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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В 

УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1
 

 

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

відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів 

ДУ „Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” 

  

Молодь як найбільш соціально реактивний сегмент глобалізованого суспільства володіє 

значним інтелектуально-комунікативним капіталом і здатна більш швидше та ефективніше 

адаптуватися до змін та умов нового середовища проживання, накопичувати та конвертувати 

отримані знання у створення нових ідей та технологій відповідно до вимог часу, а відтак за 

своїми характеристиками більш мобільна і спроможна доволі активно та результативно 

включатися у міграційні процеси. З іншого боку, цифровізація економіки, зростання ролі 

інтернет-технологій у створенні робочих місць та працевлаштуванні поруч із деструктивним 

впливом пандемії СOVID-19 та загострення військово-політичної ситуації в Україні, створили 

передумови для стрімкого нарощення темпів міграційної мобільності населення Карпатського 

регіону в цілому та молоді зокрема.  

Традиційно рівень міграційної активності населення досліджується в площині виявлення 

та виміру тісноти і напрямів взаємозв’язків та взаємовпливів між чинниками соціального-

економічного характеру на міграційні аспірації населення. Очевидно, що скасування візових 

обмежень з країнами ЄС у 2014 році та стирання геополітичних кордонів, з одного боку, 

полегшили процес переміщення населення та міграції молоді з метою працевлаштування та 

опанування нових навичок та вмінь на територіях з більш високим рівнем соціально-

економічного розвитку. З іншого боку, впровадження дистанційних форм праці та навчання у 

2020-2021 рр. через поширення пандемії СОVID-19 та військові події 2022 року у деякій мірі 

трансформували та навіть нівелювали класичну роль соціально-економічних чинників у 

активізації міграційних настроїв серед молоді.  

Зрештою, якщо інтенсивність поточної мобільності та міграційної активності молоді 

здебільшого визначається соціально-економічними чинниками макро- та мега-рівня, то кількісні 

параметри потенційної міграції молоді Карпатського регіону у прогнозних часових періодах 

                                                 

 
1 Тези підготовлені в рамках виконання гранту НАН України дослідницькими лабораторіями/групами молодих вчених НАН 

України «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського 

потенціалу» (№ держреєстрації 0121U110514, 2021–2022 рр.). 

СЕКЦІЯ 1 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 

ПРІОРИТЕТИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
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тісно пов’язані з особливостями наявних тенденцій відтворення населення та його статево-

віковими характеристиками.  

Таким чином, алгоритм моніторингу міграційної мобільності в умовах шокових станів 

потребує нового концептуального переосмислення та дослідження із врахуванням новітніх 

трендів демографічного відтворенням із виокремленням ризиків і загроз для подальшого 

зростання областей Карпатського регіону, як у соціально-економічному, так і демографічному 

вимірі.  

Наявність значної кількості детермінант демографічного розвитку ускладнює процес 

оцінювання стану формування та використання демографічного потенціалу областей 

Карпатського регіону та актуалізує потребу застосування інтегрального підходу до аналітичного 

дослідження даної проблематики.  

Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону може виступати у ролі як чинника 

стабілізації процесів відтворення населення у випадку нарощення імміграційних потоків молоді 

до гірських територій або – навпаки поглиблювати деструктивний характер 

демовідтворювальних процесів в умовах значного вимивання людського потенціалу.  

Напрям та інтенсивність міграційних потоків традиційно детермінуються в координатах 

соціально-економічного розвитку території. Водночас широкомасштабна агресія Російської 

Федерації проти України у 2022 році призвела до розриву традиційних усталених зв’язків та 

залежностей між міграційними та соціально-економічними процесами, безповоротно 

трансформувавши при цьому систему відтворення населення в цілому та молоді зокрема.  

Відсутність достовірних, деталізованих статистичних даних щодо обсягів імміграційних 

потоків у області Карпатського регіону, а також інформації про інтенсивність еміграційного 

вектору до країн ЄС у зрізі вікових груп в поєднанні з мінливістю міграційних настроїв у 

тимчасових переселенців, які, у великій мірі, видозмінюються у залежності від успіху 

українських військ у протистоянні з армією РФ, ускладнюють процес швидкої математичної 

оцінки впливу війни на демопотенціал Карпатського регіону.  

Водночас очевидно, що гіперактивна міграційна мобільність населення катастрофічно 

погіршила якісний вимір демовідтворювальних процесів та унеможливила ефективне 

функціонування інституту сім’ї у забезпеченні природного відтворення. По-перше, масова 

еміграція жінок та дітей значно посилила інтенсивність вимивання людських ресурсів у 

молодших вікових групах та призвела до створення великої кількості дистантних сімей. По-

друге, військова мобілізація чоловіків та, як наслідок, підвищення рівня смертності та 

інвалідності у результаті військових  дій у перспективі ймовірно чинитиме вагомий негативний 

психологічний тиск на потенціал репродуктивного відтворення населення. По-третє, 

особливість вимушеної міграції полягає у тому, що у процеси переміщення залучені як 

міграційно активні особи, так і пасивне населення, яке за звичних, безпечних умов проживання 
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не проявляло інтерес до переїзду через візові обмеження, складну логістику процесу міграції та 

труднощі адаптації до нових умов проживання. Лібералізація законодавства ЄС у частині 

спрощення міграційних процедур перетину кордону через скасування візових обмежень, 

можливості перетину кордону з використанням лише паспорта громадянина України для 

дорослого населення або свідоцтва про народження для дітей, соціально-економічної підтримки 

переселенців у вигляді забезпечення безкоштовного проживання, проїзду, навчання та швидкої 

легалізації перебування закордоном створили сприятливе середовище для адаптації мігрантів та 

залучення значної кількості переселенців у економічне життя приймаючого соціуму. 

Негативні демографічні наслідки розриву усталених шлюбно-сімейних відносин через 

вимушену міграцію молоді на безпечні території підсилюється фактором соціально-економічної 

нестабільності в Україні та високих ризиків невпевненості у завтрашньому дні. Таким чином, в 

умовах воєнного стану формується новий тип демографічної поведінки відкладеного 

батьківства. Втрати демографічного потенціалу ймовірно продовжуватимуть наростати 

швидкими темпами і у кількісному вимірі залежатимуть від тривалості військового 

протистояння між Україною та РФ, а також результатів війни.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
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спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування”  

ОПП „Фіскальне та митне адміністрування”  

Науковий керівник: д.е.н., проф. Копилюк О. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

Страховий ринок є частиною фінансового ринку, який сприяє мінімізації загроз 

економічній безпеці на мікро та макро рівнях економіки. У сучасних вкрай нестабільних умовах 

страховий ринок зазнає суттєвої кризи, як і уся фінансова система України, зараз важко 

сформувати будь-які припущення щодо кількісних параметрів впливу на економіку чи ВВП 

країни.  

За результатами опитування страховиків, які є учасниками Асоціації «Страховий бізнес», 

було зроблено висновки, щодо роботи страхових компаній, зображені на рис. 1. та 2. Як бачимо, 

лише 5 % страховиків стабільно продовжують свою роботу, інші ж стикнулися із труднощами, 

спричиненими війною. Через загрози безпеці в багатьох регіонах країни вони вимушено 

http://eip.org.ua/?page_id=523&aid=778
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покидали звичні локації та закривали відділення або ж повністю припинили своє 

функціонування. Деякі з них зіштовхнулися з недостатньою кількістю робочої сили через 

вимушене переселення працівників. Часто внаслідок вимушеної та швидкої зміни локації 

фінустанови втрачали доступ до інформації та документів. Попри пережитий досвід 

коронакризи велика кількість компаній не була готова до дистанційної роботи: більшість 

процесів здійснювати віддалено вони не в змозі. 

 

Рис. 1. Відсотки страхових компаній, які продовжують свою роботу 

 

 

Рис. 2. Зміни у складі учасників страхового ринку у 2022 році 

 

За прогнозами аналітиків, надалі також відбудеться суттєве скорочення страхового ринку, 

на ринку залишаться лише найважливіші страхові компанії: обов’язкові види страхування, 

банківські страхування (іпотека, застава, від нещасних випадків), страхування каско та 

добровільне медичне страхування. 

Найбільш вагомий наслідок від війни для страхового ринку – це стрімке скорочення 

попиту на страхові послуги, при чому на всі види страхування. Виключенням стало лише 

страхування «зелена карта», бо страховики з диверсифікованими портфелями постраждали 

менше. Через падіння економічної активності в усіх суб’єктів господарювання скоротилися 

доходи, відповідно чимало з них відмовилися від регулярного поновлення страхування й обсяги 

премій та виплат у першому кварталі 2022 роки суттєво скоротилися, у порівнянні з минулим 

5% 

57% 

29% 

9% 

Стабільно продовжують роботу 

Працюють, але зіткнулися з певними труднощами 

Припинили функціонування і лише частково відновили роботу 

Припинили свою діяльність 
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роком, що відображено на рис. 3. 

Така ситуація призводить до зниження ліквідності страховиків, насамперед тих, хто не мав 

в наявності до війни високоліквідних активів.  

 

  
 

Рис. 3. Обсяги премій та виплат у розрізі видів страхування, млрд грн. 

 

Враховуючи непрості умови в яких зараз перебуває економіка та сам страховий ринок, 

учасниками Асоціації було надано пропозиції для оптимізації діяльності страхового ринку, а 

саме: 

1. Подальше послаблення нормативних вимог; 

2. Зменшити податкове навантаження страхових компаній; 

3. Створити механізм «миттєвого рефінансування» за допомогою НБУ та великих 

державних банків; 

4. Можливість пільгового кредитування під строкові депозити, розміщені в українських 

банках та страхових компаніях ОВДП, які мають резерви; 

5. Частину коштів страхової компанії у Фонді додаткового забезпечення МТС спрямувати 

на виплати громадянам, постраждалим у ДТП; 

6. Дискримінувати процедури «визнання», явні чи приховані, при видаленні банків та 

участі в тендерах; 

7. Внести зміни до нормативно-правових актів Національного банку України щодо 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою щодо зняття обмежень 

щодо участі страхових організацій у такому страхуванні; 

8. Стимулювати внутрішнє перестрахування; 

9. Відтермінувати набрання чинності всіх норм нових законів («Про страхування», «Про 

фінансові послуги») та підзаконних актів (Ліцензійні умови тощо) [3]. 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що страховий ринок є важливим сегментом, 

який безпосередньо впливає на усю фінансову систему України та економіку в загалом. 
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Відповідно в нинішніх умовах, вкрай необхідно забезпечити нагляд та підтримку ринку 

страхування, аби забезпечити додаткові фінансові гарантії населенню та бізнесу, сприяти 

збереженню соціальної стабільності та максимальному узгодженню економічної, соціальної, 

гуманітарної та інших складових національної безпеки держави. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Безпалько Л. І., бакалавр, 

спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ООП “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Бондарук Т. Г. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ 

 

Діяльність ринку цінних паперів завжди привертає до себе пильну увагу через свою ключову 

роль в економіці країни та величезний обсяг капіталу, який протікає через нього. Війна між росією 

та Україною, маючи багато економічних наслідків, завдає удару і на фондовому ринку, причому 

навіть світовому. Індекси, що відстежують вартість акцій, яка різко зросла у 2021 році, 

ліквідували майже увесь свій приріст за рік з початку повномасштабного вторгнення. Багато 

класів активів вже мали тенденцію до зниження з початку року через інфляційний тиск, страх, 

викликаний підвищенням ключових ставок, і погіршення настроїв інвесторів. Однак зі стрімким 

погіршенням відносин між Росією та Україною протягом лютого класи активів, які вже 

зафіксували корекцію (наприклад, акції великих розвинених країн), постраждали ще більше. 

Індекс S&P500 впав у мінус, а у випадку з Nasdaq можна говорити майже про сповільнення ринку. 

Тенденція падіння ціни на акції не стосується всіх сегментів фінансового ринку. Деякі з них 

мають протилежний рух. Це стосується ринку облігацій, оскільки вартість облігацій, випущених 

державами чи компаніями, зросла.  

З початку повномасштабного вторгнення росії, Україна героїчно бореться за свою свободу, 

що потребує колосальних ресурсів. Економіка нашої держави також потребує потужної 

грошової підтримки, оскільки зазнає значних витрат. Маючи бюджетний дефіцит держава 

змушена поряд з  напрацюванням нових джерел фінансового забезпечення невпинно зростаючих 

військових видатків, реалізовувати заходи щодо удосконалення наявних способів і механізмів. 

Це стосується відновлення втраченого виробництва, реанімації підприємств, що вимушено 

зупинилися, реалізації соціальних програм за різними напрямками щодо підтримки населення. 

Актуальні потреби окреслено на  Міжнародній конференції донорів Президентом України 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article
https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-vplinula-viyna-na-strahoviy-rinok-ekspert-ostanni-novini-50237940.html
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В. Зеленським, який зосередив увагу на необхідності розробки сучасного аналогу плану 

Маршалла.  Зокрема, це: гроші, технології, фахівці й можливості зростання, необхідні для 

повернення до мирного життя, модернізації та соціального розвитку» [1]. Поряд з намірами 

президента залучити більше прямих іноземних інвестицій в економіку держави, слід зауважити і 

на доцільності активізації програм підтримки військового фронту коштом держави. Саме в 

цьому контексті доречним став  випуск військових облігацій, метою якого є підтримка 

фінансування потреб армії та державного бюджету. 

Військові облігації це цінні папери, що є різновидом облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП), емітентом яких виступає держава в особі Міністерства фінансів України. 

Відмінною особливістю їх від звичайних ОВДП є наявність цільового призначення, зокрема для 

потреб Збройних сил України і держави у військовий час, а також випущенням їх в період 

воєнних дій на території України. Вони продаються безпосередньо громадянам як можливість 

реалізації намірів щодо підтримки військових зусиль та отримання прибутку у процесі. 

Торкаючись історичної довідки, можемо зауважити, що їх існування прослідковується з XVII ст. 

Найстаріша згадка про термін «військова застава» датується війною 1812 року, яка сталася в 

США. Але європейські країни отримували кредити для фінансування своїх війн ще до цього. 

