чоловічим» запахом і крутим 

словом-назвою; 

• товари для жінок повинні мати в дизайні й формі натяк на фалічний символ. 

Чи є в цьому правда і скільки її, кожен менеджер з реклами мусить вирішувати 

самостійно. Заслуга психоаналізу полягає в тім, що він уперше звернув увагу на ті 

чинники поведінки покупця, які не контролюються свідомістю. 

Ієрархію потреб запропонував психолог А. Маслоу. Він намагався пояснити, чому в 

різні часи людиною керують різні потреби. Чому одна людина використовує багато часу 

й енергії на самозбереження, а інша — на здобування поваги оточення. Учений уважає, 

що значущість людських потреб відповідає такому порядку: фізіологічні потреби, 

потреби самозбереження, соціальні потреби, потреби в повазі і потреби в 

самоствердженні. 

За А. Маслоу, людина намагається задовольнити передовсім найважливіші потреби. 

Як тільки якусь важливу потребу буде задоволене, вона на певний час перестає бути 

спонукальним мотивом. Водночас з'являється потреба в задоволенні наступної. 

У застосуванні до реклами це означає таке: коли людина, на яку спрямований мотив 

(чи яка має цей мотив), готова до дії, характер дії залежатиме від характеру сприйняття 

ситуації. На сприйняття впливають різного роду подразники. Головне в рекламі — це 

з'ясувати, які подразники будуть помічені людиною і як людина на них відреагує. 

Рекламодавцям необхідно мати ґрунтовне уявлення про мотиви потенційних 

покупців, щоб знати не тільки які товари та які умови, але й яка реклама приведе до 

купівлі, оскільки купівлі передує сприйняття, діяльне осмислення об'єктивних даних, 

коли людина ніби заново винаходить, вигадує предмет, щоб включити його в набір 

повсякденних потреб або в набір заповітних бажань, або в набір непотрібних речей. 
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Отже, мотиви виконують роль рушія вчинків і виявляються у вигляді напружень чи 

збуджень, які психіка людини намагається відкинути або принаймні зменшити, хоч той, 

хто випробовує на собі цей механізм, навряд чи усвідомлює його сенс і значення. Усе це 

відбувається на рівні підсвідомості [4]. 

У реальному житті всі ці процеси тісно переплітаються один з одним. Відтак 

найголовнішим завданням реклами є створення й закріплення своєрідного умовного 

рефлексу, коли сама тільки назва товару породжує бажання його придбати. 
 

Список використаних джерел: 
1. Лебедев А. Н. Психология рекламы. Психология. Учебник для экономических вузов / Общ. ред. 

В. Н. Дружинина. — СПб.: Питер, 2000. 
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ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ТА ФІНАНСОВИЙ ДОБРОБУТ  

ДОМОГОСПОДАРСТВ І ГРОМАД2 

Мульска О. П., к.е.н., 
старший науковий співробітник 

відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України 

 

Економіка Україна повільно оговтується від нещодавніх фінансових турбуленцій, 

які стали причиною значних трансформацій в економічній поведінка домогосподарств, 

змін структури витрат і обсягів заощаджень. Протягом останніх років показники 

заощаджень домогосподарств і громад зменшились у декілька разів. Так, стабільний 

ринок праці та збільшення споживчого попиту призвели до збільшення приватних витрат 

та одночасно знизили рівень спроможності заощаджувати чи інвестувати. Більше того, за 

рекордно низьких базових процентних ставок депонування грошей на традиційних 

ощадних рахунках стало менш привабливим, ніж інвестиційна діяльність. Крім того 

молоді особи у віці від 20 до 30 років особливо вразливі до фінансових загроз. Так, 

середньорічний розмір заощаджень домогосподарств в Україні становить не більше 4 % 

від доходів, тоді як в США цей показник рівний 15-20 % [1]. 

Фінансовий добробут залежить від його індивідуального сприйняття 

домогосподарствами чи громадами. Наприклад, домогосподарства з однаковим рівнем 

доходу можуть по-різному оцінювати свій фінансовий добробут залежно від потреб, 

                                                 
 
2 Дослідження виконано в рамках гранту 2020.02/0215 «Фінансові детермінанти забезпечення економічного 
зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки» за підтримки НФДУ. 
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уподобань і цінностей. Тому чинниками фінансового добробуту є демографічні 

характеристики (стать, вік, освіта, сімейний стан і структура домогосподарства), 

фінансові знання і спроможність заощаджувати, рівень і структура доходів, ставлення до 

фінансових активів і боргів, фінансові розпорядження (матеріалізм, готовність прийняти 

ризики), а також фінансові стратегії домогосподарств у таких сферах, як бюджетування, 

заощадження та імпульсивні покупки [2]. 

Забезпечення життєвих стандартів – це інтеграція фінансового добробуту, 

доступність послуг, а також задоволення комфортом і матеріальними благами. 

Підтримання відповідного рівня життя тісно корелюють з фінансовою поведінкою та 

цілями. Наприклад, домогосподарства, купуючи житло, машину та інші матеріальні 

блага, прагнуть відповідати високому рівню життя, як правило, за рахунок 

довгострокової економічної поведінки. 

Стандарти життя, на нашу думку, на основі яких оцінюють добробут на рівні громади, 

включати такі індикатори, як рівень багатства, комфорт, дохід, можливості 

працевлаштування, вартість товарів і послуг та бідність, а також тривалість життя, рівень 

інфляції або тривалість оплачуваної відпустки. Варто наголосити, що не менш 

показовими факторами, які пов’язані із рівнем життя є: депривація (рівень бідності), 

доступ до якісної медичної допомоги, якість освітніх послуг, інфраструктурне 

забезпечення, довкілля тощо.  

Фінансова депривація означає стан домогосподарства або громади, за якого відсутні 

основні суспільні потреби. На нашу думку, соціально-економічна депривація – це 

відсутність соціальних та економічних вигод, які вважаються необхідними для 

суспільства, громади чи регіону. Наприклад, громади із високим попитом та низьким 

рівнем базових потреб часто демонструють поганий соціальний та економічний статус 

порівняно з іншими сусідніми громадами. 

Економічна поведінка домогосподарств є ключовим чинником забезпечення 

фінансового добробуту. Моделі поведінки визначають і фінансові деструктиви, методи 

стимулювання раціонального споживання і стабілізації ефективної поведінки щодо 

заощаджень. Фінансово деструктивна поведінка включає перевитрату коштів, 

генерування боргу, несвоєчасне оплату рахунків або споживання резервного фонду 

(заощадження). Втручання, наприклад, шляхом навчання споживачів або підвищення 

рівня обізнаності, може бути спрямоване на зменшення негативних виявів 

деструктивних форм поведінки, тим самим збільшуючи фінансовий добробут.  
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На фінансовий добробут домогосподарств впливають: фінансова спроможність, 

фінансова інклюзія, соціальний капітал та дохід. Домогосподарства з вищим рівнем 

фінансової спроможності з фінансовими знаннями, ефективними рішеннями досягають 

вищого рівня добробуту. Однак, фінансові знання, ставлення, рішення та поведінка по-

різному впливають на фінансовий добробут домогосподарств загалом, оскільки варто 

врахувати фактор віку. 

Фінансова інклюзія у процесі забезпечення добробуту означає наявність 

відповідних і доступних фінансових послуг та продуктів. Домогосподарства, які 

фінансово виключені, мають нижчий фінансовий добробут, ніж ті, які володіють 

фінансовою підтримкою. Тому фінансова інклюзія є потенційною перешкодою для 

забезпечення добробуту, формування ефективної економічної поведінки 

домогосподарств. Зауважимо, що соціальний капітал, у т. ч. підтримка громади, 

являється важливою формою підтримки в періоди фінансової кризи щодо задоволення 

основних потреб і забезпечення додаткових послуг.  

Підсумуємо, що державна політика має значний вплив саме на добробут громад 

шляхом регулювання (наприклад, галузь фінансових послуг, виробничі відносини), 

забезпечення виплат соціального страхування і надання фінансових послуг, формування 

соціальної політики у сфері освіти, працевлаштування, пенсійного забезпечення і 

фінансово-інвестиційних програм.  
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ДЕФІНІЦІЯ СУТНОСТІ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Нетреба А. В., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Нікольчук Ю. М. 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 
 

Важливою складовою капіталу підприємства є оборотний капітал, оскільки якісне 

управління останнім впливає на безперервність процесу виробництва та збуту продукції, 

ліквідність, платоспроможність та рентабельність підприємства. 
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Саме тому ця економічна категорія є предметом дослідження багатьох вчених. 

Однак через значну кількість наукових напрацювань у цій тематиці актуальними є 

систематизація та узагальнення наявних поглядів на поняття «оборотний капітал 

підприємства». 

Капітал є однією з головних складових функціонування та розвитку економіки, 

виконуючи важливу функцію у процесі формування, розподілу, перерозподілу та 

споживання благ. Це підкреслюється змістовним значенням категорії «капітал», яка у 

перекладі з латинського «capitalis» означає «основний», «ґрунтовний», «головний» [1]. 

Перша спроба наукового дослідження оборотності капіталу була зроблена Адамом 

Смітом. На думку А. Сміта, капітал, який створює свою вартість у процесі обігу, 

складається з двох частин: перша приносить грошовий дохід, друга забезпечує 

одержання цього доходу. Відповідно до цього А. Сміт розділив капітал на оборотний та 

основний, ввівши уперше ці категорії у науковий обіг [1].  

Значну кількість поглядів науковців на тлумачення сутності «оборотний капітал» 

можна систематизувати у три підходи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи науковців до визначення поняття «оборотний капітал» 

Підходи Визначення поняття «оборотний капітал» Представники 
Перший 
підхід 

Грошові кошти, інвестовані до оборотних 
виробничих фондів та фондів обігу з метою 
забезпечення неперервного виробництва та 

збуту виробленої продукції 

Г. І. Кравцова, М. І. Ткачук, І. 
В. Зелгавілс, І. А. Усатов, А. М. 

Бірман, Н. С. Шумов, В. М. 
Гриньова, В. О. Коюда 

Другий 
підхід 

Фінансові ресурси, вкладені в об’єкти, які 
використовуються підприємством протягом 

одного операційного циклу або відносно 
короткого періоду часу 

Д. С. Моляков, А. М. 
Поддєрьогін, Н. Б. Єрмасова, В. 

В. Кулішов, Ю. А. Арутюнов 

Третій 
підхід 

Мобільні активи, які підприємство використовує 
у процесі здійснення своєї господарської 

діяльності протягом року або операційного 
циклу 

М. В. Володькіна, В. В, 
Ковальов, Н. А. Русак, Р. Н. 

Холт, В. В. Ковальов 

Джерело: узагальнено автором 
 

Згідно з першим підходом оборотний капітал – це грошові ресурси, вкладені з 

метою формування фондів обігу та оборотних виробничих фондів. При цьому 

підкреслюється грошова природа оборотного капіталу, який виступає у ролі засобу 

платіжного обслуговування кругообігу. На думку таких вчених, як М. І. Ткачук, Г. І. 

Кравцова та А. В. Шашковський, оборотні кошти є сукупністю грошових ресурсів, які 
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планомірно інвестуються підприємством з метою формування оборотних виробничих 

фондів та фондів обігу [2]. 

Друга група науковців розглядає оборотний капітал як авансовану вартість. На 

відміну від  зазначених раніше визначень, тут наголошується, з одного боку, на 

рухомому відновлюваному характері авансованої вартості, яка повертається у грошовій 

формі після закінчення кожного кругообігу, з іншого – на тому, що виготовлений 

додатковий продукт не є частиною оборотного капіталу. 

На думку Д. С. Молякова, оборотні засоби – це вартість, авансована у грошовій 

формі з метою планомірного формування та використання в мінімально необхідних 

розмірах оборотних виробничих фондів та фондів обігу, для забезпечення «виконання 

підприємством виробничої програми та своєчасного здійснення розрахунків» [2]. 

А. М. Поддєрьогін, об’єднавши категорії «оборотний капітал» та «оборотні кошти», 

визначає, що це – авансовані в оборотні виробничі фонди та фонди обігу кошти для 

здійснення безперервного процесу виробництва та реалізації продукції задля одержання 

прибутку [3]. Зазначене визначення є найбільш влучним, оскільки розкриває сутність та 

економічну природу оборотного капіталу. Водночас ототожнення цих понять є 

недоцільним, оскільки до складу оборотних коштів, наприклад, не входять 

короткострокові фінансові вкладення. 

Третя група економістів характеризує оборотний капітал як мобільні активи, які 

підприємство використовує під час своєї господарської діяльності протягом року або 

операційного циклу. Зокрема, на думку М. В. Володькіної, оборотний капітал є 

частиною активів підприємства, яка складається з оборотних коштів та 

короткострокових фінансових інвестицій. 

В. В. Ковальов зазначає, що оборотний капітал є складовою мобільних активів 

підприємства у формі грошових коштів або таких, що можуть бути трансформовані у 

них протягом одного року або виробничого циклу.  

Дослідивши еволюцію поняття «оборотний капітал», можна зробити висновок про 

існування різноманітних підходів до характеристики сутності цього поняття. Одні 

науковці визначають оборотний капітал як грошову форму оборотних виробничих 

фондів та фондів обігу, які забезпечують безперервність виробництва та реалізації 

виготовленої продукції. Інші дотримуються думки про те, що оборотний капітал є 

авансованою у господарську діяльність підприємства вартістю задля формування 

оборотних виробничих фондів та фондів обігу. Перша категорія науковців не розкриває 
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сутність поняття у повному обсязі, розглядаючи оборотні кошти у статиці, які необхідно 

розглядати у русі, оскільки їм властиве повернення у виробництво після завершення 

виробничого циклу. 

Враховуючи особливості трактувань науковцями терміну «оборотний капітал», ми 

пропонуємо таке визначення: оборотний капітал – це сукупність майнових цінностей, які 

є джерелом фінансування оборотних активів підприємства та обслуговують його 

поточну виробничо-господарську діяльність з метою забезпечення досягнення 

ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності та рентабельності підприємства. На 

нашу думку, доцільно застосовувати саме таке трактування, оскільки воно найповніше 

характеризує зміст та економічну сутність оборотного капіталу підприємства. 

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні оптимального складу 

та розміру окремих складових оборотного капіталу вітчизняних підприємств, що 

призведе до зниження невиправданих сум кредиторської заборгованості та збільшення 

ефективності використання активів на цих підприємствах. 
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В умовах спаду виробництва та гострої нестачі фінансових ресурсів, суб’єкти 

господарювання повинні прагнути якщо не до одержання максимального прибутку, то, 

принаймні, до того обсягу, що дозволяв би їм належно забезпечувати свою фінансово-

господарську діяльність. У кінцевому підсумку це означає наявність реальних джерел 

формування прибутку й оптимізацію його використання. Усе це та процеси глобалізації 

зумовлюють необхідність удосконалення методики розрахунків економічних показників, 

відповідно до законів ринку, задоволення інтересів суб’єктів господарювання та 

держави. 
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Прибуток виступає гарантом прогресу будь-якої економічної системи, чутливий до 

безлічі факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища – бюджетно-податкової, 

цінової, інвестиційної, грошово-кредитної, політики органів законодавчої та виконавчої 

влади тощо. Вони представляють собою організаційно-економічні умови та стан 

діяльності суб’єктів господарювання, при яких останні можуть отримувати прибутки 

або, навпаки, збитки. 

Одержана за підсумками фінансового року інформація про фінансові результати 

сигналізує про необхідність впровадження заходів як з боку суб’єкта господарювання 

(зниження собівартості продукції, проведення змін у ціновій політиці, нарощуванні 

обсягів виробництва і реалізації продукції, пошуку нових каналів збуту), так і з боку 

держави – зниження податкового навантаження (надання податкових пільг), бюджетної 

фінансової підтримки тощо. А тому практична реалізація будь-якого управлінського 

рішення залежить від впливу внутрішніх і зовнішніх чинників. 

На формування прибутку суб’єктів господарювання впливають різні фактори, які 

можна класифікувати так:  

- матеріально-технічні – використання більш прогресивних, економія основних і 

оборотних засобів;  

- організаційно-управлінські – створення новітніх організаційних утворень з метою 

ведення господарської діяльності та інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень;  

- економічні – пошук внутрішніх резервів і підвищення ефективності господарської 

діяльності шляхом аналітичних досліджень;  

- соціальні – забезпечення належних умов праці та підвищення кваліфікації 

персоналу;  

- екологічні – виробництво екологічно чистої продукції та застосування 

безвідходних технологій;  

- ринково-маркетингові – формування попиту покупців;  

- господарсько-правові – формування державою довгострокової (стратегічної) та 

поточної (тактичної) економічної та соціальної політики, спрямованої на реалізацію й 

оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання та споживачів, різних 

суспільних верств населення в цілому; 

 - адміністративні – організація державного управління підприємницькою 

діяльністю суб’єктів господарювання через державне замовлення, ліцензування, 
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патентування і квотування, сертифікацію і стандартизацію, застосування нормативів і 

лімітів, регулювання цін і тарифів, надання дотацій, компенсацій і субсидій [1]. 

У наукових джерелах є різні погляди на фактори формування прибутку.  

Зокрема, автори пропонують поділ факторів, які впливають на формування 

прибутку, на внутрішні та зовнішні.  

Внутрішні чинники поділяються на виробничі та позавиробничі. Виробничі 

фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і 

фінансових ресурсів і поділяються на екстенсивні та інтенсивні. 

Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні 

зміни: обсяг реалізованої продукції, ціни і тарифи на виробничі ресурси, обсяг продажів 

у кредит тощо.  

Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через «якісні» зміни: 

ціна на реалізовану продукцію, собівартість, продуктивність праці, структура 

реалізованої продукції швидкість обороту оборотних коштів, дотримання технологічної, 

фінансової дисципліни, ефективність фінансового планування [2].  

До зовнішніх чинників відносяться природні умови, державне регулювання цін, 

тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та інше. 

Деякі автори пропонують розділяти усі чинники на дві групи.  

До першої віднести первинні чинники, які безпосередньо впливають на обсяг 

прибутку підприємства. Це обсяг реалізації, собівартість, ціни на реалізовану продукцію 

тощо.  

До другої групи віднести так звані вторинні чинники, які теж поділяються на 

чинники, що впливають на собівартість, – це ціни на ресурси, зміна питомих витрат, 

амортизаційна політика, рівень заробітної плати і тому подібне, та на чинники, пов’язані 

з ефективністю використання ресурсів, до яких віднести: швидкість обороту оборотних 

коштів, трудомісткість процесів виробництва та продуктивність техніки [3].  

Якщо розширення означає залучення додаткових матеріально-технічних, трудових 

та інших економічних ресурсів, то зростання ефективності означає поліпшення 

використання наявних, у кожному конкретному випадку, можливостей.  

При цьому використання різних класифікаційних ознак дозволяє під різним кутом 

зору вести пошуки оптимального (економічно обґрунтованого) набору факторів, які 

реально можуть мати місце у процесі фінансово-господарської діяльності кожного 

суб’єкта господарювання.  
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Первинними факторами, від яких залежить обсяг прибутку, є обсяги реалізації 

продукції, витрати підприємства (основу яких складає собівартість продукції), ціна 

продукції. Усі інші фактори впливають на нього опосередковано. 

З метою визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів проводять факторний 

аналіз – комплексне вивчення та вимір впливу факторів на величину результативних 

показників. До них відносять зміну обсягу реалізації, номенклатури й асортименту 

продукції, собівартості продукції, ціни реалізації, чисельний склад персоналу, 

економічне стимулювання працівників, продуктивність праці, стан матеріально-

технічної бази підприємства та фондовіддачу тощо.  

Оцінка організаційно-економічних умов формування прибутку суб’єктів 

господарювання України дозволяє констатувати, що характерне для економіки України 

зростання витрат виробництва, стаючи фактором зростання маси прибутку, одночасно 

знижує рівень його рентабельності. Крім того, глобалізаційні процеси для відкритої 

економіки України характеризуються зростанням її залежності від кон’юнктури 

світового ринку, посиленням економічного тиску світових гравців, диспропорційністю 

розвитку та спеціалізацією на поставках товарів з низьким рівнем доданої вартості, що 

суттєво скорочує можливості зростання прибутковості. 

Зазначимо, що групування факторів прибутковості за певними ознаками дає змогу 

формувати вектори розвитку, тобто напрями, за якими доцільно проводити наукові 

пошуки й економічний аналіз прибутковості. Якщо поділ факторів на внутрішні та 

зовнішні вказує на можливості зростання прибутковості суб’єктів господарювання, то їх 

поділ на екстенсивні та інтенсивні дозволяє виявляти резерви прибутковості за рахунок 

розширення та зростання ефективності фінансово-господарської діяльності.  
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У сучасних умовах для того, щоб забезпечити розвиток підприємства 

управлінському персоналу потрібно, перш за все, вміти реально оцінити як фінансовий 

стан свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан – 

найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства та  являє собою 

сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та використання 

фінансових ресурсів,  реальні   й   потенційні   фінансові    можливості підприємства. 

Ми вважаємо, що аналітичні дослідження фінансової звітності підприємства 

надають можливість оцінити його платоспроможність і ліквідність, рівень фінансової 

стійкості й ділової активності. 

Проблемі аналізу фінансового стану підприємств та ефективності його оцінки 

присвячено багато публікацій, серед яких варто виділити праці Г. І. Кіндрацької, М. С. 

Білика, І. Т. Балабанова, А. П. Ковальова, М. Н. Крейніна, Л. А. Лахтіонової, Г. В. 

Савицької, І. О. Бланка, Н. Н. Тарасенка, Г. Г. Кірейцевої, М. Г. Чумаченка, О. Бахмута, 

В. Т. Савчука, О. С. Стоянова, А. Д. Шеремета та ін. 

Фінансовий аналіз діяльності підприємства характеризується  комплексним 

вивченням фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових   

результатів, проводиться із застосуванням  методів фінансового аналізу за даними 

фінансової звітності підприємства. 

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення 

недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук шляхів зміцнення фінансового 

стану підприємства та його платоспроможності . 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; 

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, 

забезпечення підприємства власними оборотними коштами; 

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства; 
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- оцінка стану суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка 

його конкурентоспроможності; 

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних 

паперів; 

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види 

діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно 

позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. 

Фінансовий  аналіз підприємства складається з таких етапів: 

- оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни; 

- аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 

- аналіз ліквідності; 

- аналіз ділової активності; 

- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості); 

- аналіз рентабельності. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення 

систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, 

дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального 

співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного 

функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практичне 

значення систематичної оцінки фінансового стану підприємства, яке відіграє значну роль 

у забезпеченні його стабільного фінансового стану. 

Отже, виявлення фінансового стану підприємства дозволить внутрішнім  і 

зовнішнім користувачам визначати надійність, стабільність даного підприємства, 

оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, спрогнозувати фінансові 

результати його діяльності. 
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Центри відповідальності започаткували для відстеження роботи керівників різних 

підрозділів підприємства. Задум їх створення базується на правилі, згідно з яким кожен 

підрозділ підприємства несе відповідальність лише за ті витрати або доходи, які 

перебувають під його контролем. Перше створення парадигми центрів відповідальності 

бере початок з кінця XVI ст., саме тоді італійський купець Анжело ді Пієтро вимагав у 

всіх відповідальних за окремі виробничі сегменти осіб, вести спеціальні підрахунки 

щодо прибутків та витрат і в кінці кожного місяця передавати в бухгалтерію. 

В економічній літературі є багато визначень поняття «центр відповідальності». 

Зокрема, Білоусова І. під центром відповідальності розуміє підрозділ або окремий 

працюючий, де мають місце витрати будь-яких ресурсів або доходи, або здійснюються 

одночасно витрати ресурсів і одержання доходів [2, с. 42]. 

Робота центрів відповідальності регламентується положеннями та посадовими 

інструкціями, які затверджуються керівником підприємства. В них обумовлено: майно, 

управління, трудові відносини та оплата праці центру, виробничо-господарська і 

фінансова діяльність, облік і звітність у центрі, контроль за господарсько-фінансовою 

діяльністю та припинення діяльності центру. Взаємини між центрами відповідальності 

та іншими підрозділами ґрунтується на основі внутрішньогосподарських угод про 

партнерство. 

Ефективна робота центрів відповідальності можлива тільки за умов швидкого та 

якісного збору, групування, обробки та передачі інформації з обліку витрат та доходів. 

Цей процес може бути організований в умовах функціонування на підприємстві 

інформаційних систем. Центри відповідальності працюють із великою відповідальністю 

і самостійністю, але водночас вони залишаються частиною цілісного організму великого 

господарства. 

Види центрів відповідальності безпосередньо залежать від прав, які мають 

менеджери відповідних органів. Враховуючи особливості в характері відповідальності 

керівників центрів відповідальності, виділяють такі види центрів відповідальності: 



312 

центри витрат (центри технологічних витрат, центри дискретних витрат), центри 

доходів, центри прибутку, центри інвестицій (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристика видів центрів відповідальності 

Види центрів 
відповідальності Визначення Приклади 

1. Центри витрат 
Менеджер контролює витрати, але не 
відповідає за доходи та інвестиції у 
акції цього центру 

Виробничі підрозділи і 
функціональні служби (цех, 
склад, бухгалтерія, реклама) 

1.1.  Центри 
технологічних 
витрат 

Центр, де встановлений оптимальний 
взаємозв'язок між витратами та 
результатами діяльності 

Підрозділи основного та 
допоміжного виробництва 

1.2.  Центри 
дискретних витрат 

Відсутній прямий зв'язок  між 
витраченими ресурсами й отриманим 
результатом 

Науково-дослідницькі та 
адміністративні підрозділи, 
частина підрозділів, що 
забезпечує збут 

2. Центри доходів 

Менеджер підрозділу (організації) 
відповідає за максимізацію прибутку 
від продажів, але часто не має 
відповідної інформації щодо витрат, 
які пов’язані з отриманням даних 
доходів 

Підрозділ підприємства, що 
займається реалізацією готової 
продукції, товарів і послуг 
(відділ продажів, склад-
магазин, оптова база, мережа 
агентів, фірмових магазинів 
тощо) 

3. Центри прибутку 

Менеджери несуть відповідальність 
за кількість отриманого прибутку, їх 
повноваження – це контроль як 
доходу так і витрат своїх підрозділів 

Самостійне підприємство у 
складі багаторівневої 
структури, наприклад 
холдингу 

4. Центри інвестицій 

Керівник цього центру має право 
самостійно приймати інвестиційні 
рішення про розподіл інвестиційних 
ресурсів 

Дочірні компанії промислових 
холдингів 

 

Для оцінки діяльності центрів дискретних витрат використовують результати 

виконання бюджетів цих центрів, а для оцінки діяльності центрів технологічних витрат – 

стандартні витрати (витрати, необхідні для виробництва певної продукції або послуг за 

нормальних умов діяльності). Стандарти відображають заплановані витрати на одиницю 

продукції, величина яких базується на нормах праці та інженерних розрахунках. 

Виходячи з цього, можна виділити три види стандартів: базисні, теоретичні та 

поточні. Базисні стандарти – довготермінові стандарти витрат, які встановлюються на 

термін від двох до п'яти років, щоб вивчити динаміку цін і продуктивність праці. 

Теоретичні стандарти – стандарти витрат, які можуть бути досягнуті при ідеальних умов 

діяльності. Поточні стандарти – стандарти, що відображають витрати, необхідні для 

виготовлення продукції у звітному періоді за наявних умов діяльності. Їх встановлюють 

з урахуванням існуючої технології, організації виробництва, продуктивності праці, 
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кваліфікації працівників, тарифних угод, динаміки цін. Застосування поточних 

стандартів витрат дає можливість заздалегідь визначати собівартість продукції для 

встановлення цін, складати звіт про прибуток, оперативно виявляти й контролювати 

відхилення, оцінювати діяльність центрів відповідальності. 

Загалом, сенс управління за центрами відповідальності можна розкрити через 

функції планування, контролю, звітності, мотивації. 

Кожен центр відповідальності планує свою діяльність у вартісних показниках за 

статтями, консолідація яких дозволяє сформувати відповідні бюджети для підприємства 

в цілому. Затверджений керівником консолідований бюджет є директивним планом 

розвитку на черговий оперативний період, обов'язковим для виконання всіма 

включеними в нього центрами відповідальності. 

Фактичне виконання свого бюджету центри відповідальності порівнюють з планом 

з метою контролю над встановленими показниками і попередження несприятливого 

розвитку ситуації як для керівництва цього центру, так і для топ-менеджменту 

підприємства. 

Після закінченні періоду центри відповідальності готують звіти про фактичне 

виконання бюджету у форматі план – фактичні відхилення. Всі відхилення аналізуються, 

виявляються причини їх виникнення, готуються заходи щодо їх усунення. 

І нарешті, виконання бюджету окремими центрами відповідальності спрямоване на 

досягнення поставлених цілей, для чого встановлюється залежність матеріальної 

винагороди від дотримання (недотримання) бюджету, яке має мотивувати керівництво і 

персонал центру відповідальності добиватися точного виконання (або поліпшення) 

бюджетних показників. 

Отже, децентралізація управління, виокремлення центрів відповідальності дають 

змогу оптимізувати управлінський процес, підвищити ефективність діяльності. 
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На сьогодні, в розрізі економіки, багато підприємств проживають не найкращі часи 

і мають складне фінансове становище. На діяльність підприємства мають вплив як 

зовнішні фактори, так і внутрішні, а саме – його належний рівень фінансової стійкості. І 

українські, і зарубіжні науковці застосовують велику кількість підходів для розкриття 

такого поняття, як «фінансова стійкість». Ці підходи, відповідно, розкривають різні 

сторони дослідження фінансової стійкості. Саме через це,  проблема щодо визначення 

даного питання є актуальною і повністю не висвітленою.   

На нашу думку, саме зараз, в часи економічної і політичної кризи в країні, одними з 

головних завдань кожного підприємства в нашій державі є забезпечення фінансової 

стійкості, платоспроможності, та належне управління ним. Для того, щоб забезпечити 

виконання даної мети, виникає необхідність у формуванні аналізу факторів, що мають 

вплив на ці показники.  

Отже, оцінка фінансового стану дозволяє визначити управлінському персоналу 

підприємства такі показники платоспроможності, як ліквідність, рентабельність, 

прибутковість. Це в майбутньому дозволяє забезпечити виконання найкращих 

результатів, внаслідок запланованої спрогнозованої коректної діяльності. 

Для цього проводять аналіз показників (коефіцієнтів), що зазвичай використовує на 

підприємстві фінансист і фінансовий менеджер. Алгоритм показників базово 

знаходиться через розрахунок економічних даних з фінансової звітності.  

Як відомо, фінансовий стан підприємства ґрунтується на його результатах від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Кожна з цих видів діяльності має 

неабиякий вплив на фінансовий стан підприємства. Одним з найпозитивніших впливів на 

фінансовий стан є безперервний випуск і реалізація продукція високої якості. Також, не 

секретом є те що, чим вищий показник обсягу виробництва і реалізації робіт, продукції і 

послуг та нижча собівартість їх, тим більша прибутковість спостерігається у 

підприємства, що також є позитивним фактором, який має вплив на фінансовий стан 

фірми. Для планування та прогнозування подальшої роботи проводять аналіз 

коефіцієнтів, з яким випливає можливість у формуванні стратегії, зокрема, яка являє 
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собою основну форму реалізації цілей підприємства. Після цього складають фінансовий 

план.  