Однак популярність цих облігацій зросла лише під час Першої світової війни, особливо в США, 

коли країна почала продавати облігації Liberty Bonds [2, с. 5]. З часом, військові облігації 

набували різної інтерпретації, але характеризувалися спільними рисами. Приміром, усі вони 

мають досить низький інвестиційний прибуток в порівняні з іншими облігаціями на ринку. Це 

пояснюється їх ключовим функціональним призначенням щодо інструменту швидкого 

залучення грошей в разі необхідності, тому їм не притаманне отримання інвестором дуже 

високого доходу, задля уникнення величезних боргів держави в майбутньому, але є вагомим 

способом підтримки національної економіки. Використання облігацій – стара техніка. Приміром 

Франція випускала їх, щоб висвітлювати військові дії протягом 1914-1918 років. Ізраїль успішно 

використав облігації для залучення десятків мільярдів доларів з 1951 року. За подібною 

аналогією облігації врятували Індію від кризи платіжного балансу 1991 року, зібравши 4,2 

мільярда доларів у 1998 році для компенсації міжнародних санкцій, запроваджених після 

ядерних випробувань. 

Нашою державою випущено  облігації номінальною вартістю 30 євро (еквівалент 1 000 

гривень), які можна номінувати та купувати в гривнях, доларах США та Євро. Планується їх 

емісія раз на рік, а дохідність визначатиметься на аукціоні. До переваг придбання військових 

облігацій можемо віднести декілька аргументів. Одним з них є те, що їх придбання виступає 

своєрідним  збереженням заощаджень від інфляції, диверсифікацією ризиків та одночасною 

підтримкою українських захисників і патріотизму громадян. Наступним аргументом в 

підтримку придбання військових облігацій є те, що дохід у вигляді відсотків не 
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оподатковується, на відміну від депозитних вкладів банківських та фінансових установ. Інвестор 

не має сплачувати податок на прибуток та військовий збір. Іншим, не менш важливим 

аргументом для придбання військових ОВДП є те, що при купівлі військових облігацій в 

більшості випадків не вимагається підтвердження походження коштів, за які особа їх купує. 

Відсутність вимоги підтвердження легальності походження коштів значно спрощує та 

пришвидшує саму процедуру їх придбання.  

З метою популяризації облігацій Національний банк України запровадив також спрощений 

механізм ідентифікації та верифікації виключно для іноземних фізичних осіб-покупців 

військових облігацій та громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном. 

Цей новий механізм забезпечує дистанційну ідентифікацію та перевірку. Клієнту залишиться 

лише надіслати документи брокеру/банку через захищені канали зв’язку та пройти перевірку в 

режимі відеоконференції. Спрощена процедура доступна для операцій на загальну суму до 

400 000 грн (приблизно 12 273,70 євро) на місяць. Аукціон, який відбувся 19 квітня 2022 року, 

засвідчив, що інтерес до українських військових облігацій зростає. Під час цього аукціону 

Міністерство фінансів випустило та розмістило облігації на загальну суму еквівалентну 3,6 млрд 

грн. 

Згідно з рисунком 1, внаслідок реалізації військових облігацій та отримання міжнародної 

фінансової допомоги, що складається з кредитів та частково – грантів, країна змогла залучити 

1 059 013 млн грн. Однак, все ж одним з вагомих джерел доходу виявилися військові облігації. 

 

Рис. 1. Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни 

станом на 28 вересня 2022 року [3] 

 

Механізм реалізації військових облігацій включає в себе один із способів придбання їх у 

первинних дилерів на тих умовах, які ними встановлюються. Деякі банківські установи можуть 
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встановлювати мінімальні обсяги придбання, приміром - 100 військових облігацій, що 

еквівалентно сумі 100000 грн. Установи можуть встановлювати також комісії чи/або фіксовані 

ставки за відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах, тарифи за проведення 

операцій з військовими облігаціями. При реалізації прямих закупівель іноземним інвестором 

передбачено виконання певного алгоритму. Це:  обрання та укладання договору з українським 

брокером зі статусом дилера (Брокер); відкриття рахунку у місцевому банку та  рахунку  у 

цінних паперах в одному з українських депозитарних установ; оформлення замовлення у 

Брокера [4]. В разі відсутності прямого доступу до української депозитарної системи чи брокерів, 

іноземні інвестори можуть скористатися можливістю використання своїх іноземних зберігачів як 

посередників у цьому процесі. Ті, іноземні зберігачі, що мають доступ до української депозитарної 

системи через номінальні рахунки, можуть виступати і як українські зберігачі. Саме вони можуть 

купувати та зберігати українські цінні папери від імені своїх клієнтів без необхідності відкриття 

їхніми клієнтами українських рахунків. Українські військові облігації також можна придбати через 

Clearstream. 

Схематично розміщення військових облігацій відбувається наступним чином (рисунок 2): 

 

Рис. 2. Механізм розміщення військових облігацій в Україні 

Джерело: побудовано авторкою 
 

В основі механізму забезпечення розміщення військових облігацій лежить вдосконалена 

принципова схема, яка допускає наявність трьох компонентів: реалізація національних інтересів 

(зокрема, інтереси в інвестиційній сфері), зменшення загроз як фактору, що створює небезпеку 

реалізації інтересів, і система заходів, спрямованих на усунення загроз, їх передбачення та 

своєчасне попередження [5, с. 85]. Станом на 16 травня 2022 року було інвестовано вітчизняними 

інвесторами у військові облігації майже 5,7 млрд грн (9,3 % від загальної вартості придбаних 

гривневих облігацій), 48 млн доларів (33,9 % доларових облігацій) та 26 млн євро (14,8 % 

євровійськових облігацій), а нерезиденти інвестували 300,4 млн грн. [6]. Станом на 20 червня 2022 

року загальний обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить 

понад: 10,3 млрд грн (12,7 % від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у 

гривні); 71,4 млн дол. США (33,6 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. 
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США); 34,5 млн євро (12,3 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у Євро) [7]. 

Наразі в Україні, ми маємо досить різні умови придбання та обслуговування військових 

облігацій. Можемо стверджувати, що  більш привабливим є придбання військових облігацій в 

деяких інвестиційних фондах і компаніях, ніж в банках. Це пов’язано з відсутністю в їх умовах 

мінімальних обсягів придбання цінних паперів та комісії з таких операцій. Слід зазначити, що 

функціонування військових облігацій орієнтоване на залучення коштів до Державного бюджету, 

спрямування зусиль на пошук альтернативних шляхів фінансування не лише соціальних, а і 

військових потреб держави. Не менш важливим є те, що реалізація військових облігацій 

покликана забезпечити підтримку українських захисників, зміцнення національної економіки, 

оскільки є основним індикатором патріотизму громадян не тільки в Україні, а й у світі. 
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Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент,  

голова циклової комісії управління та адміністрування  

ВСП “Рівненський технічний фаховий коледж Національного  

університету водного господарства та природокористування” 

Ювко В. В., фаховий молодший бакалавр 

ВСП “Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП”, 

членкиня Рівненської малої академії наук учнівської молоді 

 

Згідно з сучасною теорією прийняття рішень у поведінковій економіці (теорія перспектив 

Д. Канемана та А. Тверскі) люди віддають перевагу уникненню втрат над здобуванням вигоди. 

Водночас явище благодійної допомоги пов’язане із витрачанням певної суми коштів без 

одержання певної вигоди. На відміну від волонтерства, для якого більш притаманним є 

витрачання часу, благодійництво має більший зв’язок саме із грошовими пожертвами. Водночас 

воно належить до просоціальної економічної активності, оскільки скероване на благо людей, які 

потребують допомоги. Відтак, головною відмінністю цих двох видів соціальної активності є те, 

що за благодійництва люди жертвують кошти, а за волонтерства – власний час і працю. 

Запропонована в 1990 р. Дж. Андреоні теорія «warm glow giving» базується на уявленні, що 

люди отримують користь від благодійництва завдяки позитивним емоціям, які вони 

переживають унаслідок допомоги іншим [5]. 

http://surl.li/djxfs
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http://surl.li/djxen
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Наш науковий пошук засвідчив, що категорія «благодійність» знайшла відбиток в багатьох 

дефініціях. Наприклад, у словнику української мови термін «благодійність» трактується як 

подавання приватними особами матеріальної допомоги, підтримки бідним, сиротам [4]. У 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови благодійництво трактується як 

добровільна, безкорислива пожертва фізичних або юридичних осіб у вигляді матеріальної, 

фінансової, організаційної чи ін. допомоги [2]. У словнику із соціальної роботи термін 

«благодійність» визначається як альтруїстична діяльність, спрямована на надання фінансової та 

іншої допомоги тим, хто її потребує, на поліпшення умов функціонування суспільства та його 

частин, а «благодійна діяльність» як добровільна діяльність громадян і юридичних осіб за 

безкорисливої (безоплатної або на пільгових умовах) передачі громадянам або юридичним 

особам майна, в тому числі грошових коштів, по безкорисливого виконання робіт, надання 

послуг, надання іншої підтримки. У великому енциклопедичному юридичному словнику термін 

«благодійна діяльність» трактується як добровільна безкорислива діяльність благодійних 

організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.  

Закон України «Про благодійну діяльність  та благодійні організації» визначає, що 

благодійна  діяльність – добровільна особиста та/або майнова  допомога для досягнення 

визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-

якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. 

У законодавчому визначенні поняття «благодійна діяльність» містить ряд специфічних 

ознак, а такі, як безкорисливість та безоплатність, є кваліфікуючими ознаками благодійної 

діяльності. Крім того, зазначимо, що у ч. 2 ст. 131 Господарського кодексу України надається 

більш повне визначення благодійної організації, яке чітко вказує на правовий статус таких 

формувань: «Благодійною організацією, визнається недержавна організація, яка здійснює 

благодійну діяльність в інтересах суспільства та окремих категорій осіб без мети одержання 

прибутків від цієї діяльності». Як уже зазначалося вище, благодійність є важливою складовою 

громадянського суспільства та вагомим сегментом соціокультурного життя нашої держави. 

Упродовж останніх років, у зв’язку із військовою агресією росії, благодійна діяльність в Україні 

набула активного розвитку, тому актуальним є питання щодо правового механізму 

функціонування благодійних організацій. 

Розкриття поняття благодійності крізь призму фінансових взаємовідносин дає змогу 

виокремити такі її характеристики: 

– перерозподіл ресурсів від надавача до бенефіціара на засадах добровільності й 

безкорисливості; 

– наявність вартісної оцінки перерозподіленого ресурсу, незалежно від форми (передання 

матеріальних активів, надання послуг, виконання робіт), із урахуванням впливу фактора часу (в 

т. ч. через імовірне витрачання надавачем власного часу в ході його благодійної діяльності);  
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Рис. 1. Види благодійної діяльності 

 

– пов’язаність мотивації благодійництва з конкретними потребами, які є в бенефіціара 

(наприклад, через складні життєві обставини людини або в процесі реалізації проекту 

екологічного, наукового, мистецького, спортивного чи іншого спрямування).  

О. Ільченко визначила благодійність  як закономірне історико-культурне явище, що 

опирається на принципи добровільності і безкорисності й виступає головним свідченням 

«морального здоров’я» як окремої особи, так і громадськості загалом. Науковиця окреслила 

основні засади благодійної діяльності: добровільна, безкорисна, усвідомлена, цілеспрямована; 

соціально зорієнтована і соціально значуща. Благодійництво має об’єкт, суб’єкт, мету, завдання, 

шляхи, засоби, форми і результат; характеризується вільним вибором благодійниками порядку 

використання пожертвувань, змісту допомоги; здатна еволюціонувати відповідно до історичної 

епохи та системи суспільних відносин.  

Благодійництво має різні види допомоги: матеріальна, діяльнісна, фінансова, 

консультативна, організаційна (рис. 1). 

Благодійництво базується на позабюджетному фінансуванні і потребує координації та 

контролю як із боку суспільства, так і держави [3]. Цей процес є важливим, адже ефективний 

координація з боку суспільства і державний контроль підвищують ефективність благодійної 

діяльності та забезпечують її прозорість. 

Важливим підґрунтям благодійництва є рівень доходів населення, який зумовлює 

спроможність громадян робити благодійні внески [1]. 

В умовах війни соціально-економічний стан багатьох громадян погіршується, з огляду на 

зростання безробіття та рівня цін, зменшення валового внутрішнього продукту та зниження 

купівельної спроможності. Проте, українське суспільство виявляє єдність та бажання 
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допомагати благодійним фондам, попри складні фінансово-економічні обставини. Ступак Ф. 

вважає, що благодійна діяльність є, з одного боку, формою суспільних відносин в межах 

громадянського суспільства, а з іншого - соціольнокультурним феноменом свого часу. 

Українське суспільство в умовах війни демонструє високий рівень розвитку благодійної 

дільності та громадянської свідомості. На нашу думку, єднання українського народу та країн 

світової спільноти у різних формах і проявах благодійної діяльності задля спільної Перемоги 

над ворогом і є тим сучасним феноменом. 
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Сучасна банківська система України потребує значної підтримки, адже від рівня її 

стабільності залежить стабільність економічного сектору країни. Мінливість умов її 

функціонування, необхідність підвищення її стійкості до внутрішніх та зовнішніх загроз, 

потреба діяти в умовах воєнного стану стимулюють банківську систему до постійного пошуку 

шляхів підвищення стабілізації та ефективності діяльності. Тому варто звернути увагу на 

перспективи її подальшого розвитку. 

У законі України «Про банки та банківську діяльність» зазначено, що банківська система 

України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних 

банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону та інших 

законів України. Стратегія держави щодо банківської системи України ґрунтується на принципі 

верховенства права і збереженні та зміцненні ринкових засад діяльності банків і використанні 

переважно опосередкованих методів впливу на процеси, які відбуваються у банківській сфері, 

шляхом формування відповідної законодавчої та нормативної бази функціонування банків і 

ринку фінансових послуг та реалізацію контролю за виконанням установлених вимог. 

Враховуючи умови в яких перебуває країна, варто акцентувату увагу на наступних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_2_7
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628852:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%D0%BD.
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тенденціях розвмитку банківського сектору:  

– скорочення кількості банківських установ українських представництв,  

– значне зниження кількості банків з іноземним капіталом, 

– острах до діяльності та стабільності банківських установ,  

– збільшенння частки державних банків в структурі активів банківської системи України,  

– зростання вартості кредитних ресурсів. 

Особливо варто акцентувати увагу на підвищенні привабливості вкладень у державні цінні 

папери, військові облігаці, депозитні сертифікати НБУ, що частково стабілізує банківську 

систему. Також ефективним є кредитування субєктів господарювання,  що значно підтримує 

малий та середній бізнес. 