Користувачам, що проводять фінансовий аналіз, для прийняття економічних 

рішень, потрібна інформація про зміни у фінансовому стані, результати діяльності та 

фінансовий стан підприємства. Саме ці потреби і сформували фінансову звітність, що 

складає кожне підприємство за певний період. Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» до неї належать: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 

власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності.  

Ця інформація з фінансової звітності є не тільки базою для надання оцінки 

результатів за звітний період, а й для їх прогнозування. 

Для того, щоб усі користувачі фінансової звітності, що зацікавлені в прибутковості 

підприємства, могли отримати відповіді на такі запитання, як, наприклад, наскільки 

підприємство є надійним, як партнер у фінансовій перспективі, тощо, а отже і обрати 

перспективну співпрацю в економічному характері, то показники фінансового стану 

мають бути як найкращими. 

Щодо самих показників, то їх налічують близько 65, які дають можливість повно і 

всебічно оцінити рівень фінансового стану підприємства.  Їх розділяють на такі групи:  

- показники оцінки майнового стану (сума господарських коштів, що їх 

підприємство має у розпорядженні; питома вага активної частини основних засобів; 

коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт оновлення основних засобів; коефіцієнт 

вибуття основних засобів); 

- оцінка ліквідності та платоспроможності (величина власного капіталу 

(функціонуючий капітал; маневреність грошових коштів; коефіцієнт покриття загальний; 

коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності); 

частина власних оборотних коштів у покритті запасів); 

- показники оцінки фінансової стійкості (коефіцієнт концентрації власного 

капіталу; коефіцієнт фінансової залежності; коефіцієнт маневреності власного капіталу; 

коефіцієнт довгострокових вкладень; коефіцієнт довгострокового залучення позикових 

коштів; коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів). 

Отже, виходячи з мети та завдань проведення фінансового аналізу, в різних 

випадках обирають той комплекс показників і напрямів аналізу, які будуть 

оптимальними для досягнення бажаних цілей.   
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ЗАГРОЗ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Ставерський В. Д., магістр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Ставерська Т. О. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Фінансова безпека підприємства є складовою системи управління заходами 

антикризового фінансового управління, що забезпечують стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів та напрямки реалізації фінансового потенціалу 

суб’єктів господарювання. Це визначає важливість контролю за станом господарської 

діяльності підприємств з погляду дії зовнішніх та внутрішніх факторів його діяльності та 

визначення потенціалу його стійкого розвитку в межах формування фінансової безпеки 

підприємства [1]. Результати моніторингу фінансової безпеки підприємства є підґрунтям 

для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та управління, розробки 

оптимальних планових управлінських рішень, вироблення стратегії й тактики розвитку 

підприємства, здійснення контролю за їх реалізацією. 

Вивчення літератури з питань розкриття сутності поняття «фінансова безпека 

підприємства» показує наявність розмаїття тлумачень, які розрізняються підходами 

вчених до їх першооснови, ступенем деталізації. Узагальнення існуючих трактувань 

поняття «фінансова безпека підприємства» дозволило виокремити вектори дослідження 

її суті вітчизняними та зарубіжними вченим (рис. 1). 

З точки зору узагальнення існуючих наукових підходів до визначення фінансової 

безпеки найбільш повною є дефініція авторів, які визначають її «як стан фінансової 

системи підприємства, при якому завдяки ефективному управлінню фінансовими 

ресурсами забезпечується його стабільний розвиток, нейтралізація фінансових ризиків та 

загроз, узгодженість фінансових інтересів та реалізація стратегічних цілей діяльності» 

[3]. 
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Рис. 1. Вектори дослідження фінансової безпеки науковцями 
Джерело: узагальнено за матеріалами [2] 
 

Здатність підприємства стабільно розвиватися та здійснювати господарську 

діяльність визначається стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, які 

впливають на його потенціал, характеризуючи рівень його фінансової захищеності. 

Загрози є формами небезпеки, чинниками, що ускладнюють чи роблять неможливою 

реалізацію економічних інтересів підприємства, перешкоджають досягненню цілей 

суб’єкта господарювання, здатні порушити його стійкість і стабільний розвиток, 

призвести до припинення господарської діяльності та порушення процесу розширеного 

чи нормального відтворення капіталу. Тобто, загрозами фінансовій безпеці є сукупність 

умов, процесів та факторів, що перешкоджають реалізації пріоритетних фінансових 

інтересів підприємства та його стабільному функціонуванню (табл. 1) [4]. 

Враховуючи різноманітний прояв загроз фінансовій безпеці, одну і ту ж загрозу 

можна одночасно відносити до різних груп класифікації.  

Більшість сучасних дослідників визначають поняття «фінансова безпека 

підприємства» виходячи зі змісту складової поняття «безпека підприємства» як стану 

фінансової системи підприємства. За таких умов стан критерію «безпечність» повинно 

оцінюватися комплексно за наступними ознаками: 

 достатність обсягу фінансових ресурсів; 

 прийнятний для підприємства рівень ефективності використання ресурсів; 

 достатня стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз; 

 збалансованість фінансових інтересів; 

 рівень фінансової незалежності; 

 здатність забезпечувати ефективний та сталий розвиток фінансової системи.  

  

Стан (системи, відносин і 
ресурсів, розвитку і 

діяльності підприємства) 

Ступінь захищеності Складова економічної 
безпеки 

Процес 

Спроможність реалізації 
стратегії підприємства 

Комплекс заходів, 
методів 

Сукупність 
властивостей, умов, 

характеристик 

Фінансова 
безпека 

підприємства 
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Таблиця 1 

Узагальнена класифікація загроз фінансовій безпеці підприємства 

Ознака класифікації Види загроз 

1. За джерелом 
виникнення 

- зовнішні; 
- внутрішні 

2. За ступенем 
передбачуваності 

- форс-мажорні загрози (обставини); 
- загрози (обставини), наближені до форс-мажорних; 
- передбачувані 

3. Залежно від джерела 
виникнення  

- об’єктивні; 
- суб’єктивні 

4. За ступенем важкості 
наслідків 

- загрози з високою важкістю наслідків; 
- загрози зі значною важкістю наслідків; загрози з середньою важкістю 
наслідків; 
- загрози з низькою важкістю наслідків 

5. За суб’єктами - загрози з боку кримінальних структур; 
- загрози з боку конкурентів; 
- загрози з боку контрагентів; 
- загрози з боку власних працівників; 
- загрози з боку держави; 
- форс-мажорні загрози 

6. За об’єктом посягань - загрози трудовим ресурсам (персоналу); 
- загрози матеріальним ресурсам; 
- загрози фінансовим ресурсам; 
- загрози інформаційним ресурсам 

7. За можливістю 
здійснення  

- реальні загрози; 
- потенційні загрози 

8. За тривалістю дії - тимчасові; 
- постійні 

9. За частотою дії  - одноразові; 
- багаторазові 

10. За формою збитку 
виділяють 

- загрози, реалізація яких завдає прямого збитку; 
- загрози, реалізація яких призведе до втраченої вигоди 

 

Традиційні підходи до запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства 

акцентуються лише на особливостях фінансово-господарської діяльності підприємств на 

мікрорівні, що не відображає взаємозв’язок фінансової безпеки з економічною безпекою 

підприємства та фінансовою безпекою країни, за рахунок чого втрачається 

комплексність підходу. Фінансово безпечний стан підприємства визначається певними 

критеріями щодо здатності протистояти загрозам макро та мікро рівнів та стабільно 

розвиватися. Забезпечення такого стану можливе лише через організацію комплексної 

системи управління фінансової безпекою підприємства.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Тоскуєв М. В., магістр, 
спеціальність «Менеджмент» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Данилюк Л. Г. 
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Актуальність теми управління конкурентоспроможністю підприємства 

підвищується в умовах глобалізації та інтеграції економіки України у міжнародну 

економічну систему. Від ефективного управління конкурентоспроможністю 

підприємства залежить досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності, постійний 

розвиток та удосконалення, збереження безперервного функціонування. 

М. Портер [1] визначав конкурентоспроможність на рівні організації як зростання її 

продуктивності, яке виявляється у зниженні витрат або диференціації продуктів, що 

дозволяє встановлювати преміальні ціни на товари підприємства. 

Й. Шумпетер [2] розглядав конкуренцію як суперництво старого з новим, тобто з 

новими технологія, методами управління, новими формами організації, новими 

товарами, новими ринками тощо. 

Ф. Найт [3] визначав конкуренцію  як ситуацію, в якій конкуруючих одиниць багато 

і вони незалежні. 

Р. Фатхутдинов [4] під конкуренцією розумів процес управління суб’єктом своїми 

конкурентними перевагами для одержання перемоги або досягнення інших цілей у 

боротьбі з конкурентами за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб у рамках 

законодавства або в природних умовах. 

На наш погляд, конкуренція є основною рушійною силою постійного економічного 

розвитку, удосконалення, гарантування кращих умов виробництва та збуту продукції, 

впровадження різноманітних маркетингових стратегій і одержання максимального рівня 

рентабельності. 

У науковій літературі виділяють чотири класичні моделі конкуренції:  

1. Чиста конкуренція: відбувається за наявності досить великої кількості 

підприємств, які реалізують стандартизовану продукцію; контроль над цінами відсутній; 
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дуже еластичний попит; нецінові методи конкуренції не практикуються; відсутні 

перешкоди для організації бізнесу.  

2. Монополістична конкуренція: відбувається за наявності великої кількості 

підприємств, які реалізують диференційовану продукцію; при цьому діапазон контролю 

цін вузький, еластичний попит; використовуються нецінові методи конкуренції; вхідний 

бар’єр у галузь незначний.  

3. Олігополістична конкуренція: відбувається за наявності невеликої кількості 

підприємств; діапазон контролю цін залежить від рівня узгодженості дій підприємств; 

переважає нецінова конкуренція, наявні суттєві перешкоди для організації бізнесу.  

4. Чиста монополія: наявність одного підприємства, яке виробляє унікальну 

продукцію і не має ефективних замінників; контроль над цінами значний; попит 

нееластичний; вхід у галузь для інших підприємств заблокований. 

У країнах з ринковою економікою переважає монополістична конкуренція де є 

велика кількість підприємств, які реалізують свої товари та послуги, конкурують між 

собою за покупця, використовують різноманітні стратегії розвитку. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства це складний, безперервний 

процес, який потребує багато затрат часу та ресурсів для досягнення бажаного 

результату. 

Основними умовами формування і забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства є внутрішні та зовнішні фактори. Дослідження управління 

конкурентоспроможністю слід здійснювати в обов’язковому взаємозв’язку впливу 

факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування підприємства. 

На конкурентоспроможність впливають: ціна і якість продукції, що виготовляється 

підприємством, його виробничий, технологічний стан, професійно-кваліфікаційний 

рівень персоналу, маркетингові можливості тощо. 

Для визначення положення підприємства серед конкурентів  необхідною є 

об’єктивна методика оцінки конкурентоспроможності. Серед найбільш відомих методик 

виділяють такі:  

1) методи, засновані на аналізі порівнювальних переваг;  

2) методи, засновані на теорії якості товару;  

3) методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; 

4) комплексний підхід;  

5) метод експертних оцінок  
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Основними показниками оцінки конкурентоспроможності підприємства можна 

назвати такі: 

- поточна ліквідність та платоспроможність; 

- склад і структура активів підприємства; 

- співвідношення власного і позикового капіталу; 

- показники фінансової стійкості і стабільності; 

- швидкість обороту оборотних активів; 

- розмір власного капіталу; 

- відношення чистого прибутку до загальної вартості продаж; 

- завантаження виробничих потужностей; 

- обсяг замовлень; 

- гудвіл підприємства тощо. 

Отже, управління конкурентоспроможністю підприємства це складний, 

безперервний процес, який включає у себе постійну оперативну оцінку основних 

показників конкурентоспроможності, впровадження новітніх технологій діяльності, 

удосконалення маркетингових технологій, підвищення якості виробництва та збуту 

продукції. Все це можна досягти тільки за рахунок додаткових витрат часу, фінансових 

та трудових ресурсів, постійного моніторингу зовнішнього середовища функціонування 

підприємства. 
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У процесі господарської діяльності виникають розрахунки між підприємствами і 

організаціями, як невід’ємна складова розширеного виробництва внаслідок кругообігу 

господарських коштів. Результатом взаємовідносин між суб’єктами господарювання є 



322 

розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову. 

В результаті цих взаємовідносин виникає дебіторська заборгованість, що є 

зобов’язанням фізичних та (або) юридичних осіб перед підприємством. 

Характерним для сьогодення є погіршення стану розрахунків агропромислових 

підприємств та більшості підприємств інших галузей. Кожне із них має короткострокову 

або довгострокову, дебіторську або кредиторську заборгованості. Особливої гостроти та 

актуальності набувають питання  наявності сумнівних або безнадійних боргів. Саме тому 

облік дебіторської заборгованості, контроль за своєчасним її погашенням та 

запобіганням безнадійним боргам займають особливе місце у колі завдань та функцій 

управління. 

Враховуючи результати та не применшуючи значення вже проведених досліджень, 

слід звернути особливу увагу на резервування сумнівних боргів, що виступає в ролі 

обачного інструментом впливу на стабілізацію діяльності підприємства. Значної 

актуальності набувають також питання обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та резерву сумнівних 

боргів з ціллю узгодження даних бухгалтерського і податкового обліку. Вимагають 

обговорення питання списання безнадійної дебіторської заборгованості. Науково-

теоретична і практична значимість вказаних проблем визначили спрямованість даної 

статті та визначила її основні аспекти. 

Стан розрахунків з дебіторами суб’єкта господарювання в значній мірі впливає на 

його фінансовий стан, тому підприємства повинні стежити за строками погашенням 

дебіторської заборгованості з метою її достовірної оцінки. Так, акумулювання коштів у 

дебіторську заборгованість призводить до неспроможності підприємства здійснити 

своєчасно розрахунки за придбані виробничі запаси, за нарахованою заробітною платою, 

за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами. Звичайно, певною мірою, 

можна погодитися з думою про існування економічної вигоди від наявної дебіторської 

заборгованості, оскільки підприємство все-таки має грошові кошти, які у свій час (із 

значним або незначним запізненням) будуть ним отримані. Практичні та теоретичні 

дослідження доводять вплив невиправданого зростання дебіторської заборгованості на 

сповільнення оборотності капіталу підприємства. Окрім того, наявність дебіторської 

заборгованості у великих розмірах не лише засвідчує вилучення грошових коштів та 

інших оборотних активів з діяльності підприємства, але й виступає, по-суті, процесом 
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наданням підприємством-продавцем свого роду безвідсоткового кредиту певним 

контрагентам, що, відповідно, погіршує фінансове становище такого підприємства. 

Формування резерву сумнівних боргів обумовлено принципом обачності, 

відповідно до якого методи оцінки, які використовують у бухгалтерському обліку, 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і 

доходів підприємства. Таким чином, резерв сумнівних боргів виступає в ролі 

інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості. При цьому актуальними 

проблемами сучасної практики ведення обліку є питання пов’язані, необхідністю 

створення резерву, вибором методу та термінів його нарахування, базою нарахування. 

Розглянемо одну з цих проблем. Необхідність формування резерву сумнівних 

боргів є скоріше обов’язковою вимогою, ніж добровільною процедурою. Однак, на 

практиці ця вимога часто ігнорується, що певною мірою пояснюється відсутністю 

відповідальності належного рівня за порушення вимог національних стандартів.  Слід 

погодитися з існуючими поглядами відповідно до яких за підприємством залишається 

тільки вибір методу створення резерву.  