Зазначені тенденції демонструють наступні перспективи розвитку банківської системи 

України. Однією із них є фінансова глобалізація, що вимагає лібералізації внутрішнього 

фінансового сектору та операцій по транскордонному руху капіталів. Наслідком якої є  

створення єдиного світового фінансового простору, що допоможе підтримати фінансовий 

сектор країни. На основі цього має бути поступове вирівнювання обсягів інвестування та 

вартості фінансових активів в різних регіонах України [1, с. 23]. 

Вагомим є використання перспективних форм та методів міжнародного співробітництва із 

закордонними країнами, банками, юридичними та фізичними особами. В економіко-

організаційному плані цьому може сприяти створення філіалів, відділень, дочірніх банків, 

стратегічних альянсів, банківських холдингових компаній тощо. 

Актуальним є реструктуризації проблемних активів банків України, продовження процесів 

реорганізації та ліквідації неплатоспроможних установ; подальша капіталізації банків;  

зміцнення корпоративних фінансів; підвищення мінімального розміру капіталу комерційних 

банків;  створення потужних фінансових конгломератів, спроможних надавати комплексні 

фінансові послуги; приведення нормативних документів НБУ у відповідність до міжнародних 

стандартів; проведення міжнародної сертифікації вітчизняних банкірів тощо. 

Банківська система України відіграє пріоритетну роль щодо формування відносин між 

економічними суб’єктами фінансового ринку, оскільки саме банківські установи є структурними 

елементами економіки, які задіяні в організації руху грошових потоків. Вони формують 

кредитну систему країни, концентруючи найбільшу частину її ресурсів. 

Отже, національна банківська система працює достатньо стабільно та забезпечує 

безперервну роботу фінансових установ в умовах воєнного стану. За даними НБУ, втрати 

фінансового сектора в умовах воєнного стану помірні. Незважаючи на військові ризики, банки 

мають досить високий рівень ліквідності, що дозволяє надалі безперервно здійснювати 

безготівкові розрахунки та інші зобов'язання. У майбутньому основним фактором негативного 

впливу на фінансовий стан банків буде кредитний ризик, який може суттєво знизити рівень 
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банківського капіталу через втрати частини кредитного портфеля. Однак НБУ не 

застосовуватиме санкції до банків через недотримання вимог щодо капіталу та ліквідності в 

умовах воєнного стану та після його закінчення надасть банкам достатньо часу для відновлення 

фінансової стабільності. Дослідження впливу війни на рівень капіталізації та ліквідності 

українських банків, а також дослідження змін стабільності та стійкості вітчизняної банківської 

системи під час війни є перспективою подальших досліджень [2, с. 132]. 
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Основою економіки України є  легка, важка промисловість та аграрна промисловість, яка 

характеризується рівноправністю та багатогалузевим укладом. Для прогресивного розвитку і 

раціонального розміщення промислових підприємств в Україні є сприятливі передумови. Це 

багата сировинна база, великі резерви кваліфікованих трудових ресурсів, вигідне економіко-

географічне розташування. Також велику частку в економіці становить   аграрна сфера, адже 

Україна багата на родючий чорнозем і позиціонує себе як аграрна країна.  

Основну частку становлять підприємства, що динамічно розвиваються – харчової, легкої 

промисловості та машинобудування. Використовуючи сучасну технічну базу, нові лінії 

виробництва та багатолітній досвід, Українські товаровиробники мають можливість 

запропонувати споживачу широкий асортимент  верхнього одягу, дитячого одягу та взуття, 

вироби трикотажні.  Також в Україні представлені підприємства з виготовлення телевізорів, 

електропобутових приладів, автономних систем обігріву для автомобільної техніки, виробів з 

пластмаси, складної радіоелектронної апаратури спеціального призначення, інструментального 

оснащення та інші товари. 

Сьогодні Українська економіка зіткнулася з небаченим за всю свою історію шоком. 

Повномасштабне військове вторгнення північних сусідів завдало потужного удару по всіх 

ланках економічної системи нашої держави. Знизилося виробництво основних видів продуктів, 

зокрема тієї, що становить основу експорту потенціалу України. Крім того, заблоковані порти, а 

відтак і левова частка зовнішньої торгівлі. Нищиться транспортно-логістична, соціальна, 

https://doi.org/10.31617/1.2022(144)09
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маркетингова та інженерна інфраструктура цілих регіонів. 

Виявлено, що вітчизняні компанії змушені суттєво переглядати власні витрати, в першу 

чергу на персонал. Досліджено, що поширеними шляхами скорочення витрат стали переведення 

працівників на неповну оплату, скорочення кількості відпрацьованих годин або оформлення 

відпустки за власний рахунок. Встановлено, що загалом ситуація на ринку праці України 

залишається дуже складною через суттєві втрати людського капіталу у зв’язку з міграційними 

процесами, які є наслідком воєнних дій в Україні. За результатами досліджень було виявлено що 

з травня 2022 року 283,4 тис. людей мали статус безробітного та станом  на вересень на одне 

робоче місце припадає 11 претендентів [1].  

Першою важливим питанням для влади є продовольча безпека є однією з найважливіших 

складових національної безпеки будь-якої держави. У минулому 2021 р. майже 400 мільйонів 

людей у світі були забезпечені продуктами харчування за рахунок експорту Україною на 

світовий ринок продукції сільськогосподарського виробництва. Війна в Україні розв’язана РФ 

зруйнувала системи виробництва, переробки та постачання сільськогосподарського 

продовольства на міжнародний ринок. Оскільки РФ не давала змогу нормально експортувати 

аграрні культури за кордон була загроза великого голоду у країнах Африки і не тільки. 

За даними Київської школи економіки, загальні втрати економіки становлять 564-600 млрд дол., 

що становить близько 30% ВВП України. Отже, споживчі ціни в повоєнному березні на 2,75% 

випереджають ціни минулорічного березня. Ціни на продукти харчування зросли на 6,2% в 

порівнянні з лютим цього року, а динаміка випередження склала 4,02%. Найсуттєвіші темпи 

збільшення демонструє охорона здоров’я та власне продукти харчування. Найвищі темпи 

збільшення цін приходяться на хліб та сіль відповідно темпи збільшення 41,7% та 50,0% 

відповідно. 

Економічний розвиток України поступово відновлюється. Економіка повернеться на темпи 

росту довоєнного періоду, це буде тяжкий шлях, але спочатку відродиться, відновиться, а далі 

підуть неймовірні темпи збільшення обсяг виробництва продукції, товарів, робіт та послуг. Ми 

абсолютно впевненні, якщо говорити про післявоєнний час, то економіка України підніметься 

не тільки до рівня довоєнного, а у рейтингах світу. Все буде Україна. 
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Війна перетворюється на гуманітарну катастрофу, але які наслідки для української 

економіки? Незважаючи на конфлікт, Центральний банк України продовжує працювати та 

дотримується стратегії підтримки фінансової стабільності країни.З листопада, коли з’явилися 

супутникові зображення нових російських військ біля кордону, фінансовий тиск на Україну 

почав зростати з кожною ескалацією геополітичної напруженості. Першою ознакою цього тиску 

стала турбулентність на валютному ринку та падіння курсу гривні (UAH) –національної валюти. 

З точки зору кількості, обсяг українських державних облігацій, якими володіють нерезиденти, 

скоротився майже на 20 відсотків у січні-лютому, і українські домогосподарства швидко почали 

купувати більше іноземної валюти (рис. 1). 

Як наслідок, НБУ почав втручатися на валютний ринок із чистими продажами іноземних 

активів у січні, щоб пом’якшити коливання обмінного курсу та контролювати знецінення 

валюти . 23 лютого, напередодні війни і коли валюта знову падає, НБУ спробував заспокоїти 

ринок, стверджуючи, що він має «достатню кількість міжнародних резервів» і що «немає 

дефіциту готівки в банківській системі». 

 

Рис. 1. Динаміка купівлі іноземної валюти під час війни в Україні 

 

24 лютого, після вторгнення ,банк  діяв рішуче, запровадивши контроль над рухом 

капіталу (запобігання купівлі іноземної валюти), обмеживши зняття з депозитних рахунків в 

іноземній валюті та перейшовши від гнучкого режиму обмінного курсу до фіксованого (на UAH 
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/ USD = 29,25). Того ж дня, щоб допомогти створити міжнародні резерви та спроможність 

забезпечити фінансову стабільність, Національний банк Польщі надав Нац. Банку України свої 4 

мільярди злотих (0,95 мільярда доларів). 25 лютого НБУ надав банківській системі доступ до 

безлімітних кредитів рефінансування в національній валюті строком до одного року. Ці позики 

були безпрецедентними без застави. За 11 днів через цей інструмент банки позичили 62 млрд 

грн. 

Ліквідність і стабільність у фінансовій системі України. По-перше, концентрація в 

банківській системі відносно низька, з 71 банком (з яких 33 частково або повністю знаходяться в 

іноземній власності). По-друге, 36 відсотків зобов'язань банківської системи є в іноземній 

валюті, що свідчить про чутливість короткострокового фінансування до обмінного курсу та 

міжнародних ринків. По-третє, банківська система мала надлишок ліквідності протягом 

багатьох років, причому короткострокова ліквідність переважно зберігалася у вигляді 

депозитних сертифікатів від НБУ. У результаті ставки міжбанківського ринку коливалися 

близько до депозитної ставки НБУ. 

Однак додаткова ліквідність вже була компенсована додатковими потребами в готівці. 

Російське вторгнення наразі змусило близько трьох мільйонів українців шукати притулку в 

сусідніх країнах, криза, яка призвела до сцен довгих черг до банкоматів з громадянами, які 

шукали фізичну готівку. Хоча НБУ може легко забезпечити готівкову національну валюту, 

попит на готівкову іноземну валюту є більш проблематичним.У нормальний час українські 

працівники за кордоном є важливим джерелом іноземної валюти для країни. Грошові перекази 

від українців за кордоном досягли максимуму в 15 мільярдів доларів у 2021 році, що становить 

близько 10 відсотків ВВП. Станом на 15 березня на одному з таких ринків курс становило 

близько 31-33 грн/долар, що значно вище офіційного курсу. Збільшення розриву між офіційним 

курсом і тіньовим є наближенням величини тиску на фіксований курс .Надання ліквідності в 

національній валюті для полегшення фінансових умов також несе ризики. Україна сильно 

залежить від імпорту, і вторгнення має значний вплив на виробничий потенціал її економіки. У 

результаті надлишок ліквідності, ймовірно, чинить подальший тиск на валюту. Звичайно, будь-

яка девальвація валюти, ймовірно, призведе до інфляційного тиску, спочатку через ціни на 

паливо та інші імпортні товари, а потім у ціни на місцеві товари через вищі ціни на проміжні 

товари. 

Підтримка валютного фонду та виклики майбутньог. 9 березня Міжнародний валютний 

фонд втрутився та схвалив фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів для України через 

Інструмент швидкого фінансування для задоволення нагальних потреб у фінансуванні. Україна 

вже мала угоду Stand-by – стандартний інструмент МВС для подолання проблем платіжного 

балансу, – але це супроводжується макроекономічною програмою, яка включає зобов’язання та 

обмеження для країни-бенефіціара для забезпечення макроекономічної стабільності. Ця угода 
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Stand-By була скасована, новий графік буде узгоджено в майбутньому. Що МВС нав'яже у новій 

програмі щодо монетарної, фіскальної та валютної політики, залишається невизначеним. 
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Унаслідок повномасштабної війни, розв’язаної рф, економіка України зазнала змін. 

Сукупно майже половина підприємств зупинені або майже зупинені. Бізнес-активність 

скорочується, а експортери стикаються з обмеженими можливостями через блокаду портів – 

поточні логістичні маршрути покривають менше 20% експорту. Понад 10 млн українців 

покинули свої домівки, у тому числі 7,5 млн виїхали за кордон. У результаті щонайменше 3 млн 

українців уже втратили роботу, а 53% населення ризикують її втратити. Зростання рівня 

безробіття, за приблизними оцінками, перевищило 30%. Рівень заробітної плати, за експертними 

оцінками, знизився з 9 до 58% у різних сферах економічної діяльності, а заборгованість із 

заробітної плати перевищила 3 млрд грн. Видатки бюджету зросли майже вдвічі через 

збільшення витрат на оборону, підтримку бізнесу та гуманітарну допомогу [1]. 

Сьогодні найбільших втрат зазнають унаслідок руйнування виробничих потужностей 

(енергетика, житлово-комунальна сфера, нафтопереробна промисловість, транспорт, металургія 

тощо), унаслідок фактичного зупинення інвестиційних проектів через надвисокі інвестиційні 

ризики – будівництво, машинобудування, також через зруйновану транспортну інфраструктуру 

(протягом трьох місяців війни втрачено понад 50% експорту, що, враховуючи значну частку 

продукції агропромислового комплексу в експорті України, також загрожує значною мірою 

світовій продовольчій безпеці). Великі втрати приносить і скорочення попиту населення, яке 

опинилося в окупації, зоні активних бойових дій або ж вимушено покидає Україну. 

Економіка України продовжує функціонувати, не зважаючи на активні бойові дії.  Завдяки 

процесам діджиталазації не припиняли або не надовго призупинили свою роботу окремі сфери 

економіки, такі як державне управління та оборона, банківська сфера, інформаційно-

https://drive.google.com/file/d/16SxRfRcHpgLoE90LW3yOmyE_mWsHw5d5/view?usp=sharing
https://voxeu.org/vox-talks/raising-pressure-putin
https://voxeu.org/article/extraterritorial-sanctions-stick-and-carrot
https://voxeu.org/article/ukraine-emergency-economic-measures
https://voxeu.org/article/ukraine-emergency-economic-measures
https://voxeu.org/article/economic-consequences-war-ukraine-igm-forum-survey


22 

 

комунікаційні технології, харчова промисловість, роздрібна торгівля, а також сфера охорони 

здоров’я та освіти. Згодом люди почали поступово повертатись у свої домівки, формувались 

нові логістичні маршрути перелік сфер, підприємства яких почали відновлювати свою 

активність, почав розширюватись: додались щонайменше сільське господарство, транспорт, 

будівництво. 

Слід зазначити, що питання повоєнного відновлення промисловості не повинно 

розглядатися лише у контексті повернення промисловості до довоєнних характеристик. Таке 

відновлення має стати низкою можливостей для створення сучасної розвиненої промисловості у 

продуктовому, структурному, технологічному, організаційному плані, характерному для 

індустріально розвинених країн світу. 

В провідних країнах світу на відміну від України розбудова промисловості перебуваю 

серед ключових пріоритетів. Тому наша країна за ключовими показниками індустріального 

розвитку багатократно поступаються їм. 

Втрати економіки внаслідок воєнних дій і завданих руйнувань за перші півтора місяці 

війни сягають починаячи від моменту повномасштабного вторгнення рф, за попередніми 

оцінками Міністерства економіки України вже становлять майже 600 млрд дол. США, що 

ураховують руйнування виробничих, воєнних, цивільних та інфраструктурних об’єктів. А 

загалом, за оцінками прем’єр-міністра України (згідно з ситуацією на початок квітня 2022 р.) 

втрати економіки можуть перевищити 1 трлн дол. США [2, c. 108]. 

Повоєнне відновлення має бути спрямоване на його структурну трансформацію, 

реіндустріалізацію і кардинальне підвищення продуктивності. Тому державне підприємництво 

має закласти довгострокові позитивні тренди структурних індустріальних і суспільних 

трансформацій заснованих на принципах раціоналізму, національних інтересів та суспільного 

добробуту. 

Досягнення стратегічних пріоритетів має відбуватись на основі комплементарного 

поєднання структурних і фундаментальних факторів розвитку у проведенні політики 

відновлення, як у провідних країнах світу. 

Стимулювання трансферу зарубіжних технологій на початкових етапах відновлення, 

одночасна розбудова власної науки та освіти, модернізація інфраструктури, розвиток медичної 

та соціальної сфер мають сформувати фундаментальні фактори довгострокового стійкого і 

сталого розвитку країни. 
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Злочинність держави агресора завдає непоправну шкоду відносинам людей, а також 

перешкоджає нормальному функціонуванню державних і громадських установ. Стрімко 

розвиваючись і трансформуючись у таких умовах, особливої актуальності набуває питання 

можливості подальшого успішного розвитку економіки України.  

Ґрунтовний доробок щодо сформування та використання нової системи функціонування 

промисловості в умовах нестабільного середовища та економічного розвитку, в контексті 

забезпечення ефективності функціонування національної економіки, здійснено такими 

вітчизняними науковцями, як: О. М. Алимовим, Б. М. Данилишиним, В. В. Микитенко, О. І. 

Тимченко, В. Ю. Худолей, А. І. Чухно, Л. Г. Чернюк, О. С. Шнипко та іншими. 

Економіка України упродовж останніх років, попри наявні вади сировинної споживчої 

моделі розвитку, довела, що здатна тримати удар та адаптуватися до суттєвих форс-мажорних 

обставин. З 2014 року економіка України функціонувала в умовах гібридної війни рф проти 

України та, виявивши відносну стійкість, швидко перейшла від фази кризи до фази 

відновлювального зростання [1]. 

Сильного удару країна зазнала упродовж 2021 та 2022 років, адже  економіка долала 

наслідки триваючої пандемії COVID-19 і, ще не відновившись повністю після гібридної війни, 

розв’язаної рф 2014 року, будучи ослабленою додатково пандемією, демонструвала успішну 

адаптацію до функціонування в умовах обмежень, викликаних запобіжними заходами 

карантину, а також здатність поглинати шоки зростання світових цін на енергоносії та 

продовольство без порушення макростабільності та позитивної динаміки розвитку. Такий успіх 

був досягненням антикризових та стимулюючих програм Уряду. Таким чином, Україна 

завершила 2021 рік з рекордним ВВП у $200 млрд, $6,7 млрд прямих іноземних інвестицій та 

зростанням на 34,7% експорту товарів на послуг. Все це дало змогу покращити добробут 

населення - реальне зростання середньої номінальної заробітної плати штатних працівників 

становило 10,5%, загалом реальні наявні доходи населення збільшились на 4,3% [2]. 

Так чи інакше, але економічний розвиток неправомірно ототожнють з економічним 

зростанням, оскільки економічний розвиток — це зміна економіки взагалі, перехід від одного її 

якісного стану до іншого, в той час як економічне зростання - всього лише прояв економічного 

розвитку. Одне з найбільш важливих рис економічного розвитку - підвищення добробуту всіх 

груп населення, що характеризується збільшеною матеріальною забезпеченістю. Очевидно, що 
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економічне зростання не обов'язково означає рівновелике поліпшення матеріальної 

забезпеченості всіх верств населення. Тому поняття економічного зростання та економічного 

розвитку сумісні один з одним, але не тотожні [3, с. 115-205].  

Економічне зростання – це просте збільшення реального ВВП країни, яке відображає 

значно вужче коло зв'язків і відносин, ніж економічний розвиток. Тим часом, у справжньому 

своєму сенсі розвиток – є зміна системи взагалі, перехід від одного якісного стану до іншого. 

Тобто економічний розвиток є не просто розширенням виробництва, а його ускладненням. 

Тому в таких умовах єдино можливим вектором стартового успішного розвитку економіки 

України вбачається концентрація зусиль на формуванні ефективного внутрішнього ринку, що 

підтримуватиме внутрішній попит. Це дозволить запустити механізм генерування та 

відтворення доходів в економіці, що формуватиме постійний фінансовий ресурс для подальшої 

реалізації економічної стратегії. Для формування стартового потенціалу внутрішнього ринку 

необхідна стимулююча фіскальна та монетарна політика. 

Необхідно забезпечити доступність ресурсів для інвестиційного розвитку, які включають 

кредитні ресурси банків, інвестиційні інструменти центрального банку, фіскальні інструменти 

підтримки інвестицій Уряду, кошти міжнародних фінансових організацій, заощадження 

населення, заощадження інших суб’єктів національної економіки, ресурси фондового ринку [4, 

c. 68-73]/ 

Слушною є думка Любченко О., щодо шляхів зростання економіки, а полягає вона у 

створенні стратегії стартового успішного розвитку економіки та її успішної реалізації. Згідно 

його праць, можна виокремити такі кроки до розвитку:  

- Розвиток внутрішнього ринку, відновлення та розвиток інфраструктури.  

- Розвиток ринку кредитування, розбудова ефективної банківської системи. 

- Фіскальні стимули, державний попит, здорові державні фінанси.  

- Покращення інвестиційного клімату [4, c. 68-73]. 

На нашу думку,  також необхідно приділити увагу щодо розвитку сучасних сфер 

діяльності, які могли б допомогти подолати всі майбутні кризи та колізії, або стати позитивними 

наслідками таких. Сучасними сферами, які вже під силу нашій країні і мають провідний успіх я 

вважаю розвиток електронної торгівлі та сфери доставки, гнучкість системи освіти та надання 

адміністративних послуг, розвиток електронного документообігу як в приватному, так і 

державному секторах. Вирішення питань, які виявила війна, пандемія та пов’язана з 

попередніми криза, дала змогу побачити слабкі сторони функціонування окремих галузей 

економіки та дала поштовх для здійснення подальших ефективних реформ, які в свою чергу 

призводять до економічного зростання та є маленькими кроками до економічного розвитку. 

Отримані результати аналізу дають змогу дійти висновку, що економіка України є 

динамічною системою, яка в залежності від вимог суспільства та потреб постійно знаходиться 
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на шляху розвитку та вдосконалення попри всі події. 
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Проблеми функціонування підприємств в Україні можна вважати ключовими, оскільки 

діяльність підприємств впливає на розвиток економіки держави.  

Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України майже половина 

всіх підприємств зупинили свою діяльність. Це пов’язано, насамперед, з великою загрозою 

ракетних ударів, терористичних актів з боку країни агресора і недостачею ресурсів або 

відсутністю їх постачання на окуповані території для ведення підприємницької діяльності. 

Обсяг заподіяної шкоди та наслідки в майбутньому оцінити важко, адже бойові дії на території 

країни тривають. 

За даними опитування, проведеного Міністерством цифрової трансформації, з початку 

війни 47% підприємств зупинені або майже зупинені, а загальні прямі втрати малого та 

середнього бізнесу з 24 лютого 2022 року оцінюються в 85 млрд доларів [1]. 

Закриття підприємств призвело до сповільнення темпів ведення підприємницької 

діяльності, а відповідно це зумовило зростання цін на товари і послуги. Багато підприємств, які 

функціонували в районах активних бойових дій припинили свою діяльність або почали 

змінювати логістичні маршрути, що теж вплинуло на різке здорощання продовольства 

(проблема блокування зерна в українських портах). Українські підприємці через заблоковані 

ворогом порти не мають змоги в повному обсязі виконувати замовлення пов’язані з експортом 

товарів. 

Проблемою став відтік частини українських підприємств закордон. Ще одним фактором 

який сповільнює оптимізацію підприємств є безробіття, адже потенційних споживачів товару 

стає менше. Близько 20% персоналу підприємств було скорочено, така ж частина була 

відправлена у відпустку, а більше 27 % працюють зі зменшеною заробітною платнею [3]. 

https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd_inv_new/arh_inv_zd.htm
https://espreso.tv/mayzhe-200-mlrd-ukraina-zavershue-2021-rik-iz-rekordnim-dolarovim-vvp-za-vsyu-istoriyu-nezalezhnosti
https://espreso.tv/mayzhe-200-mlrd-ukraina-zavershue-2021-rik-iz-rekordnim-dolarovim-vvp-za-vsyu-istoriyu-nezalezhnosti


26 

 

Проблемою підприємств є нестача працівників, нестача «робочих рук». З початку 

повномасштабного вторгнення ворога, територію України покинуло 3 млн громадян, частина 

працівників переїхала у відносно безпечні регіони, більшу половину з них складають жінки 

працездатного віку. Значна кількість чоловіків працездатного віку була мобілізована.  

Найбільше потребують допомоги дрібний та середній бізнеси, адже не маючи достатньої 

«подушки» капіталу, яка зможе втримати їх функціонування в умовах воєнного стану, їх 

діяльність зупиниться. 

Умови функціонування підприємств в даний час є складними, але поступово 

стабілізуються. Цій стабілізації має допомогти сприяння держави, допомога іноземних 

партнерів. 

Держава закликає бізнес у відносно спокійних регіонах відновлювати роботу. Уряд знизив 

податки, дозволив платити 2% з обороту замість 20% ПДВ. Для підприємців першої та другої 

груп сплата ЄСВ стала добровільною [2]. 

Держава надаватиме податкові пільги підприємцям задля втримання національного бізнесу 

і стимуляції до розвитку. Збільшення імпорту іноземних товарів, дозволить забезпечити 

населення, поки українські підприємства не зможуть забезпечити їх  товарами власного 

виробництва  

Підприємства, які все-таки працюють в містах, де ситуація відносно спокійна, порівняно з 

окупованими територіями, теж зазнали проблем. Насамперед це пов’язано з логістикою, 

оскільки багато територій були відрізані від сполучення та нестачею сировини. Серед 

підприємств які продовжили свою діяльність, понад 33 відсотки підготували стратегію для 

ведення та розвитку бізнесу в умовах війни. 

Після закінчення війни, підприємствам необхідно буде здійснити ряд реформ, які 

допоможуть в майбутньому зупинити спад виробництва товарів та послуг, відбудувати 

зруйновані чи побудувати нові підприємства з використанням сучасних технологій для 

виробництва, відновити логістику, відновити робочі місця, забезпечити прозорість процесу 

здійснення закупівель та ін. 
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Експортоорієнтований бізнес регіонів України стикається із низкою багатьох проблем, 

спровокованих військової агресією РФ. Так, експортні можливості вітчизняних підприємств 

провідних експортоорієнтованих секторів значною мірою стримуються логістичними 

складнощами, руйнуванням виробничих та інфраструктурних потужностей, фіскальними та 

енергетичними проблемами. Вже сьогодні стає зрозумілим, що відновлення експорту у 

довоєнних обсягах через морські порти, є неможливим. Вирішення зазначеної проблеми, на 

нашу думку, вимагає серйозної роботи над відновленням логістики та забезпеченням каналів 

постачання вантажів через західний кордон України в порти Румунії, Польщі або Німеччини 

залізничним та автомобільним транспортом. Відтак, з метою вирішення існуючих логістичних 

необхідним є проведення комплексу заходів із покращення транспортної логістики, зокрема 

шляхом: 

- збільшення пропускної здатності міжнародних автомобільних пунктів пропуску через 

державний кордон з країнами ЄС з урахуванням експортних потреб держави, а також подальшої 

реалізації механізму електронної черги у ході планування  міжнародних перевезень; 

- модернізації залізничної інфраструктури України, у т. ч. створення експортних 

транскордонних коридорів із європейськими стандартами ширини залізничної колії; 

- підвищення ефективності діяльності портів Придунав’я, у т. ч. через інтеграцію  

адміністративних процедур оформлення проходження товарів через порти наглядовими та 

контролюючими структурами (прикордонниками, митниками, санітарно-епідеміологічними та 

іншими службами); 

- зниження тарифів на перевезення експортних вантажів залізницею (принаймні на 20-

30%); 

- перегляду підписаної в Стамбулі «Зернової угоди» для внесення змін щодо відновлення 

морем експорту продукції гірничо-металургійного комплексу;  

- будівництва транскордонних з ЄС сільськогосподарських сховищ і терміналів (для  

зберігання, перевантаження вантажів тощо) на шляхах залізничного та автомобільного 

сполучення;  

- відкриття на території прикордонних із ЄС областей нових тимчасових пунктів пропуску 

для проходження порожніх вантажних автомобілів; 

- зниження тарифів на газ та електроенергію для підприємств-експортерів та 
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запровадження мораторію на їх підвищення до кінця воєнного стану;  

- скасування сплати на час дії воєнного стану екологічного податку. 

Перспективним напрямом вирішення наявних логістичних проблем можуть також стати 

наступні міжнародні ініціативи: 

1) залізничного концерну Deutsche Bahn та логістичної компанії DB Cargo за підтримки 

уряду Німеччини щодо створення так званого «зернового мосту» [1], який з одного боку – 

забезпечить відновлення перерваних через блокування морських портів ланцюгів постачання 

зерна, з іншого – створить можливості транспортування в Україну сільськогосподарської та 

іншої техніки. За умови налагодження нових логістичних шляхів сумарно місячний експортний 

потенціал з України аграрної продукції через країни ЄС може досягти 3-3,5 млн т. при довоєнній 

потребі 6-6,5 млн т. [2].  

2) України і Польщі щодо будівництва транскордонного трубопроводу для 

транспортування олії до порту м. Гданська (Польща), про яке уже підписано меморандум. 

Найближчим часом планується створення робочої групи, яка розробить технічні характеристики 

й умови будівництва трубопроводу і двох терміналів [3]. На жаль, внаслідок проблем із 

логістикою виробництво соняшникової олії в Україні сьогодні складає лише 30-40% від 

довоєнного рівня. 