Сьогодні існують різні методи нарахування резерву сумнівних боргів, вибір яких 

визначено у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та суттєво впливає на кінцеві 

показники діяльності підприємства. Відповідно до П(С)БО 10 сума резерву сумнівних 

боргів визначається за одним із двох методів [3]: 

– або за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості, 

– або за методом застосування коефіцієнта сумнівності. 

Методом абсолютної суми сумнівної заборгованості резерв визначається шляхом 

оцінки платоспроможності окремих дебіторів. Тобто підприємство аналізує поточну 

дебіторську заборгованість на предмет виявлення сум сумнівної заборгованості, після 

чого на загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створює резерв та відображає 

це в своєму обліку. 

Використання цього методу виправдане в тому випадку, коли у підприємства є 

порівняно невелика кількість дебіторів та інформація про можливе непогашення ними 

наявної заборгованості (наприклад, порушення справи про банкрутство, періодичне 

невиконання інших зобов'язань, офіційне оприлюднення даних про 

неплатоспроможність дебітора тощо). 

Метод застосування коефіцієнта сумнівності - метод визначення суми резерву, який 

базується на статистичних розрахунках (обчисленні відповідного коефіцієнта). Один із 
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способів розрахунку коефіцієнта сумісності є визначення питомої ваги безнадійних 

боргів у чистому доході. Для цього підприємству спочатку потрібно проаналізувати, яка 

частина доходів, нарахованих у попередніх періодах, не оплачена покупцями. У прикладі 

3 додатка до П(С)БО 10 визначено період у три роки, але підприємство на свій розсуд 

може встановити інший строк. Після цього слід обчислити коефіцієнт сумнівності 

шляхом ділення суми безнадійної дебіторської заборгованості на суму чистого доходу 

від реалізації сумарно за обрані періоди. 

З метою застосування цього методу  підприємству слід проаналізувати інформацію 

за декілька попередніх звітних періодів щодо виникнення безнадійної заборгованості за 

продукцію, товари, роботи або послуги. При цьому слід ураховувати те, коли саме кожна 

конкретна заборгованість стала безнадійною – до настання строків оплати за договором 

чи після того, як вона стала простроченою. 
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В умовах жорсткої конкуренції ринкової економіки, навіть успішні підприємства 

можуть відчувати тимчасові проблеми з ліквідністю та платоспроможністю. Саме тому, 

для фінансового менеджера вкрай важливо вміти оперативно діагностувати розриви у 

ліквідності та відповідним чином реагувати на такі виклики. Оскільки, для прийняття 

управлінських рішень життєво-необхідним є володіння інформацією про кількісні та 

якісні фінансові показники діяльності об'єкта, його загрози та можливості. Все це 
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актуалізує наукові розробки в сфері пошуку найбільш ефективних методів оцінки 

ліквідності та платоспроможності господарюючих суб’єктів.  

При цьому, поняття «платоспроможність» і «ліквідність» є взаємопов'язаними, але 

різними за змістом. Зокрема, В. Вовк та О. Бугай в своїх працях під ліквідністю 

розглядають здатність активу до швидкого перетворення на грошові кошти, а під 

платоспроможністю – достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент 

усіх короткотермінових зобов'язань перед кредиторами [3,  c. 169]. 

О. Бут, в свою чергу, зазначає, що ліквідність характеризує здатність окремих видів 

майнових цінностей швидко i без значних втрат своєї вартості перетворюватися на 

кошти. Таким чином, ліквідність підприємства, на думку вченої – це його спроможність 

швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. О. Бут також 

виділяє термін «Балансова ліквідність» - ступінь покриття зобов’язань підприємства 

його активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає строкам 

погашення зобов’язань [2]. 

Цікавою є позиція А.М. Ольховського, який вважає, що ліквідність – це мобільність 

підприємства, його можливість (за появою будь-яких обставин) за рахунок внутрішніх та 

зовнішніх джерел оперативно знайти резерви платіжних засобів, необхідних для 

погашення боргів і постійно, на будь-який момент часу, підтримувати рівновагу між 

обсягами і термінами перетворення активів у грошові кошти і обсягами і термінами 

погашення зобов’язань. Водночас, на нашу думку, терміни «ліквідність» і «мобільність» 

є синонімічними. Що стосується платоспроможності, то цей термін вчений розглядає як 

здатність підприємства наявними в нього ресурсами своєчасно та в повному обсязі 

розрахуватися по своїм борговим зобов’язанням [5, c. 119-120]. Головною перевагою 

такого підходу, на нашу думку є заперечення суворої прив’язки до грошових коштів, 

оскільки за домовленістю сторін підприємство може розрахуватися по своїх боргах і 

іншим товаром, тобто бартером. 

Підсумовуючи все вище сказане, доходимо до висновку, що ліквідність 

підприємства – це, показник, який, насамперед, оцінює здатність його оборотних активів 

швидко переконвертуватися в гроші. А платоспроможність – це те, на скільки 

підприємство спроможне наявними в нього ресурсами вчасно розрахуватися за своїми 

борговими зобов’язаннями. 

Сьогодні існує надзвичайно багато найрізноманітніших методів та інструментів 

діагностики ліквідності підприємства. При цьому, деякі показники можуть називатися  
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різними вченими по-різному, хоч і розраховуються однаково. Водночас, на 

законодавчому рівні в Наказі Міністерства економіки України №14 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та 

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства» зазначено наступні показники: 

1) коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності; 

2) коефіцієнт покриття; 

3) коефіцієнт швидкої ліквідності; 

4) коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності); 

5) частка оборотних активів в активах; 

6) частка власних оборотних коштів в сумі активів; 

7) частка власних оборотних коштів у покритті запасів; 

8) частка запасів в оборотних активах; 

9) коефіцієнт покриття запасів [1]. 

Для здійснення оцінки ліквідності та платоспроможності, на думку І. В. 

Олександренко, слід застосовувати такі методи, які було б легко, а головне порівняно не 

дорого застосувати на практиці в реальних умовах функціонування підприємства. До 

таких методів прийнято відносити: трансформаційні, горизонтального та вертикального 

аналізу фінансової звітності, аналіз грошових потоків та коефіцієнтний аналіз [4, c. 422]. 

Що стосується трансформаційних методів, то вони застосовуються у випадку 

перетворення звітності у більш зручний для аналізу вигляд. У такому випадку 

застосування цього методу можливе для поділу пасивів та активів за групами. При 

цьому, співвідношення активів і пасивів лишається стабільним, однак, з метою 

полегшення діагностики, вони групуються по-іншому, ніж у стандартизованому балансі. 

Вертикальний аналіз ліквідності та платоспроможності передбачає розрахунок 

відносних показників. Завдання вертикального аналізу – розрахунок питомої ваги 

окремих статей у загальній сумі валюти балансу й оцінка змін питомої ваги. За 

допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. 

Вертикальний аналіз дозволяє визначити відносну структуру елементів активів та 

пасивів підприємства, розподілених за рівнем ліквідності та термінами повернення. а 

також оцінити вплив окремих чинників на його фінансовий результат. 
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В свою чергу, на відміну від вертикального аналізу, горизонтальний аналіз полягає 

у вивченні змін величини активів, пасивів, грошових потоків та коефіцієнтів ліквідності 

в динаміці. 

Суть методу аналізу грошових потоків полягає в діагностиці вхідних та вихідних 

грошових потоків, розрахунку чистих грошових потоків. Цей метод є одним з 

найпростіших і дозволяє визначити, наскільки грошові надходження є більшими 

(меншими) за грошові видатки, а також спрогнозувати майбутні грошові потоки. 

Таким чином, доходимо до висновку, що ліквідність та платоспроможність є 

основними складовими оцінювання фінансового стану підприємства та визначення 

загрози його банкрутства. Разом з тим, відсутність загальновизнаного універсального 

підходу до діагностики ліквідності ускладнюють і на практиці часто знижують 

ефективність, як самого аналізу, так і управлінських рішень, прийнятих на його основі. 

Тому актуальним завданням є розробка цілісного підходу до аналізу ліквідності, що 

відповідав би сучасним тенденціям, а також забезпечував отримання та достовірної та 

своєчасної інформації про стан ліквідності суб’єкта господарювання. 
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЛІКОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент, 
ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» 

 

Питання вибору програмного забезпечення для бухгалтерського обліку рано чи 

пізно постає на кожному підприємстві. І пошук правильної відповіді на нього може 

виявитися більш складним, аніж здається. Адже давно всім зрозуміло, що бухгалтерська 

програма на підприємстві повинна бути, а от яка саме – питання, на яке деколи важко 

дати однозначну відповідь.  

Сьогодні на ринку інформаційних продуктів представлено достатньо широкий 

спектр інформаційних систем ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Кожен 

суб’єкт господарювання обирає той варіант, який найбільше задовольнить потреби 

користувачів щодо обліку господарської діяльності. Причини, які спонукають 

підприємства впроваджувати облік за допомогою інформаційних систем, обумовлені 

прагненням збільшити продуктивність щоденних облікових робіт та усунути їх повторне 

виконання, а також необхідністю планування діяльності на основі накопичених 

облікових даних, на основі якого приймаються раціональні та оптимальні рішень та, як 

наслідок, підвищується ефективність управління підприємством. 

Важливість даного процесу обумовлюється підвищенням продуктивності праці 

бухгалтерів, зменшенням витрат часу на отримання користувачами потрібної інформації, 

наданням більш точної та достовірної інформації. 

Перелік вимог до бухгалтерських програм – це складний, взаємопов'язаний 

комплекс функціональних, технічних, комерційних та ергономічних вимог.  

До основних функціональних вимог належать: 

– здатність вводити в систему та накопичувати інформаційні дані щодо всіх 

господарських операцій, що відображають господарську діяльність підприємства; 

– можливість розраховувати підсумки по рахунках бухгалтерського обліку (обороти 

по дебету і кредиту рахунків, залишки на початок та на кінець періоду) на будь-який 

момент часу при будь-якій кількості введених господарських операцій; 

СЕКЦІЯ 7 
ОСУЧАСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 
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– обробка кореспонденції рахунків господарських операцій із зазначенням 

конкретних аналітичних об'єктів та формуванням звітів в розрізі аналітики; кількісний 

облік товарно-матеріальних цінностей; 

– облік в розрізі кількох валют, або кількох суб’єктів господарювання, кількох 

договорів; 

– можливість швидко і без втрат інформації налагодити План рахунків, звітні 

форми, шаблони бухгалтерських проводок, звітність довільної форми як згідно зі 

специфікою запитів та потреб користувачів бухгалтерської інформації на підприємстві 

(незалежно від форми власності та виду діяльності), так і з можливими змінами в 

законодавстві. 

Технічні вимоги полягають, по-перше, в якості програмування (алгоритмів обробки 

даних), і, по-друге, у передбаченні ряду сервісних параметрів, необхідних для 

ефективної роботи програми в межах програмно-апаратного комплексу. До основних 

технічних вимог належать: 

– невибагливість до апаратного забезпечення (програма повинна ефективно 

працювати на комп'ютерах із середніми характеристиками, хоча із часом обладнання все 

одно потребуватиме заміни через швидкий моральний знос); 

– можливість редагування документів і звітів, що дозволяє користувачу створити 

форму звіту, яка потім буде виводитись на екран монітора чи принтер; 

– обмін даними з іншими програмами та пристроями (наприклад, касовими 

апаратами); 

– робота в локальних комп'ютерних мережах; 

– забезпечення захисту інформації із застосуванням системи паролів; 

– засоби створення архівів даних та автоматичне зберігання та відновлення 

інформації у випадку збою. 

Під комерційними вимогами розуміють вимоги, пов'язані з тими умовами 

придбання та експлуатації програми, що пропонуються постачальником. Основними 

комерційними вимогами є: 

– прийнятна ціна програми (слід розрізняти вартість власне програмного продукту 

та вартість його впровадження і супроводу, що, як правило, реалізується на умовах 

щомісячної абонплати); 
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– супровід програмного забезпечення, що передбачає навчання роботі з програмою 

та налагодження програми на розв'язання розгорнутої бухгалтерської задачі з 

використанням реальних даних користувача; 

– оперативні консультації з проблем, які виникають в процесі роботи; 

– оновлення старих версій програмних продуктів у режимі он-лайн, або швидка 

заміна їх новими за допомогою функції удаленого доступу; 

– висока якість паперової та електронної документації. 

До ергономічних вимог належать зручність та простота інтерфейсу користувача, 

логічно побудована та зрозуміла система програмної допомоги. 

У табл. 1 нами узагальнено характеристики програм Парус-Підприємство, 

1С:Бухгалтерія та Маster Бухгалтерія за критеріями, що наведені вище. 

Таблиця 1 

Рейтинг програмних продуктів  

Парус-Підприємство, 1С:Бухгалтерія та Master Бухгалтерія* 
           Програмний продукт 

(місце в рейтингу) 

Критерій 

(можливості) 

Парус-

Підприємство 

1С:Бухгалтерія Master Бухгалтерія 

Присутність на ринку 

інформаційних систем і 

програмних продуктів для 

автоматизації обліку 

І ІІ ІІІ 

Функціональні можливості ІІІ І ІІ 

Технічні можливості ІІІ ІІ І 

Комерційні можливості ІІІ І ІІ 

Ергономічні можливості ІІІ І ІІ 

*Складено автором на основі джерел [1-4] 
 

З огляду на інформацію, що наведена у таблиці 1, на нашу думку за критерієм 

кількості років присутності на ринку інформаційних продуктів і систем для 

бухгалтерського обліку лідером є Парус-Підприємство (1990 р.), друге місце – 

1С:Бухгалтерія, третє – Маster Бухгалтерія. За функціональними можливостями: перше 

місце – 1С:Бухгалтерія, друге – Маster Бухгалтерія, третє – Парус-Підприємство. За 

технічними можливостями: перше місце – Маster Бухгалтерія, друге – 1С:Бухгалтерія, 
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третє – Парус-Підприємство. За комерційними можливостями: перше місце – 

1С:Бухгалтерія, друге – Маster Бухгалтерія, третє – Парус-Підприємство. За 

ергономічними можливостями: перше місце – Маster Бухгалтерія, друге – 

1С:Бухгалтерія, третє – Парус-Підприємство (табл. 1). 

Підсумовуючи, зазначимо, що лідером на ринку інформаційних систем і технологій 

автоматизації облікових та управлінських задач є 1С:Бухгалтерія, проте, з огляду на 

ратифікацію Указу №133/2017 Президента України від 15 травня 2017 року «Про 

введення в силу рішення Ради національної безпеки і оборони України», від 28 квітня 

2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)», Master Бухгалтерія виходить на ринок як 

повноцінний та сильний конкурент. Щодо програмних продуктів Парус-Підприємство, 

зазначимо, що вони мають слабкі конкурентні переваги, особливо у сфері малого та 

середнього підприємництва. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ 
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викладач обліково-економічних дисциплін 

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 
 

Швидкий розвиток цифрових технологій активно входить в життя сучасного 

суспільства, вимагає впровадження нових моделей бізнесу, а також нових моделей та 

технологій обліку. 

На ринку бухгалтерського програмного забезпечення останнім часом виділяють три 

основні напрямки, що розвиваються:  

1) традиційні бухгалтерські системи («Парус», «FinExpert» та інші); 

2) системи забезпечення подання електронної звітності та обміну електронними 

документами («М.Е.Doc», «Арт-Звіт Плюс» та ін.);  

3) програмні сервіси для ведення обліку на основі хмарних технологій («Облік 

Sааs», «іFіn», «СМАРТ бухгалтерія» та ін.). 
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На сьогоднішній день найбільшої уваги заслуговують програмні сервіси для 

ведення обліку на основі хмарних технологій. По суті, хмара  – це модель надання 

зручного мережевого доступу до обчислювальних ресурсів на віддаленому сервері в 

Інтернеті. 

Раніше, щоб використовувати різні програми, потрібно було встановити і запустити 

їх. Тепер достатньо зайти на сайт компанії і відразу почати працювати з усіма даними і 

ресурсами, з якими потрібно.  

Пріоритетом хмарних технологій є використання останніх досягнень мережевих та 

Інтернет технологій. Виробники пропонують сервіс з використання облікової програми, 

яка розміщена на сервері, тобто в хмарі, а не програмне забезпечення. Клієнтові 

забезпечується повний функціонал з ведення обліку та подачі електронної звітності. 

Єдине, що необхідно для роботи – стабільний канал Інтернету. Ця технологія дозволяє 

організовувати ведення обліку з будь-якого місця. Також не має значення ступінь 

розгалуженості організації та кількість філій [1]. 

З огляду на певну універсальність хмарні технології можуть застосовуватися 

різними типами підприємств і організацій в різних сферах діяльності, державного 

управління і в суспільному житті.  

Український ринок презентує декілька яскравих представників хмарних технологій 

для ведення обліку та складання звітності, а саме:  «Облік Sааs»; «іFіn»; «СМАРТ 

бухгалтерія»; «iforma»; «jПарус». 

Так, зокрема, хмарна бухгалтерська облікова система  Sааs дає змогу компаніям 

будь-якого розміру отримати надійне, безпечне і доступне рішення для ведення 

бухгалтерського, управлінського і матеріального обліку. Дає можливість вести облік для 

корпоративного сегмента, для середнього та малого бізнесу, для закладів освіти і центрів 

навчання. В обліковій системі «Облік Sааs» реалізована можливість ведення 

бухгалтерського та управлінського обліку згідно з прийнятими стандартами відповідно 

до чинного законодавства. Мобільний офіс 24/7 дозволяє працювати віддалено в будь-

який час [2]. 

Система іFіn функціонує в найбільш захищеній системі хмарних сервісів «Microsoft 

Azure», що забезпечує надійне збереження даних одночасно в декількох дата-центрах 

Microsoft в Європі. Доступний з будь-яких стаціонарних чи мобільних пристроїв, що 

дозволяють працювати в Інтернет через браузер, незалежно від операційної системи, що 

на них встановлена. Доступ до кабінету зі звітністю компанії може мати необмежена 
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кількість користувачів. В одному кабінеті можливе створення та ведення необмеженої 

кількості компаній. Взаємодіє з ключами електронного цифрового підпису, 

сертифікованими в будь-якому Акредитованому центрі ключів України. 

У сервісі СМАРТ бухгалтерія  можна не тільки вести облік і подавати податкову 

звітність, але й власноруч створити інтернет-магазин чи сайт. Тобто в одній системі 

можна вести бухгалтерію і заробляти гроші. Усі дані користувачів зберігаються на 

хмарних серверах компанії Microsoft Azure в Європі, яка гарантує безпеку найвищого 

рівня й унеможливлює доступ сторонніх осіб до інформації. 

Сервіс  iforma призначений для підготовки і подання електронної звітності в режимі 

on-line. Даний сервіс забезпечує кругло добовий прийом звітів безпосередньо на своєму 

веб-сайті з подальшою їх перевіркою, переадресуванням і супроводом до відповідних 

держустанов. 

Корпорація «ПАРУС» пропонує до використання у різних модифікаціях  систему 

jПарус «Менеджмент та Маркетинг» , системи управління автотранспортом, які 

включають елементи управлінського обліку, але суто бухгалтерських конфігурацій 

(таких, як «Бухгалтерія», «Зарплата») на основі хмарних обчислень корпорація не 

пропонує. 

Активно впроваджуються «хмарні» технології в практику використання 

найпоширенішої на сьогодні бухгалтерської програми 1С «Підприємство»,  не зважаючи 

на санкції чинного законодавства. До санкційного списку внесені  компанії «Скайлайн 

Софтвер», яка займається координацією роботи мережі компаній, що поширюють 1С в 

Україні за франшизою і «Еврософтпром», яка є власником авторських прав на програму 

«1С: Підприємство», а не програма «1С:Підприємство». Тому користувачі можуть і 

надалі користуватись ліцензійним продуктом на законних підставах. 

Використання хмарних технологій в обліку має свої переваги: 

1) не потрібні великі обсяги використання персональних комп’ютерів (по суті 

будь-який смартфон, планшет і т.д., при відкритті вікна браузера отримує величезний 

потенціал); 

2) можливість організації «віртуального офісу» без потреби винайму окремого 

реального приміщення та присутності усіх працівників в том у самому офісі; 

3) надано широкі можливості управління правами доступу користувачів до 

необхідної інформації; 

4)  забезпечення певного рівня безпеки; 
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5) висока швидкість обробки даних; 

6) економія на покупці софта (всі необхідні програми вже є в сервісі, де будуть 

працювати додатки); 

7) ваш власний вінчестер не наповнюється  (всі дані зберігаються в мережі). 

Поряд з цим й ряд недоліків: 

1) хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією, відповідно, збереження 

даних користувача залежить від цієї компанії; 

2) поява хмарних монополістів; 

3) необхідність завжди бути в мережі для роботи; 

4) небезпека хакерських атак на сервер (при зберіганні даних на комп'ютері ви в 

будь-який час можете відключитися від мережі і очистити систему за допомогою 

антивірусу); 

5) можлива подальша монетизація ресурсу (цілком можливо, що компанії надалі 

вирішить брати за послуги плату з користувачів). 

Отже, використання хмарних версій бухгалтерських програм дозволяє скоротити 

фінансові та часові витрати, захищає дані від втрати і стороннього втручання, позбавляє 

від труднощів, пов’язаних з оновленням і інформаційно-технічною підтримкою. При 

цьому робота з віддаленою версією програми  нічим не відрізняється від звичайної версії 

програми, дозволяє виконувати той самий набір функцій з будь-якого місця де є 

комп’ютер та доступ до Інтернету.     

В Україні сучасний  рівень застосування хмарних сервісів в обліку перебуває на 

етапі розвитку та впровадження, але очікується його бурхливе зростання: тому що 

інфраструктура українських компаній  не дуже обтяжена старими обліковими 

технологіями,  а це дасть змогу дуже швидко залучати хмарні технології  для ведення 

бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку і для цього є всі передумови. 
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Контроль – одна з основних функцій управління, що забезпечують досягнення 

стратегічних цілей, поставлених організацією, і реалізацію прийнятих стратегічних 

рішень. За допомогою контролю, використовуючи механізм зворотного зв’язку, 

керівництво організації встановлює правильність прийнятих рішень і визначає потребу в 

їх коригуванні. 

Процес управлінського контролю – це процес відстеження ходу виконання 

прийнятих стратегічних рішень і оцінки досягнутих результатів під час їх виконання. 

Якщо відхилення в ході реалізації планів від встановлених нормативів значні, то 

приймається рішення про коригування колишніх рішень. 

Основна причина необхідності контролю – невизначеність, що є невід’ємним 

елементом майбутнього і притаманна будь-якому стратегічному рішенню та його 

реалізації. Між очікуваним і реальним розвитком ситуації прийняття стратегічного 

рішення завжди неминучі деякі відхилення, оскільки прийняття рішення здійснюється на 

підставі того чи іншого бачення ситуації управлінцями, які приймають рішення, тієї чи 

іншої моделі ситуації, використовуваної при прийнятті стратегічного рішення, яка 

завжди є неповною. 

В Україні процес реформування обліку, його переорієнтація із контрольних на 

управлінські функції йде дуже повільно. У більшості випадків мета бухгалтерської 

служби сучасного українського підприємства вважається досягнутою після здачі нею 

звітності й проведення податкових платежів. Інакше кажучи, бухгалтерська справа у 

нашій країні у багатьох випадках розглядається через призму рахівництва, орієнтованого 

на податковий облік. 

Головна мета управлінського обліку – оперативне складання і подання внутрішньої 

звітності, необхідної для прийняття управлінських рішень з метою контролю 

використання ресурсів, виконання договорів, руху коштів та інших чинників, які 

впливають на одержання прибутку і досягнення успіхів на ринку. 
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В основі системи управлінського обліку лежить виробничий облік і калькулювання, 

за ними – управлінський контроль, бюджетування, внутрішня (сегментарна звітність). 

Проте, нарівні з обліковою, плановою і контрольною, бухгалтерському управлінському 

обліку притаманна аналітична функція. 

Не можна не помітити, що в економічній теорії сьогодні з’явились різні модифікації 

аналізу – фінансовий, економічний, стратегічний тощо. Більшість авторів вважає, що 

аналіз є однією з функцій управління, яка забезпечує оцінку господарських фактів і 

процесів та готує проекти рішень для менеджерів відповідного рівня [3, 4]. 

Погоджуючись з таким тлумаченням функції аналізу, не можна ігнорувати поглиблене 

дослідження задач аналізу різнобічних процесів, які можуть бути пріоритетними для 

фахівців-аналітиків з певних проблем. 

Останнім часом у складі сучасних управлінських технологій виділяють 

управлінський аналіз. С. В. Філіпова розцінює управлінський аналіз як одну з 

найважливіших складових аналізу діяльності будь-якого підприємства, яка охоплює 

управлінські проблеми. Він являє собою економічний аналіз,  адаптований до цілей і 

задач конкретного господарюючого суб’єкта. 

Контроль виступає засобом двостороннього зв’язку між об’єктом управління і 

системою управління, інформуючи про стан об’єкта і фактичне виконання управлінських 

рішень [1, с. 18]. 

Вчені по-різному трактують зміст управлінського контролю. В. В. Чувікова, 

наприклад, розділяє два поняття – контроль і управлінський контроль. Перший, на думку 

вченої, являє собою процес забезпечення досягнення організацією поставлених цілей, 

другий – процедуру спостереження і регулювання різних видів діяльності підприємства з 

метою полегшення виконання організаційних задач [5, с. 26-27]. 

А. А. Радугін під управлінським контролем розуміє спостереження і регулювання 

різних видів діяльності підприємства з метою полегшення виконання поставлених перед 

ним організаційних завдань. Мету управлінського контролю він вбачає в тому, щоб 

визначити, наскільки добре виконується план і де необхідно внести корективи чи 

застосувати регулюючі заходи [2, с. 266]. Для цілей контролю фінансових ресурсів 

підприємства А. А. Радугін виділяє три механізми – фінансове (бюджетне) планування, 

аналіз коефіцієнтів (ліквідності, прибутковості, фінансової стійкості та ін.) та фінансові 

(аудиторські) перевірки. З останнім важко погодитись, оскільки названі функції не 

входять у посадові обов’язки менеджерів підприємства. 
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На нашу думку, тут присутній зворотній зв’язок: функція контролю ґрунтується в 

першу чергу на організації системи обліку і звітності, яка включає фінансові й виробничі 

показники діяльності підприємства та проведення їх аналізу. 

Таким чином, не дивлячись не розходження у поглядах, всі дослідники одностайні в 

одному – контроль є прерогативою менеджменту. Однак вищенаведені концепції мають 

чотири недоліки: 

- функції менеджменту в ряді випадків замінюються функціями бухгалтерського 

управлінського обліку; 

- управлінський контроль не ув’язується з мотивацією; 

- мета управлінського контролю зводиться до вирішення поточних організаційних 

задач; 

- у всіх висловлюваннях відсутній сам термін «управлінський облік», він 

замінюється терміном «контроль», хоча ці терміни не тотожні. 

Не дивлячись на різноманіття вітчизняних видань з менеджменту, питання його 

інформаційного забезпечення залишається відкритим. Фундаментом менеджменту, його 

банком даних повинен стати управлінський облік і управлінський аналіз. 
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У сучасному технологічному XXI ст. роль аналітичної діяльності об’єктивно 

зростає. Це спричинено  насамперед неконтрольованим розвитком усіх процесів і явищ в 

економіці, в політиці і в суспільному житті. Діяльність будь-яких структур сьогодні 

потребує хоча б мінімального прогнозованого розвитку, захисту від ризиків, небезпек і 

викликів. 



338 

Незакінчена війна на Сході, пандемія COVID-19, економічна криза, це все свідчить 

про настання серйозних проблем, що охоплюють всі сфери суспільного життя. Причини 

її кореняться в тому, що більшість соціально значущих рішень в сучасних умовах 

приймаються без глибокого і всебічного аналізу їх наслідків.  

На нашу думку, аналітика – це той універсальний засіб, який здатний швидко і 

ефективно змінити якість життя українців на краще і успішно зробить це при умові 

повноцінного використання. 

Аналітичне дослідження - це такий вид досліджень, який полягає у встановленні 

причин виникнення певних соціальних явищ, з'ясуванні механізмів їх функціонування та 

виокремленні факторів, що їх забезпечують. Аналітична діяльність спрямована на 

вивчення, облік попиту та вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробництва на 

випуск конкурентоздатних продуктів у раніше встановлених обсягах, що відповідають 

певній техніко-економічній характеристиці, реалізації, яка може забезпечити 

підприємству отримання найвищого прибутку.  

Філософія аналізу проста: виробник повинен випускати таку продукцію, що має 

збут і може досягти запланованого рівня рентабельності та за яку можна отримати певну 

суму прибутку. Враховуючи це, виробник цілеспрямовано ставить завдання в галузі 

науково-технічних розробок, висуває вимоги до них, орієнтовно розраховуючи витрати 

виробництва, рівень ціни та прибуток. Виробник визначає найефективнішу технологію 

виробництва, включаючи міжвиробничі та внутрішньовиробничі кооперування. Аналіз 

передбачає широкий пошук, творчий підхід до вирішення конкретних завдань 

виробничої діяльності.  

Кінцева мета аналітичної діяльності - розробка аналітичних програм, що є вихідним 

пунктом, передумовою планування виробництва, оскільки вони дають змогу визначити 

оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент та ефективність виробництва). 

Значне місце в організації аналітичної роботи належить визначенню змісту і 

послідовності окремих її етапів. Перелік етапів економічного аналізу з різних джерел 

інформації можуть коливатися в межах від трьох до восьми. Головні елементи майже 

повністю збігаються з найбільш поширеною організацією аналітичної роботи за трьома 

етапами:  

1. Підготовчий – включає в себе роботи організаційного характеру, що гарантують 

достатню глибину й оперативність аналізу. 

2. Основний – це власне аналітичні роботи. 
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3. Завершальний – на цьому етапі узагальнюють і оформляють результати аналізу, а 

також розробляють пропозиції щодо їх реалізації. 

Підготовчий етап аналітичного дослідження передбачає планування аналізу. Він 

охоплює широке коло питань до яких належать не лише встановлення термінів 

виконання окремих робіт, переліку виконавців і розподілу обов'язків між ними, а й 

складання самої програми аналізу, визначення його інформаційної бази. Графік 

виконання аналітичних робіт має передбачати найстисліші терміни, бо чим 

оперативніший аналіз, тим ефективніше використовують його результати в управлінні 

виробництвом. Об'єкти аналізу відбирають такі, вивчення яких дало б змогу отримати 

відповіді на поставлені запитання (залежно від мети аналізу). Значна частина 

аналітичних робіт має більш чи менш технічний характер (збір, систематизація, обробка 

даних), і тому її можна виконати з допомогою обчислювальної техніки і вручну без 

участі найкваліфікованіших робітників. Інша частина робіт – безпосередній аналіз 

оброблених і згрупованих даних, інтерпретація отриманих результатів, розробка 

висновків і пропозицій - потребують участі в них добре підготовлених теоретично і 

практично фахівців. Розробка програми і вибір методики аналізу - один з важливих 

етапів підготовчого періоду, що значною мірою визначає кількість та ефективність всієї 

аналітичної роботи.  