При вирішенні проблеми енергозабезпечення підприємств варто враховувати, що ще до 

війни економіка України характеризувалась високою енергоємністю: за цим показником 

Україна перевищувала середнє світове значення удвічі, а ЄС – у 3,8 рази [4]. На жаль, в 

сьогоднішніх умовах наявності проблем із транспортуванням газу через «Північний потік» ціни 

на газ у Європі продовжують зростати, а вітчизняний видобуток газу ще не є достатнім для 

задоволення усіх внутрішніх потреб та зменшення вартості газу, особливо для підприємств 

малого та середнього бізнесу. Відтак, зазначена проблема вимагає впровадження наступних 

невідкладних заходів, зокрема необхідно: 

- забезпечити інтенсифікацію власного видобутку газу в областях Західного регіону 

(Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській обл.);  

- провести адаптацію роботи газозбірної та газотранспортної системи під український 

видобуток;  

- здійснити модернізацію газо-транспортної системи (підвищення її екологічних 

показників, цінової конкурентоспроможності транзиту тощо); 

- налагодити імпорт зрідженого природного газу. 

Важливим напрямом вирішення проблем підприємств провідних експортоорієнтованих 

секторів має також стати системна державна підтримка виробника та експортера. Адже 

організаційно-виробничі та фінансові виклики сьогодення такі як втрата виробничих 

потужностей та зовнішніх ринків, важкі логістичні проблеми, брак обігових коштів та зрив 
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термінів відшкодування ПДВ ставить під загрозу реалізацію експортного підприємницького 

потенціалу України як у короткостроковому, так і довгостроковому періодах.  
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Однією із важливих складових бюджетної системи України та країни загалом є місцеві 

бюджети. Значною мірою вони впливають на вирішення загальнодержавних завдань 

соціального та економічного характеру, серед яких: фінансування енергетики, промисловості, 

агропромислового комплексу, розвиток інфраструктури. Окрім цього, основними напрямками 

використання коштів місцевих бюджетів України є фінансування сфер охорони здоров’я, освіти 

та соціального захисту. В умовах розширення самостійності виникають можливості для 

застосування нових принципів фінансового забезпечення  та розвитку територіальних  громад. 

Головним завданням органів місцевого самоврядування є посилення спроможності 

територіальної громади, що буде гарантувати дотримання прав та інтересів її жителів, а також 

їхній захист. Зміцнення спроможності територіальних громад варто розглядати як процес 

підвищення здатності органів місцевого самоврядування діяти в межах закону, при цьому 

забезпечуючи економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці. 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, спроможні 

територіальні громади — це територіальні громади сіл, селищ, міст, які в результаті 

добровільного об’єднання (добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади) 

здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний 

рівень надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, 

фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці [1]. 

Повномасштабна російська агресія, що почалась 24 лютого 2022 року, стала глобальним 

викликом сучасності для України. А отже виникла необхідність розробки та впровадження 

https://focus.ua/uk/economics/528412
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заходів державної політики в умовах російського вторгнення; розгляд пріоритетних напрямів 

трансформації економічних та господарських процесів держави.  

На прикладі Львівщини розглянемо рейтинг спроможності територіальних громад у 

першому кварталі 2021 та 2022 років (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг фінансової спроможності територіальних громад (І квартал 2021-2022 р.)* 
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2021 рік 

Славська  1 162,2 2,830 -14,1 8929,4 44,0 1878,1 9,3 54,3 

Львівська  2 120 1,648 -9,0 5896,7 204,7 1015,4 8,3 47,4 

Пустомитівська  3 131,9 1,310 -5,6 5869,9 126,3 646,9 13,6 71,2 

Солонківська 4 118,4 1,479 -1,4 5138,2 391,8 1432,1 16,1 58,7 

Мурованська  5 146,3 1,248 8,3 5362,4 47,3 1543,8 21,1 60,9 

Середній показник  135,8 1,703 -4,36 6239,3 814,1 1303,3 68,4 58,5 

2022 рік 

Львівська 1 124,7 1,659 -4,6 2814,7 43,8 660,2 7,7 44,3 

Славська 2 124,7 2,750 -10,1 4062,5 10,1 488,6 9,1 52,8 

Пустомитівська 3 119,7 1,311 -2,7 2783,8 35,0 223,7 13,7 72,8 

Кам’янка-Бузька 4 124,6 0,985 -0,2 2107,9 47,5 140,4 13,1 71,2 

Солонківська 5 121,1 1,492 -1,5 1885,6 88,9 166,3 13,9 72,9 

Середній показник  122,9 1,640 -3,82 2730,9 45,06 335,8 11,5 62,8 

*Джерело: розроблено за даними [2; 3] 

 

Аналізуючи вищенаведені дані, можна стверджувати про зменшення середнього значення 

всіх показників у 2022 році. Отже війна значною мірою вплинула на фінансову стійкість громад. 

Видатки на 1-го мешканця ілюструють обсяг коштів, що ОТГ може витратити у розрахунку на 

кожного жителя громади. У 2022 році їх обсяги значно скоротились у порівнянні з 2021 роком, 

однак такий показник не означає те, що грошових ресурсів, які витрачають громади, стало 

менше. Йдеться скоріше про зміну підходу місцевої влади щодо розпорядження коштами 

платників податків. Тобто, їх почали спрямовувати на щось стратегічно необхідне громаді в 

умовах військового стану. 

Також спостерігається скорочення власних надходжень у 2022 році, що говорить про 

зменшення обсягів коштів, які надходили до бюджетів громад. Такий показник міг бути 
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спричинений неспроможністю підприємств продовжувати діяльність в умовах економічних 

викликів, а також ще не адаптовані на той час податкове навантаження і податкові правила до 

воєнного стану, для сприяння виживанню бізнесу. 

Однак, не зважаючи на виклики, які постали перед громадами, саме війна показала, 

наскільки стійким є місцеве самоврядування, зокрема і у фінансовій частині. Забезпечення 

діяльності територіальної оборони, допомога ЗСУ – це ті напрямки, які від початку вторгнення 

підтримували територіальні громади, забезпечуючи при цьому, безперебійне функціонування 

всіх сфер життєдіяльності громадян на місцевому рівні (допомога внутрішньо переміщеним 

особам, підтримка релокованого бізнесу, організація укриттів, продовження надання послуг на 

належному рівні) [4]. Також важливою функцією територіальних громад, що актуалізувалась в 

умовах воєнного стану, є посилення співпраці з іноземними організаціями щодо модернізації 

інфраструктури громад та підготовки до реалізації проєктів їх повоєнного соціально-

економічного  розвитку. 

Таким чином,  в умовах воєнного стану необхідним є оперативне забезпечення, належне та 

безперервне виконання місцевих бюджетів, що сприятиме ефективному  економічному  

розвитку ОТГ та країни в цілому.  
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Кожен українець з особливим хвилюванням пригадує 24 лютого 2022 року. Здавалося б, 

звичайний день, який має змінитись наступним, проте сталось інше. Сталось те, чого так боявся 

кожен з нас: підступне вторгнення північно-східного “сусіда”, який 8 років тому так само 

неочікувано анексував східні території нашої держави, а також АР Крим. Нас попереджали, 

проте ніхто не придавав належного значення сказаному. Тисячі українців прокинулись під звуки 

вибухів та паніки. Новини транслювали свіжі події, що відбувались на лініях зіткнення, 

російські війська невпинно продовжували порушувати державний суверенітет та територіальну 

цілісність України. ЗС України усіма силами стримували ворога. 

Ситуація, що сталась внесла значних змін до життя кожного українця. Багато громадян 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015.Text
https://old.loda.gov.ua/upload/users_files.xls
https://old.loda.gov.ua/upload/users_files.xls
https://decentralization.gov.ua/news/15570
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були змушені під тиском і обстрілами покинути власні оселі, які будували та створювали у них 

затишок роками. Хтось іммігрував до інших областей нашої України, хтось емігрував за кордон. 

Проте, перебуваючи у незвичних для себе умовах, кожен свідомий українець вносить свою 

частину у нашу майбутню перемогу. Наша армія досягає великих успіхів на всіх напрямках 

фронту, звільняє шматочок за шматочком нашої землі, на яку роками цілився ворог. Всі 

об’єднались заради однієї мети - перемоги.  

Спочатку війни з’явився дефіцит продовольчих товарів, адже населення створювало 

запаси. Черги до азк злічувались сотнями автомобілів, а запаси пального зменшувались з раніше 

небувалою швидкістю. Рівень інфляції зростав, західні партнери підтримували коштами та 

зброєю, відбувався великий відплив коштів з держави, адже кожен хотів зберегти хоч щось з 

набутого за життя. Війна приносить не тільки розруху і втрати серед військових та цивільних, а 

й завдає сильного удару по багатьом внутрішнім державним інтересам.  

Для економіки України, даний удар був дуже болючим, адже, для країни яка розвивається 

перекроїти бюджет на військові рейси над важко. Одразу ж після вторгнення велика кількість 

міжнародних компаній вийшли із українського ринку, що спричинило ще більший удар по 

економіці.  Проте, для України, немає нічого неможливого. Верховна Рада України, у швидкий 

термін здійснила відповідні зміни, задля того, аби втримати економіку України, та не дати їй 

упасти.  

Згідно з опитуванням “Advanter Group” станом на вересень 2022 року майже половина 

підприємств або припинили свою діяльність (18,7%), або частково зупинили (28,1%), прямі 

видатки МСБ рівні 83 млрд. дол.. Крім того, більше 7,5 млн. осіб виїхали за кордон, а 3,5 млн. 

покинули свої домівки через бойові дії. Рівень безробіття перевищило 30%, середній рівень 

заробітної плати знизився від 9 до 58% у різних сферах, а заборгованість з виплати заробітної 

плати становить 3 млрд грн. Видатки держбюджету зросли в 2,5 рази через витрати на оборону, 

підтримку бізнесу та гуманітарну допомогу [1]. 

За даними Міністерства економіки України, падіння ВВП України за 9 місяців 2022 року 

оцінюється на рівні 30%. Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та 

інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює 

падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35% [±2%]. Загалом за підсумками перших 

трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%. 

Серед позитивних економічних чинників спостерігалось покращення динаміки 

транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським 

транспортом, так і через нарощування перевезень вантажів залізницею. 

Так, завдяки реалізації «Зернової ініціативи» через порти Великої Одеси за серпень-

вересень експортовано 5,5 млн тонн агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість 

експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів, - майже 
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втричі. Минулого місяця обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж 

на 23% у порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку 

повномасштабного вторгнення РФ. 

Також, за оперативними даними, у вересні АТ «Укрзалізниця» перевезла 11,7 млн т 

вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% до березня 

відповідно. Відбувається подальше продовження ремонтів та будівництва інфраструктурних 

споруд та прикордонних доріг і митних переходів, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також 

робіт з відновлення функціонування шляхів, створюються безпечні логістичні ланцюжки на 

деокупованих територіях. Минулого місяця капітальні видатки державного бюджету порівняно 

з серпнем 2022 року збільшилися на 33,2%. 

У вересні спостерігалась стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних 

ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників, що в 

цілому врівноважило внутрішній ринок та сприяло зниженню інфляційного тиску на економіку 

на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії. За даними Світового банку ціни на нафту 

у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року скоротилися на 8,6%, на газ (середня ціна 

країн Європи) - на 15,6%. На залізну руду - на 8,3%, на базові метали - на 5,3%. 

Також спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної 

діяльності, хоча вони все ще і залишаються песимістичними (46,1 у вересні проти 44,1 у серпні). 

Серед негативних факторів, що вплинули на економіку, виділяють погоду та дії окупантів. Через 

затяжну дощову погоду в окремих регіонах у вересні пригальмувався темп збору зернових 

культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції. Станом на 29.09.2022 зібрано 

зернових та зернобобових культур 26,1 млн т. Для порівняння: станом на 25.08.2022 цей 

показник складав 25,3 млн т. 

Крім того, нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від 

енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками 

системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему. 

Ситуація на фронті у вересні покращилась, але ворог продовжував обстрілювати 

українську територію, що чинило тиск на настрої бізнесу та логістику. Продовження воєнних 

дій на території України, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та 

житлових будинків, а також невизначеність стосовно тривалості такої ситуації стримує 

подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову. 

За оцінками Міністерства економіки України, ситуація залишається ще доволі складною та 

напруженою, втім контрольованою, що відповідно віддзеркалюється і на поведінці та активності 

економічних агентів, які за підтримки Уряду продовжують демонструвати високі адаптаційні 

здібності [2]. 

Отже, варто зазначити, що українська економіка, показала те, як дійсно потрібно 
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працювати у кризових моментах. Так, адаптація до дій у сфері економіки зайняла багато часу, 

адже увага приділяється військовій галузі, проте невеликими кроками дії української влади у 

сфері економіки під час війни стають впевненішими. Якщо спочатку війни це були не рішучі 

кроки, то зараз з'являється чіткий план, якого дотримується влада. Звичайно, курс грошової 

одиниці, для прикладу, утримати важко, проте зростає мінімальна заробітна плата. Офіційний 

курс гривні на 2023 встановлений на межі 42 гривень за 1 долар, проте на кінець 2022 року 

“чорний” курс не досягає такого значення, що свідчить про успіхи [3].  

Приймаються необхідні внутрішні закони, підписуються міжнародні договори, які 

позитивно відображаються на економіці. Західні партнери підтримують коштами, які необхідні 

для розвитку економіки та військового арсеналу. Разом з тим відчувається допомога зброєю, 

завдяки якій витрата коштів на закупівлю зброї менша.  

Кожен українець вірить у найшвидше закінчення війни. Проте, післявоєнний стан є не 

менш важким для економіки держави, тож слід готуватись. Усім нам потрібно відбудовувати 

України не тільки до довоєнного стану, а й розвивати далі, йти в крок з європейськими 

країнами. 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Advanter Group. URL: https://advanter.ua/  

2. Офіційний сайт Міністерства економіки України URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA  

3. Красівський О.Я. Проблеми та економічне врядування України в умовах війни. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/.pdf  
 

ЩОДО ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Ісаєва С. Д., бакалавр, 

спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Заїчко І. В. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ 

 

Для кожної держави є важливим не тільки питання стабільності економіки, а і зростання її 

потенціалу. Інвестиції є важливим інструментом при здійсненні економічних реформ, а 

інвестиційна діяльність відіграє важливу роль при реалізації політики цих реформ. В умовах 

воєнного стану уряд України змушений першочергово спрямовувати всі зусилля на досягнення 

фінансової стабільності і вирішення ряду соціально-політичних проблем, де інвестиції західного 

світу мають відігравати ключову роль у фінансуванні. Тому питання переходу до інвестиційної 

моделі розвитку економіки України є актуальним і має залишатись серед пріоритетів діяльності 

влади, а фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності має бути ефективним і 

постійно покращуватись для залучення нових інвесторів на ринок.  