Достатня і достовірна інформація - головна умова успішності аналітичної роботи, 

тому основний етап починається з підбирання, перевірки повноти і якості 

використовуваної в аналізі інформації. Впевнившись в останньому, починають 

обробляти зібрані дані, що полягає у:  

- зіставленні показників (за оцінкою, структурою, принципами побудови і т. ін.),  

- статистичній обробці (вираховування середніх, відносних величин групування 

показників і т. ін.),  

- складанні аналітичних розрахунків і заповненні таблиць.  

Вивчення оброблених і розміщених у таблицях цифрових даних потрібно для 

оцінювання досягнутого рівня показників порівняно з планом, минулими періодами, 

передовими підприємствами і середньогалузевими даними; для встановлення взаємної 

дії показників, виявлення факторів, що впливають на їх зміни і т. д. По закінченні етапу 

на основі проведеного аналізу дають оцінку ефективності роботи колективу об'єднання, 

узагальнюють досягнення і недоліки його господарської діяльності (з визначенням 

причин і винуватців мінусових відхилень від встановлених планових завдань), 
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виявляють наявні резерви для ліпшого використання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

На завершальному (підсумковому) етапі проводять глибше вивчення й 

узагальнення (групування, підрахунок) резервів виробництва, визначають заходи з 

реалізації, доводять до відома зацікавлених осіб результати аналізу, відображені у 

наказах по об'єднанню. Обов'язковим елементом даного етапу є систематичний контроль 

за виконанням рішень, прийнятих за результатами аналізу. 

В умовах сучасної науково-технічної революції, пов'язаної зі швидкозмінними 

умовами ринку виникає взаємопов'язаний, постійно діючий процес безперервного 

впливу споживача на виробника. Споживач активно впливає на визначення мети 

виробництва в умовах змінних вимог до товару. Сучасна реалізація науково-технічних 

досягнень служить невід'ємним засобом формування нових потреб. Важливе значення 

має розмежування суті аналізу та особливостей його застосування залежно від характеру 

товару, які задовольняють ті або інші потреби кінцевого споживача, бо форми та методи 

аналітичної діяльності, зорієнтовані на виробниче призначення, суттєво відрізняються 

від форм і методів аналітичної роботи, зорієнтованої на виробництво продукції 

споживчого призначення. Аналітична робота підприємств спрямована на те, щоб 

обґрунтовано, спираючись на попит ринку визначати конкретну поточну і, головним 

чином, довготермінову (стратегічну) мету, напрямки та реальні джерела ресурсів 

господарської діяльності, а також асортимент і якість продукції, її пріоритети, 

оптимальну структуру виробництва та очікуваний прибуток. 
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Внутрішній контроль є однією із функцій управління господарською діяльністю 

підприємства. Він присутній на всіх стадіях і протягом усього часу реалізації 

управлінських рішень. Система внутрішнього контролю є важливим елементом загальної 

структури управління. Вона дозволяє керівництву шляхом здійснення нагляду, перевірок 

і стеження переконатись, що його фінансово-господарська діяльність, проходить у 

відповідності до розробленої стратегії розвитку, прийнятої керівництвом маркетингової 

політики, інструкцій, інших нормативних документів та вимог діючого законодавства. 

Для акціонерів та потенційних інвесторів внутрішній контроль виступає гарантією 
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збереження та ефективного використання інвестованих коштів. Мета внутрішнього 

контролю полягає у своєчасному виявленні та запобіганні невиправданим відхиленням, 

які перешкоджають раціональному використанню майна та коштів підприємства, 

ідентифікації і усуненні слабких місць в системі управління, пошуку шляхів оптимізації 

господарських рішень структурними підрозділами та на рівні підприємства в цілому. 

Значний внесок у теоретичне та практичне дослідження системи внутрішнього 

контролю зробили такі вітчизняні вчені, як Л. В. Нападовська, А. О. Баранова, Д. І. 

Венжега, Л. М. Данилів, В. Ф. Максімова,  А. Ю. Кузнєцова, Л. О. Сухарева, М. М 

Шигун. 

Одне з найважливіших завдань, які виконує внутрішній контроль, полягає в наданні 

інформації про діяльність суб’єкта господарювання для прийняття ефективних 

управлінських рішень, що можливе лише за раціональної його організації. При 

організації системи внутрішнього контролю на підприємстві необхідно, насамперед, 

дотримуватися системного підходу, так як йому притаманна певна система зв’язків та 

наявність структури, що забезпечить його найбільшу результативність та, в свою чергу, 

раціональність контрольної діяльності.  

Ефективна організація внутрішнього контролю є одним із заходів, спрямованих на 

вдосконалення управління підприємством, яка забезпечує високий рівень виконання 

його завдань, чіткий порядок у його веденні. Правильна організація системи 

внутрішнього контролю на підприємстві забезпечить керівництво та власників 

достовірною інформацією про стан справ і на основі цього визначить перспективи його 

подальшої діяльності. Внутрішній контроль являє собою сукупність методів, способів та 

прийомів, які використовують суб’єкти контролю для забезпечення відповідності 

фінансово-господарської діяльності підприємства діючій нормативній базі, збереженню 

майна та інформації, попередженню зловживань та помилок, належній організації обліку 

та звітності. Його необхідно розглядати як складову всіх функцій у загальній системі 

управління [2]. 

Т. П. Остапчук під внутрішнім контролем розуміє сукупність методів та процедур, 

які використовують суб’єкти контролю для упорядкування і ефективного здійснення 

господарської діяльності підприємства шляхом своєчасного виявлення недоліків та 

помилок у господарюванні та забезпечення усунення причин їх виникнення.  

Такої ж позиції дотримується В. Д. Андрєєв. Ч. Т. Хорнгрен та Дж. Фостер 

розглядають внутрішній контроль як комплекс бухгалтерського управлінського 
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контролю, що допомагає забезпечити відповідність рішень, прийнятих в організації, з 

реалізацією їх на практиці. Обмеження сфери внутрішнього контролю тільки 

виконанням контрольних процедур, тобто певних дій уповноважених фахівців стосовно 

достовірності фінансової інформації та бухгалтерської звітності, без урахування 

контрольних дій у сфері оподаткування та податкової звітності, на нашу думку, значно 

звужує змістовність поняття «внутрішній контроль».  

Систематичним спостереженням за ефективністю використання активів і 

зобов’язань підприємства, законністю та доцільністю господарських операцій і процесів, 

збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей вважає внутрішній контроль Є. 

В. Калюга. Такої ж точки зору дотримується І. Є. Ісаєва, яка уточнює об’єкт 

спостереження, приймаючи за нього процес функціонування керованого об’єкта та 

перевірки його фактичного стану з метою оцінки обґрунтованості та ефективності 

прийнятих управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення відхилень від цих 

рішень, усунення несприятливих явищ і при необхідності інформування про них 

компетентних органів управління.  

Низка дослідників під внутрішнім контролем розуміють перевірку всієї або 

складових господарської системи, яка ініціюється та проводиться суб’єктом, 

повноваження та відповідальність якого не виходять за межі повноважень з управління 

такою системою. Я. А. Гончарук та В. С. Рудницький розглядають внутрішній контроль 

як систему спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта 

управління прийнятим управлінським рішенням. Системою діяльності окремих 

працівників підприємства, спрямованою на забезпечення збереженості його активів і 

майна називають внутрішній контроль Т. М. Юшковець та К. О. Закалінська.  

Аналогічну точку зору висловлюють О. В. Філозоп та В. В. Бурцев, який до дій 

суб’єктів внутрішнього контролю відносить: визначення фактичного стану чи дії 

керованої ланки системи керування організацією (об’єкта контролю); порівняння 

фактичних даних з необхідними, тобто з базою порівняння, прийнятою в організації, 

заданою ззовні, або заснованою на раціональності; оцінка відхилень, що перевищують 

гранично припустимий рівень, і ступеня їхнього впливу на аспекти функціонування 

організацій; виявлення причин даних відхилень [1; с. 781 ]. 

В. Ф. Максімова розглядає різні варіанти визначень контролю та наводить власне 

поняття «внутрішній економічний контроль» і визначає його як «упорядковану, 

комунікативну, відкриту кібернетичну, інформаційну систему зі стохастичним 
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характером зв’язку елементів, якій притаманні процеси обміну інформацією з 

довкіллям» [3, с. 134]. 

Внутрішній контроль займає особливе місце в управлінні діяльністю кожного 

підприємства і являє собою загальною функцію, метод управління та складову частину 

управлінського циклу. Він надає допомогу керівництву в ефективному управлінні 

підприємством; сприяє мінімізації ризиків у його діяльності через протидію появі 

помилок та недоліків, здійснює перевірку достовірності даних обліку й звітності, 

створює умови для здійснення планування, забезпечує дотримання прийнятої політики 

керівництвом, інструкцій та інших директивно-нормативних документів підприємства, 

вимог діючого законодавства. Система внутрішнього контролю є важливим елементом 

загальної структури управління підприємством.  
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Стратегічний і фінансовий аспекти часто використовуються в управлінні 

організації. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової 

діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Сьогодні будь-якому 

суб’єкту господарювання доводиться діяти у досить динамічному конкурентному 

середовищі, в якому змінюються пріоритети держави, оновлюються технології, 

асортимент продукції, потреби, інтереси і смаки споживачів, набирають сили і 

множаться конкуренти або, навпаки, економічно слабнуть і переорієнтовуються на інші 

ринки. 

Розробка обґрунтованої фінансової стратегії є основою для забезпечення 

життєздатності підприємства у довгостроковій перспективі. Найважливіша її частина – 
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прийняття рішення про доцільну для підприємства структуру капіталу. Найчастіше 

фінансова стратегія компанії як інструмент регулювання використовується в зв'язці з 

інвестиційною стратегією, що в загальному зрозуміло, маючи на увазі перспективність і 

часовий крок інвестиційних рішень і їх тісний зв'язок з фінансовими процесами. 

Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів 

ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, 

інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередбачуваних обставин. 

Розробка фінансової стратегії базується на таких принципах: 

- балансування матеріальних і фінансових потоків; 

- найефективніше фінансування розширення, підтримки та, в разі потреби, 

скорочення окремих підсистем та підприємства загалом; 

- прогнозування альтернативних варіантів розвитку підприємства з точки зору 

фінансових характеристик його діяльності в різних умовах. 

Інструментом реалізації фінансових стратегій є поточні бюджети, які відображають 

стосунки з фінансовими, кредитними, страховими організаціями, фінансовим ринком 

узагалі, а також з окремими структурними підрозділами і особами всередині фірми. 

Стратегія організації визначає глобальні, перспективні завдання організації, в той 

час як тактика є інструментом їх реалізації. Однак, приймаючи стратегію розвитку 

організації, необхідно представляти хоча б у загальних рисах ті тактичні рішення, які 

забезпечать досягнення стратегічних цілей. 

Основні етапи процесу стратегічного управління: 

- подання процесу вироблення; 

- прийняття та реалізації стратегічних рішень. 

Будь-яка геніальна стратегічна ідея, що виходить від керівника, має бути добре 

опрацьована, перетворена в стратегічні рішення і лише тоді стати керівництвом до дії 

його реалізації менеджерами та персоналом організації. У зв'язку з цим заслуговують на 

увагу основні принципи стратегічного управління. 

Стратегічне управління базується на таких принципах: 

- принцип науково-аналітичного передбачення і розробки стратегії. Для розробки 

стратегічного рішення недостатньо одних лише побажань і суб'єктивного передбачення. 

Необхідний аналіз попередньої діяльності організації, загальної ситуації в області її 

діяльності та динаміки їх зміни. Необхідний також прогноз, а можливо, і розробка 

сценаріїв розвитку організації в найближчій і більш віддаленій перспективі; 
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- принцип обліку та узгодження зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку 

організації. Розвиток організації визначається як зовнішніми, так і внутрішніми 

факторами. Стратегічні рішення мають бути виваженими і ефективними в силу їх 

особливої важливості, в силу того, що за ними стоять напрямки розвитку та подальші 

результати діяльності не тільки окремо взятої людини, а й організації в цілому, від чого 

залежать долі багатьох працівників; 

- принцип відповідності стратегії і тактики управління організацією. Обговорення 

співвідношення стратегії і тактики організації, їх ролі в забезпеченні її успішної 

діяльності призводить до однозначного висновку: необхідні і вивірена стратегія, і 

ефективна тактика. При цьому успішність можлива лише за умови, що тактика 

організації відповідає її стратегії, а формування стратегії враховує реальні можливості 

вирішення тактичних завдань; 

- принцип пріоритетності людського чинника. Розробляючи стратегію розвитку, 

необхідно розуміти, що ні стратегія, ні тактика організації не можуть бути реалізовані, 

якщо вони не будуть сприйняті як керівництво до дії її персоналом, і в першу чергу – її 

менеджерами, яким делеговано право прийняття управлінських рішень на ввіреній їм 

ділянці. Крім того, персонал організації повинен володіти професійними навичками та 

якостями, необхідними для реалізації стратегічних рішень. Тому одна з основних задач, 

що стоять перед керівництвом організації, полягає в підборі кадрів, здатних забезпечити 

виконання прийнятих управлінських рішень і в організації ефективного управління 

персоналом з метою реалізації прийнятої стратегії; 

- принцип визначеності стратегії та організації стратегічного обліку і контролю. 

Щоб забезпечити чітке розуміння персоналом завдань, що стоять перед ним і 

диктуються стратегією керівництва, потрібно щоб дана стратегія мала конкретне 

формулювання і розумілася однозначно; 

- принцип відповідності стратегії організації і наявних ресурсів. Якщо стратегія 

організації не забезпечена ресурсами, а під ресурсами ми розуміємо не тільки сировину, 

матеріали, комплектуючі, енергію, але й персонал, інформацію, ділових партнерів, імідж 

і т. д., то реалізація стратегії, якою б чудовою вона не була, виявляється частково або 

повністю неможливою. 

Цілі стратегічного планування: 
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Ринкові 
(цілі визначають, 

який сегмент ринку 
планується 
осягнути) 

Виробничі 
(яка структура 
виробництва і 

технологія забезпечать 
випуск продукції 

необхідного обсягу і 
якості) 

Фінансові 
(які джерела 

фінансування і які 
приблизні фінансові 
результати обраної 

стратегії) 

Соціальні 
(як діяльність 
підприємства 
задовольнить 

потреби членів 
суспільства) 

 

Отже, виходячи із вище сказаного, можна зробити висновок, що стратегічний і 

фінансовий аспекти тісно пов'язані між собою. Якщо підприємство хоче отримати дохід 

в майбутньому, то воно ставить перед собою чіткі цілі чи визначає стратегії. Всебічно 

враховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер 

внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність 

фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку 

товарів та фінансовому ринку. 

Організація може ефективно функціонувати, якщо правильно визначено стратегічні 

і тактичні установки і, більше того, якщо тактика відповідає стратегії організації. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В 

ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 

Олійник Н. Р., к.е.н., 
заступник начальника відділу аналітики податкових ризиків  

управління податкового адміністрування  
Головного управління ДПС у Львівській області 

 

Внутрішній аудит як третя лінія захисту запровадженої у ДПС комплаєнс-системи, 

ґрунтуючись на ризико-орієнтованому підході забезпечує надання впевненості щодо 

ефективного управління ризиками та внутрішнього контролю Голові ДПС, у тому числі 

щодо того, як здійснюють свою діяльність перша та друга лінії захисту комплаєнс-

системи ДПС.  

Метою запровадження внутрішнього аудиту є допомога Голові ДПС у досягненні 

визначених цілей шляхом надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій 

щодо:  
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- удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі 

процесів управління ризиками; 

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів та інших активів, виникненню помилок чи інших 

недоліків у діяльності ДПС та її територіальних органів. 

Керівник Департаменту внутрішнього аудиту є відповідальним за систему 

внутрішнього контролю в установі. Керівник бюджетної установи відповідальний за 

використання бюджетних коштів, взяті зобов’язання відповідно до визначених цілей та 

завдань, здійснення діяльності відповідно до визначених стандартів у економічний, 

ефективний та результативний способи. 

Завдання внутрішнього аудиту визначено з урахуванням: 

 місії – ДПС є повністю транспарентною, сучасною та технологічною податковою 

службою, яка надає якісні та зручні послуги платникам, ефективно адмініструє податки, 

збори та платежі і виявляє нетерпимість до корупції 

 цілей діяльності ДПС: створення єдиної юридичної особи та ефективне 

управління діяльністю; ефективне адміністрування податків, зборів, платежів; 

формування іміджу ДПС як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем 

довіри у суспільстві; протидія ухилення від оподаткування шляхом запровадження 

міжнародних стандартів та вдосконалення аналітичних інструментів; формування 

кваліфікованої, ефективної та мотивованої команди. 

Сфери дослідження внутрішнього аудиту включають: забезпечення діяльності 

служби; управління та розвиток персоналу; фінансово-господарську діяльність; 

адміністрування доходів і зобов’язань; сервісні функції; адміністративні послуги; ІТ-

системи та технології. 

Згідно «Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 – 2022 роки 

Державної податкової служби України» [1] розроблений «Операційний план діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2020 рік» [2], який включає такі об’єкти внутрішнього аудиту 

(рис. 1.). 

З метою належного формування Операційного плану діяльності з внутрішнього 

аудиту на 2021 рік за ініціативою Департаменту внутрішнього аудиту протягом III 

кварталу 2020 року [3]: 

1) проведено відповідну роботу з територіальними органами ДПС в частині 

визначення та проведення ними оцінки ризиків, які стримують або мають негативний 
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вплив на реалізацію завдань та функцій, покладених на територіальні органи ДПС, і 

впливають на досягнення їх цілей; 

2) сформовано реєстр ризиків територіальних органів ДПС, в якому визначено 719 

найменувань ризиків; 

3) за результатами опрацювання даних ризиків самостійними структурними 

підрозділами ДПС, визначено ризики з найбільш «високою» ймовірністю виникнення та 

«високим» ступенем впливу (з 719 ризиків обрано ключових ризиків 194). 

 
Рис. 1. Об’єкти внутрішнього аудиту ДПС, включені до операційного плану 

діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік 
 

Із 719 обрано 194 ризики по відповідним напрямкам діяльності територіальних 

органів ДПС, з найбільш «високою» оцінкою ймовірності їх виникнення та «високим» 

ступенем впливу, які стримують або мають негативний вплив на реалізацію завдань, які 

покладено на територіальні органи ДПС, і можуть вплинути на досягнення цілей ДПС у 

цілому. 

За результатами визначення об’єктів аудиту за допомогою факторів відбору 

найбільш пріоритетні ризики, які впливають на реалізацію завдань та функцій 

територіальних органів ДПС буде представлено Голові ДПС як пропозиція щодо 

включення до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік. 

Отож, внутрішній аудит є інструментом, що призначений попередити будь які 

негативні події у досягнені запланованих результатів по всіх напрямах діяльності ДПС, 

не допустити порушення у роботі, а також виявити потенціал розвитку Служби. 
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Внутрішній аудит сприятиме підвищенню рівня законності та обґрунтованості 

управлінських рішень, а отже, безпосередньо забезпечить стабільність діяльності 

розпорядника бюджетних коштів. 
Список використаних джерел: 

1. Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 – 2022 роки Державної 
податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tax.gov.ua/diyalnist-
/vnutrishniyaudit/plani-diyalnosti-zvnutrishnogoaudit/74612.html. 

2. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://tax.gov.ua/diyalnist -/vnutrishniy-audit/planidiyalnosti-z-
vnutrishnogoaudit/74613.html. 

3. Офіційний сайт ДПС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tax.gov.ua/ 
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Ефективне функціонування підприємства будь-якого виду діяльності або ж 

результативність окремо взятого бізнесу нерозривно пов’язані з тим, наскільки 

обґрунтованими і виваженими є управлінські рішення. Одним із вирішальних аргументів 

науково обґрунтованого вирішення управлінських проблем як тактичного, так і 

стратегічного напрямів, є економічний аналіз, який в цьому випадку уособлює, водночас, 

як науку, так і функцію управління. Загалом, у перекладі з грецької, «аналіз» дослівно 

означає розкладання або розчленування. Кожна людина у своєму житті неодноразово 

стикалася з поняттям «аналіз»: хімічний, медичний, фізичний, математичний. Аналіз 

дозволяє з’ясувати суть досліджуваних об’єктів завдяки поділу їх на окремі складові й 

дослідженню їх взаємозв’язків та взаємозалежностей. Аналіз поодиноко не існує. Він 

пов’язаний із синтезом – методом пізнання, суть якого полягає у поєднанні розрізнених 

під час аналізу частин у єдине ціле. Саме завдяки синтезу досліджують взаємодію 

окремих складових єдиного цілого.  

Такою, загалом, є суть аналізу і пов’язаного з ним синтезу. Зазначена суть 

притаманна і економічному аналізу в загальному та аналізу господарської діяльності 

зокрема. 

Появу економічного аналізу (звичайно, не в тому розумінні, яким він є сьогодні), як 

функції управління примітивним господарством, окремі дослідники відносять до часів 

Стародавнього Єгипту; інші вважають, що він виник і почав розвиватися одночасно з 
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політичною економією. Чимало науковців схиляються до думки, що економічний аналіз 

виник зі становленням бухгалтерського обліку. Незважаючи на такі суттєві, суперечливі 

твердження щодо періоду виникнення економічного аналізу, беззаперечним залишається 

факт його становлення як науки. Достеменно відомо, що це відбулося у 20-30-х роках 

двадцятого століття внаслідок диференціації суспільних наук. Спочатку окремі форми 

економічного аналізу були присутні, переважно, в облікових науках – балансоведенні, 

статистиці. Але в ході ускладнення суспільновиробничих відносин, яке потребувало 

поглиблення економічної роботи, виникла необхідність у виокремленні економічного 

аналізу як самостійної системи знань, оскільки облікові дисципліни вже не відповідали 

вимогам практики. 

Отже, можна стверджувати, що виникнення економічного аналізу було зумовлене, з 

одного боку, розвитком продуктивних сил і виробничих відносин, який супроводжувався 

нарощуванням обсягів виробництва і зростанням рівня конкуренції, а з іншого, потребою 

у комплексному дослідженні господарюючих об’єктів (чого не можна було зробити з 

використанням розрізнених знань інших наук).  

На нашу думку, аналіз господарської діяльності є необхідним і цілком 

закономірним для більшості підприємств, адже він дає підстави для вибору стратегії їх 

розвитку і обґрунтування поточних управлінських рішень та перевірки їхньої 

правильності й оцінки одержаного ефекту. 

У процесі аналізу досліджують як господарські операції і явища, які відбулися, так і 

ті, які здійснюються або можуть відбутися. Дослідження попередніх подій дають змогу 

виявити допущені помилки і розробити заходи із запобігання аналогічним у 

майбутньому. Аналіз поточних явищ і процесів дозволяє контролювати виконання 

запланованих завдань. Економічний аналіз, спрямований на перспективу, дає змогу 

обрати з альтернативних варіантів найоптимальніший, який забезпечить найбажаніший 

кінцевий результат діяльності. 

Таким чином, ґрунтуючись на принципах діалектики, економічний аналіз повинен 

забезпечувати взаємопов’язане вивчення економічних явищ і процесів. Виявляючи 

найсуттєвіші та найтиповіші факти, розкладаючи і синтезуючи їх, аналіз допомагає 

вивчати тенденції господарського розвитку, що визначилися, сприяє їх закріпленню, 

якщо вони позитивні, або усуненню у випадку їх неефективності. 
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СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ  

БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ 
Сасоліна Н. М., заступник директора, 

завідувач відділення економіки та комп’ютерних технологій 
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 

 

Підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами, котре має 

визначальне значення для відновлення зростання економіки України, суспільного 

добробуту та євроінтеграційного вектору нашої країни, вимагає постійного 

удосконалення теоретико-методичних і методологічних засад організації та здійснення 

бюджетного контролю за використанням і збереженням бюджетних ресурсів, 

необоротних та інших активів, достовірністю ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності суб’єктами господарювання державного і комунального 

сектору економіки.  

Сутність та зміст поняття «бюджетний контроль» розкриваються у економічній та 

фінансовій науці як поняття «контроль», «фінансовий контроль», «державний 

фінансовий контроль». Взаємозв'язок цих понять відображено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Місце бюджетного контролю у загальній системі контролю 

Джерело: складено автором за даними [1, с. 24] 
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У термінологічному словнику контроль трактується як складова частина управління 

економічними чи соціальними об'єктами і процесами з метою перевірки відповідності 

поточного стану об'єкта бажаному та необхідному стану, передбаченому законами, 

інструкціями, іншими нормативними актами, а також програмами, планами, договорами, 

проектами, угодами тощо [2].  

Група авторів, серед яких Л. Дікань, та ін. розглядають поняття «контроль» у двох 

аспектах: як функцію управління та як економічну категорію. Контроль, як функція 

управління, відображає більш прикладний аспект тоді, коли контроль, як економічна 

категорія, має виключно теоретичне значення [3, с. 11].  

Контроль, як економічна категорія, є ефективним засобом попередження, виявлення 

та запобігання порушенням і посяганням на національне багатство країни; складову 

частину господарського управління, його функцію, метод реалізації управлінських 

рішень; джерело інформації про позитивні та негативні явища на ділянках виробничої 

діяльності; систематичну конструктивну діяльність керівників органів управління, 

спрямовану на наближення фактичного виконання до поставленої мети [4, с. 3].  

Л. Лисяк, розглядаючи категоріальну сутність контролю, зазначає, що «у широкому 

розумінні він представляє собою встановлення певного «порядку», тобто оцінку 

поточного стану явища за критерієм відповідності до вимог, а також виявлення 

відхилень і порушень вимог та застосування заходів їх запобігання чи усунення» [5, с. 

202]. Однак, дане визначення контролю, на нашу думку, характеризує лише один з його 

видів – поточний контроль.  

Варто зазначити, що окрім поточного контролю існують ще попередній та 

заключний. За формою здійснення всі три види контролю схожі, адже мають однакову 

мету – сприяти тому, щоб отримані фактичні результати відповідали цільовим 

програмам або нормативним вимогам. Відрізняються вони тільки часом здійснення: 

попередній контроль здійснюється до початку проведення певних робіт, поточний – під 

час проведення робіт, а заключний – після завершення виконання усіх видів робіт.  

Із вищенаведеного випливає, що контроль є сукупністю форм, методів, важелів та 

різноманітних процедур, за сприянням яких суб’єкт контролю отримує інформацію про 

фактичний стан підконтрольного об’єкта, встановлює існуючі відхилення від 

відповідних програм, нормативів, стандартів й планів, виокремлює причини даних 

відхилень і застосовує заходи, спрямовані на їх відшкодування та недопущення в 

майбутні періоди.  
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Особливе місце в системі фінансового контролю посідає державний бюджетний 

контроль, тобто контроль за фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта з боку 

державних органів.   
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РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
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спеціальність «Облік і оподаткування» 
ОПП «Облік і оподаткування» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Герасименко Т. О. 
Львівський торговельно-економічний університет 

 

У сучасних умовах одним із основних завдань функціонування підприємств є 

одержання максимального прибутку за операційною, фінансовою та інвестиційною 

діяльністю. Узагальнюючим відносним показником ефективності господарювання 

підприємства є рентабельність, яка є своєрідним гарантом успішної реалізації 

економічних інтересів усіх учасників господарсько-фінансової діяльності суб'єктів 

бізнесу.  

Дослідженню сутності рентабельності та методики її аналізу присвячено чимало 

праць зарубіжних і вітчизняних науковців. Одні науковці вважають, що поняття 

«рентабельність» і «прибутковість» є ідентичними; інші – схиляються до думки, що 

доречніше під рентабельністю розуміти дохідність. На наш погляд, рентабельність –  це 

складна економічна категорія, що, насамперед, засвідчує рівень ефективності 

господарювання. Водночас, аналіз показників рентабельності є важливим інструментом 

інвестиційної та цінової політики господарюючих суб'єктів.  

У практиці аналітичної роботи найбільш розповсюдженими є показники 

рентабельності: продажів; простих елементів процесу «праця» (основних засобів, 

матеріальних і трудових ресурсів) та капіталу. 

Для розрахунку рентабельності продажів (Рпр) використовують таку модель: 
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ÔÐÎÄÐïð
                                                                    ( 1)

 

де ФРОД – фінансовий результат від операційної діяльності; 

ЧД –  чистий дохід. 

За даною формулою з використанням способу ланцюгових підстановок або ж 

різниць визначають вплив двох основних чинників на зміну рентабельності продажів: 

фінансового результату від операційної діяльності та чистого доходу. 

Суттєву увагу у процесі аналізу доцільно приділити факторним залежностям 

рентабельності ресурсів та рентабельності продажів. Для цього використовують такі 

моделі: 

%,100
×

×Ä
×Ä

ÔÐÎÄÐ÷                                                               (2)  

де Рч – рентабельність трудових ресурсів; 

Ч –  середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виробництві та реалізації 

продукції. 

Відношення чистого доходу (ЧД) до середньооблікової чисельності працівників (Ч) 

є показником продуктивності праці і, відповідно, засвідчує ефективність використання 

трудових ресурсів. 

%,100
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×Ä
ÔÐÎÄÐîç                                                               (3)  

де Роз – рентабельність основних засобів; 

ОЗ –  середньорічна вартість основних засобів, задіяних у виробництві та реалізації 

продукції. 

Відношення чистого доходу (ЧД) до середньорічної вартості основних засобів (ОЗ) 

– це фондовіддача, яка характеризує ефективність використання засобів праці. 

%,100
Ì

×Ä
×Ä

ÔÐÎÄÐì                                                                (4) 

де Рм – рентабельність матеріальних ресурсів; 

М –  вартість використаних матеріалів. 

Для аналізу рентабельності активів та власного капіталу підприємства 

використовують модель Дюпона та її модифікації. 

Двофакторна модель дозволяє встановити залежність між рентабельністю активів 

(Ра) та рентабельністю продажів і оборотністю активів: 
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де ЧП –  чистий прибуток; 

А –  середньорічна вартість активів. 

Для оцінювання рентабельності власного капіталу (Рвк) використовують 

трьохфакторну модель: 

 %,100
ÂÊ
À

À
×Ä
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×ÏÐâê                                                             (6) 

де ВК –  середньорічна вартість власного капіталу. 

З використанням даної формули визначають вплив рентабельності продажів, 

оборотності активів та фінансового важеля (мультиплікатора власного капіталу) на зміну 

рентабельності власного капіталу підприємства. Варто зазначити, що мультиплікатор 

власного капіталу виступає своєрідним індикатором ризику. Чим більшим є його 

значення, тим вищий ризик і невизначеність очікуваної рентабельності власного 

капіталу. 

Досить часто, особливо у зарубіжній практиці, використовують п’ятифакторну 

модель Дюпона: 
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ÔÐÄÐâê                                        (7) 

де ФРД –  фінансовий результат діяльності до сплати відсотків та податків (у 

зарубіжній практиці цей показник прийнято називати EBIT –  Earnings before Interest and 

Taxes); 

ФР –  фінансовий результат діяльності до оподаткування (у зарубіжних джерелах: 

EBT –Earnings before Tax). 