У сучасних умовах важливість присутності іноземних інвестицій в українській економіці 

максимально зросла, тому що вітчизняні товаровиробники цього потребують у зв’язку з війною, 

задля стабілізації своїх виробничих можливостей. В умовах воєнного стану підприємства 

https://advanter.ua/
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
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повинні оперативно та досить швидко вирішувати проблеми фінансового забезпечення основної 

діяльності [1, с. 538]. Для розвитку економіки держави важлива не тільки кількість 

інвестиційних проектів, а і їх якість та ефективність. Оскільки деякі інвестиційні вкладення 

можуть викликати загрози для національної безпеки, держава має посилено контролювати і 

регулювати іноземне інвестування, наприклад, таким чином:  

 на території України впроваджувати заходи, спрямовані на стимулювання іноземних 

інвестицій, надавати державні гарантії іноземним інвесторам, здійснювати державний нагляд за 

потоком інвестицій;  

 контролювати інвестиційну діяльність вітчизняних інвесторів на території інших 

держав;  

 здійснювати контроль над інвестиціями у державному секторі економіки. 

Наявність і побудова системи державної підтримки і регулювання інвестиційної діяльності 

передбачає детальне вивчення кожного з елементів, які можуть впливати на інвестиційно-

інноваційний потенціал а також аналіз соціально-економічної ситуації у країні [3, с. 24]. Наразі 

доцільно залучати кошти в сфери критичної інфраструктури та об’єкти, що можуть сприяти 

отриманню максимального прибутку з мінімальними витратами.  

Приміром, урядом здійснюються певні кроки щодо оптимізації інвестиційних проектів, 

зокрема – постанова про зменшення нормативно-правового тиску на заявників, які розробляють 

інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, а також на інвесторів, які займаються 

фінансуванням. Мова йде про проекти із сумою фінансування від 20 млн євро і тривалістю 

реалізації до 5 років, які втілюються за підтримки так званих «інвест-нянь» та охоплюють сфери 

переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого збагачення, 

поводження з відходами, транспорту, логістики, освіти, охорони здоров'я тощо [4]. Постанову 

підтримав Кабінет Міністрів України на початку серпня 2022 року.  На вигідних умовах, що 

створюються, інвестори можуть профінансувати такі проекти, як будівництво заводів, 

терміналів, нових освітніх об'єктів, рекреаційних зон тощо. Держава із свого боку підтримує ці 

проекти шляхом скасування сплати окремих податків та зборів, оподаткування обладнання 

ввізним митом, а також забезпечує інвесторів земельними ділянками та необхідною 

інфраструктурою.  

Не менш важливим аспектом є удосконалення умов грантової програми «єРобота». 

Відповідні зміни були внесені до постанови Кабінету Міністрів України №738 «Деякі питання 

надання грантів бізнесу» від 21.06.2022 року [5]. Було розширено напрями залучення грантових 

коштів у рамках програми «Власна справа». Додатковою зміною до постанови був пункт про те, 

що до затвердженого бізнес-плану можна буде вносити зміни. А якщо після правок буде 

збільшено вартість предмета договору, то із постачальником може бути проведена доплата суми 

коштів у межах граничного розміру мікрогранту отримувача. У такому випадку отримувач 
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вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до уповноваженого 

банку та до відповідного регіонального центру зайнятості.  

Програма «єРобота» передбачає надання українцям грантів для розвитку стартапів із чітко 

продуманими бізнес-стратегіями. До того ж, нещодавно Уряд спрямував новий транш коштів 

переможцям грантових програм «єРобота»  на започаткування та розвиток бізнесу на загальну 

суму 81 млн грн, з початку дії цієї програми вже було перераховано підприємцям 133 млн. грн. 

[6]. Так як система регулювання умов інвестиційної діяльності є гнучкою і підлягає 

коригуванню залежно від соціально-економічної ситуації в країні, то створювати схожі проекти 

або покращувати вже створені дуже зручно.  

Для інтенсивного залучення іноземних вкладників наша держава розробляє конкретні 

пропозиції, які були б актуальні сьогодні. Так, приміром, на платформі Advantage Ukraine, яка 

була розроблена Офісом Президента та Міністерством економіки України, розміщено 

рекомендаційний перелік із десяти індустрій на 425 мільярдів доларів, куди можна було б 

спрямувати інвестиції іноземних партнерів. Інвестпропозиції стосуються промисловості, 

інфраструктури, сільського господарство та АПК, співпраці в ІТ-індустрії, участі у створенні 

інноваційних парків. 

Результатом ефективної інвестиційної діяльності України і збалансованого фінансового 

регулювання є виділення державі коштів від Світового банку для інвестицій вперше, від початку 

повномасштабної війни. Міжнародна фінансова корпорація, що входить до структури Світового 

банку, спрямувала 30 мільйонів доларів для вкладень в Україну та Молдову. Кошти будуть 

виділені через фонд в об’ємі 250 мільйонів доларів, яким керує американсько-українська 

інвестиційна компанія Horizon Capital. Інвестфонд зосереджується на швидкозростаючих 

технологіях, зокрема сектору ІТ, а також компаніях, орієнтованих на експорт.  

Враховуючи вищевикладене, приходимо до думки, що реалізація  заходів щодо активізації 

інвестиційної діяльності в умовах війни покликана  спрямовувати  заохочувальні заходи 

залучення іноземних партнерів в реалізацію українських проектів, а також на співпрацю з 

локальними товаровиробниками. Таким чином, відбуватиметься орієнтація на збільшення ВВП  

та поповнення бюджету за рахунок відновлення та подальшого розвитку бізнесу навіть в умовах 

війни. 
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В умовах, коли значна частина території України була тимчасово окупована або 

перетворена на поле бою, а решта зазнала менш тяжких, але все ж таки травмуючих потрясінь 

від військових руйнувань, країна багато втрачає в економічному плані. Гуманітарна катастрофа 

та бойові дії, що розгорнулися в кількох великих містах, призвели до масової внутрішньої та 

зовнішньої міграції.  

Люди, які раніше мали надійну роботу та житло, швидко поповнюють ряди соціально 

незахищених груп та потребують підтримки. Число загиблих продовжує зростати. У цьому 

дослідженні ми описуємо наявні дані про економіку України та намічаємо основні напрямки 

можливої економічної політики, включаючи боротьбу з кризою та підтримку економічної 

стійкості на найближче майбутнє.  

Через обмеження в зборі статистичних даних під час війни точні дані про економічну 

активність практично відсутні, але прогнози дають Україні падіння ВВП у 2022 році від -10% 

(МВФ) до -35-40% (попередній прогноз українського уряду) за умови, що окуповані росією 

території не розширюватимуться, а активна фаза війни не триватиме довше за кілька місяців. 

Більшість аналітичних центрів, банків та рейтингових агентств проектують свої прогнози у 

цьому діапазоні. Ці цифри, хоч і не підтверджені офіційними даними, відповідають зниженню 

споживання електроенергії приблизно на 35% (опубліковано ДТЕК). 

Ділова активність в перші тижні війни призупинилася, і далі відновлюється дуже 

повільно. Понад половина компаній-членів Європейської бізнес-асоціації в Україні припинили 

або призупинили свою діяльність у воєнний час (57%) [1].  

Серед меншого бізнесу ситуація є схожою. За даними опитування КШЕ та Gradus, близько 

39% компаній зупинили свою діяльність і ще 20% практично не працюють [2]. 

Обережне відновлення спостерігається з середини березня, коли компанії відновили 

роботу у відносно безпечних західних та центральних регіонах. Ця хвиля посилилася на початку 

квітня після звільнення від російських військ Київської, Чернігівської та Сумської областей.  

Експортні можливості сильно скоротилися у зв'язку з блокування російським флотом 

українських портів, бойовими діями, що розгорнулися у східному та південному регіонах, та 

масштабним логістичним колапсом. Міністерство економіки повідомило в прес-релізі про 

березневий експорт у розмірі $2,7 млрд (50% від лютневого обсягу) та імпорт у розмірі $1,8 

млрд (30% від лютневого обсягу). 
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Чверть експорту склала залізна руда, тоді як експорт металів майже припинився. Експорт 

сільськогосподарської продукції знизився вчетверо порівняно з лютим [4]. 

Морська логістика (62% від загальної доларової вартості товарів, що експортувалися в 

2021 році) була фактично закрита блокадою морських портів з боку росії. Залізничні (12%) та 

автомобільні (23%) перевезення були серйозно ускладнені. Через масову евакуацію українців на 

західному кордоні утворилися автомобільні пробки і черги сягали 5-6 днів, численні внутрішні 

блок-пости затримували рух товарів, а українська залізниця була перевантажена евакуаційними 

поїздами, залишаючи лише невеликий простір для комерційних перевезень  

Імпорт скоротився не лише через логістичні проблеми та скорочення попиту, а й через 

заборону на некритичні імпортні операції, запроваджену Національним банком України, щоб 

уникнути волатильності валюти.  

Дозволявся імпорт лише «критичних товарів» із спеціального списку, а також операції 

держави. Хоча список «критичних товарів» поступово розширюється, у середньостроковій 

перспективі споживчий та інвестиційний попит залишиться дуже пригніченим, що не дозволить 

імпорту відновитись. У разі відсутності нової масштабної ескалації, у квітні ситуація з 

логістикою експорту має покращитись. 

Оскільки перша реакція пройшла, а хвиля евакуації схлинула, автомобільні дороги та 

залізничний транспорт мають стати доступнішими для експорту комерційних товарів. Проте 

вартість та тривалість логістики буде суттєво вищою порівняно з минулим роком.  

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у вересні 2022 р. порівняно зі 

серпнем 2022 р. становила 1,9%, з початку року – 21,8%. Інфляція, за прогнозами НБУ, у цьому 

році прискориться трохи вище 30%, а в наступному році знизиться близько до 20% та у 2024 

році – до однознакового рівня. Повернення інфляції до цілі 5% очікується лише у 2025 році. 

Таке помірне зниження інфляції у наступних роках пов’язане з необхідністю корекції урядом 

низки адміністративних тарифів до ринкових рівнів, ураховуючи значну вартість енергоносіїв на 

світових ринках. 

Зараз зростання цін стримується адміністративними заходами, такими як регульовані ціни 

на пальне, газ, опалення та електроенергію, а також фіксованим обмінним курсом. З поступовим 

ослабленням обмежень дуже можливе зростання інфляції.  

Вона буде зумовлена цінами на пальне та енергію, зростанням виробничих витрат, 

дефіцитом деяких товарів, включаючи продукти харчування, що вироблялися раніше у 

південних регіонах України, а також суттєвим пом'якшенням грошово-кредитної політики, 

якого важко уникнути за нинішніх умов. Проте значне зниження споживчого попиту, 

спричинене масовою міграцією, падінням доходів та різкою зміною споживчих звичок, 

чинитиме суттєвий тиск на ціни.  

Інвестиції заморожені. Нові інвестиції можуть бути пов'язані тільки з перебазуванням 
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виробничих потужностей компаній (більше 1000 компаній подали заявки на участь у 

відповідній державній програмі), будівництвом житла для внутрішньо переміщених осіб та 

державними інвестиціями у відновлення окремих об'єктів інфраструктури. Вкрай високі ризики 

стримуватимуть значні приватні інвестиції у нові виробничі потужності чи модернізацію. 

Досвід Донецької та Луганської областей України, де російська агресія розпочалася у 2014 році, 

показує, що навіть за умов замороженого конфлікту без сильних стимулів та додаткових 

гарантій безпеки інвестиції навряд чи відновляться навіть у горизонті кількох років. 

Банківський сектор втратив значну частину своїх активів у регіонах, що постраждали від 

війни, а також, за попередніми оцінками кількох банків, 50-70% грошового потоку від кредитів 

(відсотки та погашення) [3].  

Проблеми з ліквідністю були успішно вирішені завдяки наданню НБУ бланкових кредитів 

рефінансування. До кінця війни було скасовано норми пруденційного регулювання (вимоги до 

капіталу, ліквідності, кредитного ризику). 

Знецінення валюти було незначним завдяки блискавичній реакції Національного банку 

України. Офіційний обмінний курс одразу після вторгнення було зафіксовано на рівні 29,25 

грн/дол. США, а негайна заборона на операції в іноземних валютах послабила тиск на гривню. 

Курс чорного готівкового ринку на початок квітня становив 31-33 UAH/USD, в межах 10% від 

офіційного. Зараз % збільшився. Станом на 17 жовтня курс Національного банку України 

становить 36,5 UAH/USD. 

По закінченню війни, масштабна програма підтримки відбудови України має бути задіяна 

одразу, щоб Україні не довелося чекати на закінчення процедур вилучення російських активів. 

До того моменту український уряд та його партнери з громадянського суспільства матимуть 

хороші оцінки грошової вартості пошкоджень та втрат.  

На більш довгострокову перспективу значний вплив матиме надання Україні статусу 

кандидата на вступ у ЄС. Європейська Рада на саміті у Брюсселі 23 червня ухвалила рішення 

про надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз. Це стане якорем програми 

реконструкції та політик у цілому, а також зробить Україну більш привабливою для бізнесу та 

інвестицій. 

Щоб вивести економіку на стійку траєкторію протягом війни потрібно: 

 по-перше, уряд має мобілізувати більше ресурсів для покращення свого фіскального 

становища, щоб країна могла фінансувати величезні військові видатки та забезпечувати основні 

державні видатки в зруйнованій війною економіці. Фіскальний дефіцит становить близько 5 

млрд дол на місяць, або біля 30% довоєнного місячного ВВП.  

 по-друге, терміново потрібен міцний номінальний якір. Сильна залежність від 

друкування грошей для фінансування державного дефіциту була неминучою в перші місяці 

війни, але якщо нинішня залежність від грошового фінансування збережеться, інфляція, яка вже 
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перевищує 20%, може легко зрости значно вище. 

 по-третє, на зовнішні дисбаланси слід реагувати поєднанням суворого контролю за 

відпливом капіталу, обмежень на імпорт і певної гнучкості обмінного курсу. Йдеться, 

наприклад, про вищі податки на імпорт і обов’язковий перелік критично важливого імпорту. 
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Початок 24.02.2022 війни на території нашої держави зумовило ряд змін в життєдіяльності 

абсолютної кожної структурної одиниці в державі. Одна із центральних та найважливіших – 

економічна, також зазнала змін. Дослідження питання особливості економічної безпеки нашої 

держави в умовах воєнного стану є надзвичайно актуальним, адже від цього сильно залежить 

подальша доля України. 

Так, саму економічну безпеку України слід розуміти як явище цілісне, яке створюється 

внаслідок синтезу таких непростих процесів, як погодження націон. інтересів, протиставлення 

загрозам і ресурсне забезпечення в межах наявних об'єктивних і суб'єктивних обмежень, 

властивих даній системі. 

Визначення «економічна безпека» здебільшого може бути виражена через такі явища, як 

економічні загрози, до числа яких слід віднести економічну злочинність (вона створюється в 

умовах, коли є реальна можливість заміняти чи протистояти законній економіці та уособлює 

основні  недоліки стану останньої [1]. 

Для того, аби більш детально розібратися в наявному стані економічної безпеки науковці 

та практики використовують ряд інструментів та засобів. Як стверджують дослідники, одним із 

найбільш результативних інструментів є моніторинг.  

Цей метод дослідження характеризується тим, що має певну технологію проведення 

спостереження за економічними процесами, явищами у державі під час воєнного стану. 

Досліджуючи сучасні наукові позиції з питання економічної безпеки держави в умовах 

воєнного стану гарантовано можна наштовхнутися на правильну та влучу думку, відповідно до 
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якої економічною безпекою традиційно розуміють як здатність а також можливість для 

економіки країни розвиватися в умовах конфліктів, невизначеності, ризиків стосовно умов 

існуючої дійсності.  

Якщо розглядати економічну безпеку в розрізі її зовнішнього та внутрішнього розуміння, 

то слід виділити важливість внутрішніх аспектів економічної діяльності держави. До них, 

зокрема, можна віднести збереження нормального функціонування продовольчого сегменту 

економіки, оскільки актуальність і важливість нормального забезпечення громадян 

продовольством в умовах війни дуже складно переоцінити [2]. 

Разом з тим, слід переймати міжнародний досвід в питаннях економічної безпеки, зокрема 

і в умовах воєнного стану. Так, ООН проголошує такі благородні цінності людства та 

суспільства, як подолання бідності, поширення загальної освіти, розвиток глобального 

партнерства [3]. Тому надзвичайно важливо навіть в умовах війни продовжувати забезпечувати 

гідний рівень освіти, при чому різного виду: дошкільна, шкільна, вища, позакласна та інші. 

Також важливо підтримувати можливість громадян працювати та заробляти гроші на життя, 

оскільки як відомо це завжди підтримує будь-яку економіку. Щодо глобального партнерства, то 

наразі ситуація щодо взаємодії України та лідерів на міжнародній арені доволі непогана. В той 

час як в підтримку росії виступають лише країни, які не найкращим чином себе рекомендують в 

контексті цивілізованості, нашу державу підтримують найрозвиненіші країни світу, що виступає 

величезним плюсом у підтримці економічної безпеки. 

Цікаву позицію у своєму дослідження економічної безпеки під час воєнного стану в 

Україні висловила дослідниця Яна Довгенко, яка акцентує увагу на нерозривність економічної 

безпеки з рядом понять, зокрема: 

1. Врахування інтересів: означає що економічна безпека має орієнтуватися на національні, 

державні, суспільні, корпоративні, індивідуальні інтереси. 

2. Стійкість: означає, що попри важкі зовнішні та внутрішні обставини у державі, 

національна економіка та економічний розвиток мають прагнути до стабільності та стійкості. 

3. Незалежність: це означає, що економіка не має бути залежною від зовнішніх ринків, 

вона власне має організовувати національні економічні стратегії, не опираючись на зовнішній 

вплив. 

4. Відтворення: як зазначає вчена, центральним аспектом стабільного функціонування 

економічної безпеки це урахування інтересів за системою від особи до держави [2].  

Таким чином, разом з вищевказаними заходами забезпечення економічної безпеки 

держави під час воєнного стану слід виділити перезапуск українського бізнесу. На важливості 

цього методу наголошує зокрема Тарас Хавунка, який зазначає, що невеликими темпами наш 

національний бізнес повертається до свого звичного ритму життя. Велика кількість підприємств 

та організацій в той чи інший мірі успішності починають відновлювати свою роботу, при цьому 
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держава їм в цьому лише допомагає. Значна кількість підприємств вже сьогодні мають немалі за 

обсягом державні замовлення для сфери оборони, що свідчить про мілітаризацію економіки [4]. 

 Тому підсумовуючи отримані результати дослідження наукових позицій з власною 

позицією слід зазначити, що хоч економіка країни дійсно зазнає сильних ударів у зв’язку з 

війною, але дії керівництва держави, направлені на утримання стабільності економіки в цілому 

та економічної безпеки дають підстави робити позитивні прогнози. 
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З 24 лютого 2022 року в Україні через повномасштабне вторгнення росії на територію 

України, введено воєнний стан. Це призвело до змін у всіх сферах життя та економіки. 

Податкова система зазнала суттєвих змін, адже в даній ситуації неможливе нормальне 

функціонування бізнесу, що суттєво впливає на сплату податків. 

Податок на додану вартість є потужною складовою надходжень до державного бюджету, а 

також виступає інструментом стимулювання експорту. Він один з найбільших за обсягом усіх 

податків, які нараховуються Державний бюджет. 

У цей важкий час кожен свідомий громадянин і підприємець намагається спрямувати свою 

діяльність на допомогу країні. У свою чергу держава прийняла низку важливих законів, які 

спрямовані на підтримку бізнесу та громадян і зменшення податкового тиску, а також на 

відновлення економіки після війни. Такими змінами можуть бути:  

 послаблення контролю щодо строків подання звітності,  

 зменшення податкових зобов’язань,  

 страхування бізнесу,  

 підтримка при перенесені підприємства до безпечних регіонів,  

 забезпечення відстрочки мобілізації певної категорії працівників,  
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 створення інших пільг [1]. 

Завдяки оперативним діям держави та швидкому реформуванню податкової системи 

підприємства мають змогу повноцінно працювати і вчасно сплачувати податки до бюджету. 

Станом на 1 вересня 2022 р. сума ПДВ з вітчизняних та імпортних товарів сягає 292763,2 млн 

грн, що в загальній структурі доходів становить 28% (рис. 1). Цей показник є досить великим, 

враховуючи нестабільну економічну ситуацію в країні та великій кількості знищених, внаслідок 

бойових дій, підприємств [2]. 

 

Рис. 1. Cтруктура доходів Державного бюджету України на 1.09.2022 р. 

Джерело: [2] 
 

Закон не оминув і ПДВ. Впродовж воєнного стану не буде нараховуватись пеня, розміром 

120 % облікової ставки НБУ через вчасно не оплачену заборгованість з бюджету, яка з’явилась 

через надзвичайні ситуації. 

Для того щоб зберегти і захистити інформації більшість реєстрів на певний період було 

відключено. На час війни реєстрація податкових накладних чи розрахунків-коригувань не 

здійснюється. А включення податкового кредиту здійснюється на підставі паперових 

документів. 

Також 6 місяців після закінчення війни підприємці повинні зареєструвати всі податкові 

накладні та розрахунки-коригування за цей період., а суми податкового кредиту будуть 
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податок на доходи фізичних осіб, 91245,7 млн грн. 

податок на прибуток підприємств, 86772,8 млн грн. 

рентная плата та плата за використання інших природних ресурсів, 275012,2 млн грн. 

податок на додану вартість з вітчизняних товарів, 148173,9 млн грн. 

податок на додану вартість з імпортних товарів, 144589,3 млн грн. 

акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів, 25685,8 млн грн. 

інші податки та збори, 15746,8 млн грн. 

доходи від власності та підприємницької діяльності, 67069,9 млн грн. 

інші неподаткові надходження, 86087,2 млн грн. 

інше, 57160,6 млн грн. 

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів, 33915,2 
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підлягати уточненню [3]. 

Якщо товари куплені з ПДВ, були загублені і або знищені внаслідок військових дій або 

якщо товари були передані на потреби оборони чи у комунальну власність, то вони не 

вважаються використаними у неоподаткованих операціях або в операціях з господарською 

діяльністю. Також до цього списку відноситься постачання товарів на користь Збройних Сил 

України чи інших формувань. 

12.05.2022 р. було прийнято законопроєкт №7360 згідно з яким передбачено поновлення 

податкового обов’язку справляння податків, подання звітності для платників, які мають 

можливість це робити. Також передбачено реєстрацію податкових накладних за період від 

лютого по травень 2022 р. не пізніше 15 липня [3]. 

Для поліпшення ситуації з паливом держава запровадила зменшення ставки ПДВ до 7% на 

бензин, скрапленого газу, нафти та сирих нафтопродуктів. 

Також передбачено звільнення від сплати податку на додану вартість операції з постачання 

окремих товарів для здійснення заходів оборони та безпеки. Зокрема: 

 спеціальні засоби індивідуального захисту, 

 медичні вироби та лікарські засоби, 

 товарів оборонного призначення,  

 медичних виробів та лікарських засобів без дозвільних документів і державної 

реєстрації для можливості ввезення на територію України [3]. 

Отже, так як податок на додану вартість є важливою складовою наповнення бюджету 

України, держава зацікавлена у наданні допомоги платникам податку під час воєнного стану. 

Тому у 2022 році було розроблено низку змін до податкового законодавства, що суттєво 

допомогло пережити бізнесу кризовий період і надалі ефективно функціонувати на благо країни. 
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Розвиток економіки України на сьогоднішній день супроводжується кризовими явищами. 

Внаслідок невизначеності зовнішнього середовища підприємства шукають нові шляхи 
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удосконалення своєї діяльності через створення потенціалу, оскільки, саме потенціал базується на 

іміджі підприємства і дає можливість включити зміни поведінки та смаків споживачів. 

Потенціал підприємства на основі оцінки ефективності економічної діяльності підприємства 

дає можливість здійснити аналіз реального рівня застосування можливостей підприємства і 

порівняти його з потенціальними. Оцінка потенціалу підприємства надає можливість побачити 

приховані маркетингові ресурси і сформувати альтернативні стратегічні напрямки розвитку 

підприємства в майбутньому. 

В своїх працях досліджували потенціал підприємства такі науковці як: К. В. Васьківська 

[2], Л. Д. Лозінської Ю. О. Галімук, І. А. Ажаман [1], О. І. Жидков, А. І. Орєхова [3], 

О. В. Ареф’єва, Г. В. Повстяний [4] та ін. Однак, на наш погляд потенціал підприємства, а 

зокрема економічний потенціал досліджено на недостатньому рівні і потребує подальших 

досліджень. 

Так, Г. В. Повстяний вважає, що потенціал підприємства комплексно відображає існуючі 

можливості, а також майбутні можливості підприємства, що можуть максимально ефективно 

використовуватись в господарській діяльності [4]. 

Щодо економічного потенціалу, то такі науковці, як І. А. Ажаман та О. І. Жидков 

стверджують, що економічний потенціал підприємства є спроможністю, здатністю сприяти 

задоволенню потреб суспільства, розвиватися у визначено напрямку, досягати поставлених 

цілей за умов максимальної ефективності, отримувати заплановані результати, підвищувати 

конкурентоспроможність за рахунок сформованої у певний момент часу сукупності 

структурованих ресурсів, які використовуються у мовах дії чинників зовнішнього середовища. 

Економічний потенціал підприємства відображає здатності та можливості, які формуються у 

підприємства за наявності у певний момент часу сукупності ресурсів, виробничих потужностей, 

інших резервів [1]. 

А. І. Орєхова розглядає економічний потенціал підприємства, як найбільш ефективне 

використання сукупних можливостей, ресурсів та резервів підприємства для досягнення 

максимально досяжного стану економічної системи [3]. 

На наш погляд, економічний потенціал ‒ це здатність підприємства розвиватися в певний 

період часу у відповідності до встановленої мети і в конкретному напрямку удосконалювати 

свої конкурентні переваги. 

Структуру та основні елементи економічного потенціалу підприємства науковці 

розглядають також по-різному. Так, на думку К. В. Васьківської, Л. Д. Лозінської та Ю. О. 

Галімук структура економічного потенціалу підприємства представляє собою сукупність 

наступних структурних компонентів: 

– виробничий потенціал (власний капітал та залучений капітал, платоспроможність, 

ліквідність, управління дебіторською заборгованістю, управління розподілом прибутку, 
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управління оборотними активами); 

– стратегія розвитку (економічна стратегія, прогнозування, маркетинг, бенчмаркінг, 

внутрішній консалтинг, контролінг, оцінювання економічних ризиків, конкурентні переваги, 

диверсифікація продукції, кадровий потенціал, екологічна продукція, сталий розвиток); 

– інвестиційно-інноваційний потенціал (формування активів, інвестиційна привабливість, 

ефективність інвестицій, формування інвестиційного портфеля, управління оборотними 

активами); 

– інформаційний потенціал, який є сукупністю механізмів організаційної взаємодії, що 

дозволяють на основі систематичного аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища 

одержувати необхідний обсяг інформації про поточний стан і передбачувані зміни; 

– кадровий потенціал [2]. 

Ми вважаємо, що основними складовими економічного потенціалу підприємства є: 

кадровий, виробничий, інноваційний, інвестиційний, організаційно-управлінський, 

інформаційний та маркетинговий потенціал. 

Отже, економічний потенціал підприємства відіграє важливе значення, оскільки створює 

основу для довгострокової діяльності підприємства та його розвитку в напрямі досягнення 

поставлених цілей на основі застосування наявних ресурсів. 
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Військова агресія – це поширений приклад того, що економісти називають «зовнішнім 

шоком». Основне завдання полягає в тому, що економіка зможе швидко відновитися після 

усунення причин зовнішнього шоку, якщо життєздатні підприємства витримають кризу і 

збережуть робочі місця. 

У різних напрямках проблему розвитку та державної підтримки підприємництва 

досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема такі як: В.І. Аранчій, О.Г. Волощук, 
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А.Є. Глинська, П.Д. Камінський, Л.А. Квятковська, В.В. Краснова, С.П. Кобець, О.В. 