Таким чином, з огляду на багатовекторність такого поняття як рентабельність, 

комплексне застосування вищезазначених факторних моделей дозволяє одержати 

об’єктивні результати щодо оцінювання ефективності діяльності суб’єктів бізнесу. 
 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ВИДИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Сітко М. Т., бакалавр, 
Пилипяк Р. М., бакалавр, 

спеціальність «Облік і оподаткування» 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Фінансова звітність підприємства заключає систему бухгалтерського обліку. Це 

полягає в узагальненні та систематизації інформації про діяльність підприємства. 
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Фінансова звітність є об’єктом дослідження зацікавлених сторін, як внутрішніх, так і 

зовнішніх з боку підприємства. Внутрішнім – для аналізу і в подальшому прийняття 

ефективних управлінських рішень; зовнішнім – для оцінки діяльності підприємства в 

власних цілях. Потреба в інформації користувачів обумовлює склад і структуру 

фінансової звітності підприємства, так само як і види бухгалтерського обліку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Залежність видів звітності від джерел інформації 

 

Таким чином фінансова звітність є видом бухгалтерської звітності та складається на 

основі даних бухгалтерського обліку. Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні» визначено: фінансова звітність – це бухгалтерська 

звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період [2]. Відповідно до цього Закону метою 

складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух коштів підприємства.  

Визначивши мету складання фінансової звітності, можна виокремити користувачів 

звітності та їх інформаційні потреби, які вона повинна задовольняти відносно кожного з 

них.  

Користувачами звітності і їхніми потребами є:  

- інвестори, власники – придбання, продаж та володіння цінними паперами; 

частини в капіталі підприємства; оцінка якості управління; визначення суми дивідендів, 

що підлягають розподілу; 

- керівництво підприємства – регулювання діяльності підприємства; 
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- банки, постачальники та інші кредитори - забезпечення зобов’язань підприємства; 

оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання щодо кредитів, 

відсотків за ними та погашення кредиторської заборгованості; 

- замовники - оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої 

зобов’язання; 

- працівники підприємства - оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати 

свої зобов’язання перед працівниками та їх забезпечення; 

- органи державного управління - формування макроекономічних показників. 

Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу 

роботу: 

 перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, 

оформлюють їх відповідними документами; 

 уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами; 

 перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну 

дебіторську, а також кредиторську заборгованість, за якою минули строки давності 

позову; 

 розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління; 

 визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та реалізованої 

продукції; 

 визначають та списують фінансовий результат від реалізації продукції та 

позареалізаційних операцій; 

 списують прибуток, використаний протягом року; 

 перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного 

та аналітичного обліків; 

 перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію. 

Таким чином, компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти одних і 

тих же господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію 

попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що дає 

можливість здійснити на основі фінансової звітності ретроспективний та перспективний 

аналіз діяльності підприємства. 
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ЗВЕДЕНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ  

ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ 
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Львівський торговельно-економічний університет 

Лобода Н. О., к.е.н., доцент, 
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спеціальність «Облік і оподаткування» 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Питання організації зведеного обліку витрат на виробництво продукції, 

використання його варіантів у нормативних документах з бухгалтерського обліку на 

промислових підприємствах остаточно не вирішені. Так, у п. 426 Методичних 

рекомендацій [2] вказується такий порядок ведення зведеного обліку: на підприємствах 

із цеховою структурою управління – у розрізі окремих цехів, а на підприємствах із 

безцеховою структурою – за видами продукції в цілому по підприємству. 

На структуру побудови зведеного обліку витрат на виробництво впливають 

галузева приналежність підприємства, тип виробництва, характер технології, 

організаційна побудова управління, кількість продукції, наявність або відсутність 

напівфабрикатів, варіанти обліку напівфабрикатів тощо. 

У зв’язку з цим в економічній літературі виділяється шість основних типів варіантів 

зведення виробничих витрат промислового підприємства: однопередільний – 

одновирібний; однопередільний – багатовирібний; багатопередільний одновирібний з 

попроцесним методом групування витрат; багатопередільний одновирібний з 

послідовним накопиченням  витрат;  багатопередільний багато-вирібний з 

безнапівфабрикатним методом зведення витрат; багатопередільний напівфабрикатний 

багатопродуктний з послідовним накопиченням витрат. 

Необхідно зауважити, що техніка узагальнення витрат на виробництво 

безпосередньо бухгалтерії залежить від форми бухгалтерського обліку, що 

застосовується на підприємстві. У сучасних умовах господарювання на більшості 

промислових підприємств застосовуються автоматизовані системи бухгалтерського 

обліку. 



359 

За кредитом рахунку 23 «Виробництво» в Книзі за рахунком 23 відображається 

фактична виробнича собівартість випущеної готової продукції, а також вартість робіт і 

послуг, наданих стороннім підприємствам та організаціям, тобто наводиться 

кореспонденція за дебетом рахунків 26 «Готова продукція», 901 «Собівартість 

реалізованої готової продукції», 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» і 

кредитом рахунку 23 «Виробництво». 

Книга № К-39 складається на підставі для записів у книгу є меморіальні ордери з 

прикладеними до них документами та розрахунками на списання фактичних витрат за 

місяць. Статті витрат у відповідності до їх облікової номенклатури записуються на 

вільних рядках книги, а найменування та сорти виробів - у графах. При великій 

номенклатурі виробів кожного місяця доцільно використовувати два розвороти книги. 

Після завершення розрахунків здійснюється формування вихідної інформації, яка 

відображається за допомогою меню бухгалтерської програми. До неї входить відомість 

відхилень фактичних витрат від нормативних, відомості аналітичного обліку та оборотні 

відомості за рахунками 26 «Готова продукція», відомість визначення фактичної 

собівартості готової продукції, ряд інших зведених аналітичних бухгалтерських реєстрів. 

Найважливішим завданням зведеного обліку витрат промислового підприємства є 

обчислення собівартості продукції, яка складається з вартості використаних матеріалів, 

основних засобів у вигляді їх зносу, трудових ресурсів у вигляді заробітної плати з 

відповідними нарахуваннями на неї, та інших витрат, пов’язаних з виробництвом. Тобто 

собівартість продукції являє собою необхідні грошові витрати підприємства на її 

виробництво. 

Нормативний метод обліку витрат є значним досягненням економічної науки. Він 

сприяє впровадженню прогресивних норм витрат, здійсненню дієвого контролю за 

фактичним їх рівнем, що, в свою чергу, дає можливість використовувати дані обліку для 

виявлення резервів зниження собівартості продукції та оперативного керівництва 

підприємством. Основними його елементами є: 

 складання нормативних калькуляцій з врахуванням змін норм за виробами; 

 відокремлений облік виробничих витрат за нормами і за відхиленнями від норм; 

 облік змін норм; 

 складання фактичних калькуляцій на основі нормативних. 

Основою нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання 

собівартості продукції є складання нормативних калькуляцій, які є підставою для 
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визначення фактичної собівартості продукції. Нормативні калькуляції складаються 

підприємством на основі діючих норм витрат сировини, матеріалів, оплати праці та 

інших витрат на конкретний вид продукції у розрізі статей калькуляції. 

Норми витрат на одиницю продукції вказане підприємство розробляє самостійно, 

враховуючи при цьому нормальні рівні використання запасів, праці, виробничих 

потужностей і діючих цін. Норми систематизуються у специфікаціях норм витрат 

матеріалів та картах норм часу і розцінок, на підставі них підприємство має можливість 

аналізувати причини змін норм. До таких можуть відноситися зміна організації 

виробництва й умов праці, зміна обсягу і структури виробництва, підвищення його 

технічного рівня та інші чинники. Важливе значення для правильного функціонування 

нормативного обліку витрат виробництва має своєчасний перегляд норм і внесення всіх 

змін норм як в технічну, так і в нормативну документацію. На досліджуваному 

підприємстві перегляд норм проводиться постійно, а в нормативній базі зміни 

відображаються на момент їх внесення. Інформація про зміни норм подається 

зацікавленим службам підприємства. Відповідальність за своєчасний перегляд норм і їх 

доведення до відповідних служб покладена на економічну службу підприємства. 

При використанні нормативного методу дуже важливим є формування собівартості 

на основі документування відхилень від затверджених норм. Шляхом співставлення 

фактичних витрат на виробництво продукції із нормативними витратами забезпечується 

пошук і аналіз відхилень. Тому визначення реальної величини відхилень від норм, а 

також їх документальне оформлення є одним із важливих завдань обліку і контролю за 

використанням ресурсів. 
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Головним документом фiнaнсової звiтностi у всiх крaїнaх є бухгaлтерський бaлaнс 

пiдприємствa, який є основним джерелом iнформaцiї про фiнaнсово-мaйновий стaн 

пiдприємствa для всiх зaцiкaвлених користувaчiв. 

Згідно НП(С)БО 1 «Зaгaльнi вимоги до фiнaнсової звiтностi» Бaлaнс – це звiт про 

фiнaнсовий стaн пiдприємствa, який вiдобрaжaє нa певну дaту його aктиви, зобов’язaння 

i влaсний кaпiтaл. 

Метою склaдaння Бaлaнсу є нaдaння користувaчaм повної, прaвдивої 

неупередженої iнформaцiї про фiнaнсовий стaн пiдприємствa нa звiтну дaту для 

прийняття ефективних економiчних рiшень.  Зaгaльними елементaми бaлaнсу, 

безпосередньо пов’язaними з визнaченням фiнaнсового стaну пiдприємствa тa змiн у 

ньому, є: aктиви; зобов’язaння; влaсний кaпiтaл. Aктив бaлaнсу склaдaється з трьох 

роздiлiв, a сaме: 

I роздiл «Необоротнi aктиви»  

II роздiл «Оборотнi aктиви» 

III роздiл «Необоротнi aктиви, утримувaнi для продaжу, тa групи вибуття»  

У пaсив Бaлaнсу входять нaступнi роздiли: 

I роздiл «Влaсний кaпiтaл» 

II роздiл «Довгостроковi зобов’язaння i зaбезпечення» 

III роздiл «Поточнi зобов’язaння i зaбезпечення» 

IV роздiл «Зобов’язaння, пов’язaнi з необоротними aктивaми, утримувaними для 

продaжу, тa групи вибуття» 

Особливiстю Бaлaнсу є рiвнiсть пiдсумкових сум Aктиву тa Пaсиву, тобто пiдсумок 

aктивiв Бaлaнсу повинен дорiвнювaти сумi зобов'язaнь тa влaсного кaпiтaлу:  

Aктиви (A) = Зобов’язaння (З) + Кaпiтaл (К) 

Зaгaлом, aктив — це покaзники, якi вiдобрaжують склaд i розмiщення майна 

підприємства, а пaсив  — це покaзники, якi вiдобрaжaють джерелa утворення й цiльове 

признaчення майна підприємства. Майно підприємства i джерелa його утворення 
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відображаються в бaлaнсi в розрiзi окремих економiчних груп - стaттях бaлaнсу. 

Кiлькiсть стaтей бaлaнсу визнaчaється певними характеристиками дiяльностi 

пiдприємств. 

Для того щоб скласти Баланс необхiдно звiрити дані на aнaлiтичних рахунках та 

синтетичних рaхункaх – звiрити їх почaтковi тa кiнцевi сaльдо тa обороти зa звiтний 

перiод. Самі аналітичні та синтетичні рахунки беруться з Головної книги на кінець 

звітного періоду.  

Формa Бaлaнсу тiсно взaємопов’язaнa з будовою Плaну рaхункiв бухгaлтерського 

облiку, що включaє 9 клaсiв рaхункiв. Нa їх основi зaповнюється фiнaнсовa звiтнiсть. 

Для склaдaння Бaлaнсу використовуються рaхунки 1 – 6 клaсiв. Бaлaнс пiдприємствa 

склaдaється нa кiнець остaннього дня звiтного перiоду. Звiтним перiодом для склaдaння 

Бaлaнсу є кaлендaрний рiк.  

Річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого року, наступного за 

звітним. Вона подається власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, 

трудовим колективам на їх вимогу, а також іншим зовнішнім користувачам, наприклад 

органам державної статистики. Бaлaнс дaє інформацію про склaд тa структуру мaйнa 

пiдприємствa, нaявнiсть влaсного тa зaпозиченого кaпiтaлу, дозволяє визначити 

ліквідність, плaто- тa кредитоспроможність. Також за допомогою Балансу можна 

оцінити фінансовий стан підприємства, визначити співвідношення  дебiторської тa 

кредиторської  заборгованості.  

Отже, бухгалтерський Баланс підприємства є важливим джерелом для оцінки 

показників фiнaнсово-господaрської дiяльності пiдприємствa. Баланс, як і всю фінансову 

звітність, необхідно заповнювати правдивою та неупередженою інформацією, адже за 

внесення фальшивих даних або неподання звітності взагалі, тягне за собою штраф або 

адміністративне покарання.  
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В умовах сьогодення великого значення набуває аналіз кадрового потенціалу, який 

необхідно проводити у напрямку формування грамотної політики щодо підбору фахівців 

з метою психологічного впливу на персонал та мотивацію його подальшого розвитку і 

самореалізації. Як показує практика, ключовим аспектом аналізу кадрового потенціалу 

організації є оцінка управлінського потенціалу керівників структурних підрозділів. 

Потреба в цій категорії невпинно зростає, водночас дедалі гостріше відчувається дефіцит 

таких фахівців. Зазначимо, що оцінка управлінського потенціалу надає можливості 

перетворення управлінського потенціалу в капітал – фактор розвитку підприємства та 

реалізації можливостей як на рівні суб’єктів управління так і на системному рівні. 

Трактування поняття «управлінський потенціал» є неоднозначним. Так, В. С. Ткач 

зазначає, що «сутність управлінського потенціалу полягає в максимальній можливості 

стосовно вживання прогресивних теоретичних напрацювань у сфері керівництва» [1]. 

А. В. Шегда визначає управлінський потенціал як «сукупність усіх наявних ресурсів, що 

використовує фірма» [2]. Головними складовими управлінського потенціалу автор 

вважає кадри і техніку управління. На думку М. Г. Акулова, «управлінський потенціал» 

це здатність окремих категорій персоналу підприємства щодо ефективної організації та 

управління виробничо-комерційними процесами підприємства. Зазначимо, що метою 

оцінки потенціалу керівників є розширення можливостей цієї категорії персоналу, а 

також пошуку шляхів підвищення ефективності всіх структурних підрозділів, і 

організації у цілому. Тому, оцінка потенціалу управлінських кадрів передбачає як 

визначення ступеня успішності керівника в процесі вирішення конкретних завдань, так і 

виявлення можливостей підвищення ефективності роботи оцінюваних керівників. 

Досягнення поставленої мети стає можливим при виконання двох умов: 

- кожен керівник повинен якнайповніше використовувати всі ресурси та 

можливості, які він має для управління його структурним підрозділом; 

- керівні посади повинні займати найбільш кваліфіковані, компетентні та найбільш 

здібні працівники. 
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У цьому контексті суть управління кадрами через оцінку його потенціалу зводиться 

до вирішення трьох взаємозалежних завдань: 

1. Формування таких продуктивних здібностей людини, що якнайкраще відповідали 

б вимогам, які висуваються до якості робочої сили конкретним робочим місцем. 

2. Створення таких соціально-економічних i виробничо-технічних умов на 

виробництві, за яких відбувалося б максимальне використання здібностей працівника до 

даної праці. 

3. Цi процеси не повинні завдати шкоди інтересам особистості працівника та його 

здоров’ю [4]. 

Отже, робота кожного керівника передбачає вирішення великої кількості 

різноманітних завдань. Для оцінки його потенціалу необхідно застосовувати 

комплексний підхід. Серед найчастіше використовуваних методів оцінки потенціалу 

управлінських кадрів можна виділити такі: 

– експертні оцінки; 

– оцінка потенціалу керівника з боку підлеглих; 

– ситуаційно-поведінкові тести та особистісні опитування; 

– проведення спеціалізованих семінарів. 

Вище наведені методи є оптимальними з огляду співвідношення надійності та 

результативності, а також економічних витрат. 
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