Кореновський, А.В. Лазня, Т.І. Лункіна, Д.В. Леус, Н.Л. Любченко, Л.Г. Мельник, В.П. 

Непийвода, Н.С. Пашкова, А.В. Перетятько, Т.І. Поверляк, М.І. Романишин, І.С. Сарафонова, Л. 

Сватков, О.А. Сизоненко, О.М. Семенюк, О.М. Сологуб, С. Супруненко, С.М. Ткаченко, Р.В. 

Фещур, О.С. Харитонова, Л.О. Чіп, О.С. Шубровська, В.М. Ячменьова та багато інших.  

Під час війни держава стає головним регулятором в економічній площині. Виникає 

необхідність, тимчасово перейти до практичного управління економікою, коли держава 

вирішує, що саме є пріоритетним і на що має бути направлена державна підтримка. В цьому 

контексті особливо важливу роль має зайняти НБУ та державні банки, які мають стати основою 

для кредитування переходу держави у період воєнного стану. Головне завдання України – 

інтенсифікувати економічні процеси на територіях, де не ведуться бойові дії. Зокрема, 

зосередитись на підтримці виробництва, переведенні його у відносно безпечні регіони. 

Водночас держава має максимально стимулювати переорієнтацію економіки на підтримку армії, 

забезпечення оборони, відновлення і підтримання інфраструктури, забезпечення продуктової 

безпеки [1].  

Невід’ємною складовою державної підтримки підприємництва є економічні важелі, що 

поєднують елементи механізму в єдину систему та забезпечують цілісність її функціонування. 

Вважаємо, доцільним виділити важелі механізму забезпечення економічної стабільності 

підприємства: організаційно-адміністративні та економічні. Серед економічних важелів 

механізму забезпечення економічної стабільності підприємства нами виділено: амортизаційну 

політику, політику ціноутворення, оподаткування, кредитування, страхування та митну 

політику.  

Перед державою постає завдання пошуку ефективних механізмів реагування на нові 

виклики реальності, серед яких визначення особливостей надання державної допомоги малому і 

середньому підприємництву в період війни.  

У перші дні війни уряд дозволив підприємництву перейти на спрощену систему 

оподаткування. Підприємства в загальній системі могли сплачувати податок у розмірі 2% від 

обороту замість 20% ПДВ і 18% податку на прибуток. Крім того, знижено ставку ЄСВ з 5% до 

2%. Це значно полегшило життя бізнесу. Але надходження до держбюджету різко впали – як 

через те, що значна частина підприємств не працює, так і через те, що працюючі підприємства 

сплачують значно менше податків [3]. 

У відповідності до статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» державна допомога суб’єктам господарювання – підтримка у будь-якій формі 

суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або 

загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва 

окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності [2].  
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Отримати державну допомогу можуть суб’єкти середнього та малого підприємництва, що 

провадять діяльність у будь-якій галузі. Відповідно до практики, державна допомога підтримки 

середнього та малого підприємництва підпадає під категорію незначної державної допомоги [3].  

Незначна державна допомога – це державна допомога одному суб’єкту господарювання, 

сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний 

період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, 

встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року [2].  

Державна допомога для суб’єктів малого підприємництва надається у формі: кредитів на 

пільгових умовах; гарантій; грантів, зниження сукупного розміру відсоткової ставки та плати за 

користування гарантією. Процедура отримання державної допомоги є такою, що суб’єкт 

середнього та малого підприємництва має відповідати встановленим вимогам та критеріям 

надавача державної допомоги (держава, обласні ради, місцеві ради). Суб’єкт господарювання, 

який має намір отримати незначну державну допомогу, зобов’язаний подати її надавачеві 

відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману 

ним протягом останніх трьох років, її форму та мету [3].  

Щодо підприємництва, зазначимо, що наразі точних даних про економічну діяльність в 

Україні немає. Але, наприклад, за даними Європейської бізнес-асоціації, станом на кінець квітня 

лише до третини довоєнних компаній асоціації працювали у довоєнному режимі. При цьому 

більшість – 68% – працюють неповний робочий день або з деякими обмеженнями. З них майже 

половина компаній (47%) обмежили географію своєї діяльності, кожна п’ята (21%) вийшла в 

режим онлайн, трохи менше (19%) були змушені закрити деякі офіси, відділення чи філії [4].  

За даними, наведеними у дослідженні Advanter Group, повністю припинили діяльність 54% 

підприємств в Україні, 25% – майже зупинили свою діяльність, 21% підприємств провели 

релокацію (2% – повністю, 12% – частково, 7% – в процесі), 31% підприємств не встигли її 

провести [4].  

Згідно з результатами нещодавнього опитування понад 1000 українських підприємств з 

іноземним капіталом, 63% заявили, що вони продовжують виплачувати заробітну плату своїм 

працівникам у повному обсязі – хоча лише 17% всіх опитаних підприємств продовжують 

працювати на повну потужність. Це свідчить про те, наскільки важливим для підприємств є 

збереження робочих місць і своїх працівників у важкі часи. Але, очевидно, більшість із них не 

зможе фінансувати зарплати з власних ресурсів протягом тривалого часу [5].  

Дослідження Advanter Group показало, що представники малого та середнього бізнесу 

зазнали прямих втрат у 64–85 млрд доларів від початку введення воєнного стану в Україні. 

Загальні потреби МСБ у фінансуванні становлять 54 млрд доларів, при цьому 87% підприємств 

мають таку потребу. Крім того, 32% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом 

[5]. 
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Отже, основною метою суб’єктів підприємництва повинно бути збереження свого 

потенціалу та забезпечення безперебійної діяльності. Державна підтримка підприємництва в 

Україні спрямована на: перехід на спрощену систему оподаткування, програму підтримки 

середнього та малого підприємництва у вигляді незначної державної допомоги, надання 

кредитів на пільгових умовах, гарантій, грантів, зниження сукупного розміру відсоткової ставки 

та плати за користування гарантією. 
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У міжнародний політичний та науковий лексикон термін «глобалізація» увійшов 

приблизно в 1960-х рр., однак в академічних дослідженнях це поняття набуло значущості лише 

в середині 1980-х рр. Вагомий внесок у розвиток теорії глобалізації зробив професор 

Гарвардської школи бізнесу Т. Левітт, який трактував глобалізацію як феномен злиття ринків 

окремих продуктів, які виробляються транснаціональними корпораціями [1].  

Глобалізація супроводжується посиленням взаємозв’язку та взаємозалежності народів і 

країн світу, що включає два пов’язані елементи: відкриття міжнародних кордонів задля 

пришвидшення потоків товарів, послуг, фінансів, людського капіталу та інновацій, а також 

трансформацію політичних інституцій, які сприяють зазначеним потокам, на національному та 

міжнародному рівнях.  

Сьогодні глобалізація впливає практично на всі основні сфери життєдіяльності і соціальної 

організації суспільства, а її наслідки для розвитку регіонів і держави можуть бути як 

негативними, так і позитивними.  

Глобальні тренди в сьогоднішніх умовах змінюють вектор свого впливу і справляють 

визначальний вплив на економіку та потенціал ендогенного розвитку регіонів України з огляду на 

[2]: 

– посилення поліцентричності, що призводить до загострення конкуренції між світовими 
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центрами, перерозподілу ресурсів, ринків, сфер впливу та виникнення «ігор політичних союзів», 

основним мотивом яких є використання інструментів економічного тиску на країни й регіони в 

боротьбі за паливноенергетичні ресурси та пошук нових джерел енергії;  

– розширення протекціоністських тенденцій і глобальної асиметрії, спроби більш 

жорсткого захисту національних економічних систем, прагнення мінімізації залежності від 

імпортної продукції;  

– зниження рівня функціональності міжнародних інститутів через появу нових проблем і 

завдань в умовах формування сучасних глобальних викликів;  

– початок регіоналізації віртуальних мереж для захисту від кібератак, систем тотального 

стеження та «інформаційних воєн», і не тільки в частині безпосереднього проведення 

фінансово-економічних операцій, але й в інших видах і способах обміну інформацією. 

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

ендогенного розвитку, як ринок праці та соціально-класові трансформації у високорозвинутих 

країнах, Д. Рафаела та С. Валтер [3] роблять висновок, що глобалізація здатна спричинити низку 

загроз і ризиків населенню з нижчим рівнем освіченості (порівняно з висококваліфікованими 

працівниками). Наприклад, глобально орієнтована економіка високорозвинутої держави стає 

бажаним місцем життєдіяльності для іммігрантів. Унаслідок цього зростає конкуренція на 

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

працівники.  

Людський капітал – основа ендогенно орієнтованого розвитку регіонів і держави загалом 

[4]. З одного боку, глобалізація є інструментом подолання бідності та голоду у світі, з іншого, – 

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

глобалізація сприяла удосконаленню методології досліджень у сфері охорони здоров’я, 

унаслідок чого клінічні дослідження стали більш глибокими та комплексними. Водночас 

«розмивання» кордонів держав, зростання обсягів міжнародних туристичних і міграційних 

потоків тощо результувалися зростанням кількості глобальних епідемій (як приклад наводяться 

поширення пневмококової інфекції 1980-х рр., епідемія гострої респіраторної вірусної інфекції 

(SARS) 2003 р. та ін.), можуть загрожувати глобальній системі охорони здоров’я тощо [6]. Не 

стала винятком і пандемія COVID-19, яка була не просто «чорним лебедем» для світової та 

національних економік. Вона ризикує стати приводом протистояння за доступ до ресурсів, що в 

перспективі 5-10 років призведе до геополітичної нестабільності [7].   

Однак, будучи тригером загострення соціальних суперечностей, погіршення 

епідеміологічної та економічної ситуації в регіонах України, державі та світі загалом, пандемія 

COVID-19 все ж прискорила цифровізацію економіки (розвиток електронної комерції, цифрових 

державних послуг, електронних платежів тощо), сприяла переходу соціальних відносин у 

віртуальний простір. Але аналітики зазначають, що, попри збереження та зміцнення такої 
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тенденції в найближчій перспективі, є висока ймовірність посилення обмеження свободи слова 

та цензури (суб’єктами чого, найімовірніше, стануть ТНК) [8], а також дезінформації 

суспільства та впливу на демократичні цінності, закликів до насильства та фейкових новин [7]. 

На нашу думку, вплив сучасних глобальних викликів і трендів на ендогенний розвиток 

регіону є різнонаправленим. Наприклад, окремі тренди можуть бути ризиками та загрозами для 

ендогенного розвитку регіону (тобто зумовлювати погіршення його соціально-економічного 

стану), а інші, попри створення певних загроз безпеці регіону, все ж можуть мати позитивні чи 

нейтральні результати.  

Вважаємо, що для регіонів України правильне визначення домінант і детермінант 

ендогенного розвитку дасть змогу більш ефективно трансформувати регіональну економіку 

(зокрема в контексті активізації її інноваційно-технологічних та інституційних складових) у 

напрямі розвитку прогресивних тенденцій світогосподарської системи з подальшою інтеграцією 

в її середовище на більш вигідних умовах і вищою результативністю для регіонів та держави 

загалом. 
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Повномасштабне вторгнення та війна у звичному розумінні з якою стикнулася Україна 24 

лютого 2022 року стала несподіванкою не лише для суспільства, але і для всього світу та 

провідних держав. Безумовно, спецслужби різних країн володіли усією інформацією та 

передбачали вторгнення, проте таке вторгнення у 21 столітті стало шокуючим та паралізуючим. 

Паралізованою стала й економіка країни. Війна, в будь-якому вигляді та при будь-яких 
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обставинах це над-тяжке випробування для країни та її економіки, а війна з якою Україна 

стикнулася в цьому році стала найпотужнішим ударом по економіці країни, починаючи із 

самого першого дня її незалежності. При цьому, удар по економіці характеризується не лише 

левовими видатками на військові потреби. Удар, про який іде мова розкривається через 

зниження показників виробництва продукції, яка була основою експортного потенціалу 

України. Окрім того, вказаний удар характеризується заблокованими портами, що говорить по 

ускладнення зовнішньоекономічної торгівлі та зменшення його рівня. Як окрема складова краху 

економіки – знищення транспортно-логістичної, соціальної, маркетингової та інженерної 

інфраструктура цілих регіонів. 

Втім, слід відмітити про стійкість українського народу, про його здатність 

підлаштовуватись до умов та боротись із складнощами. Слід відмітити, що подібних проблем 

зазнала Україна ще в 2014 році. Саме з 2014 року Україні прийшлось пристосовуватись та 

продовжувати свій логічний розвиток в умовах гібридної війни. При цьому, самі на основі 

даного досвіду, можна говорити про стійкість українського народу. Так, починаючи з 2014 року 

і ж до початку російського вторгнення, економіка України швидко перейшла від фази кризи до 

фази відновлювального зростання. Доказом цього слугують показники ВВП з 2016 по 2019 

роки, коли таке ВВП збільшилося на 12%, тоді як з 2014 по2015 скоротився на 15,8% [1]. 

Відмітимо, що починаючи з 2020 року Україну та весь світ спіткала проблема пандемії, яка 

знову нанесла удар на економіку. Проте, завдяки антикризовим та стимулюючим програмам 

Уряду проблема вкорте вирішувалась і як наслідок, Україна завершила 2021 рік з рекордним 

ВВП у $200 млрд, $6,7 млрд прямих іноземних інвестицій та зростанням на 34,7% експорту 

товарів на послуг. Все це дало змогу покращити добробут населення – реальне зростання 

середньої номінальної заробітної плати штатних працівників становило 10,5%, загалом реальні 

наявні доходи населення збільшились на 4,3%. 

Виходячи із наведеного, слідує висновок, що зважаючи на стійкість нації, національну 

ідею самостійності та бажання протистояти агресору на всіх рівнях питання повернення 

економіки країни на довоєнний період це лише питання часу. Яскравим підтвердженням цього є 

уже існуючі проекти програми Плану відновлення України, що було запропоновано 

Національною радою з відновлення України. 

У своїй статті «Економічній правді» вірно підмічає Богдан Данилишин про те, що 

розвиток економіки в умовах воєнного часу потребує чіткої державної стратегії, де успіх 

залежить від злагодженості і системності державної економічної політики та її націленості на 

конкретні показники якісних змін [2].  

На думку ж Данилишина Б. стратегія структурної перебудови економіки України повинна 

базуватися на активній цілеспрямованій державній політиці створення робочих місць і 

охоплювати такі напрями [2]: 
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- локалізація та імпортозаміщення; 

- виробництво озброєнь, воєнна конверсія промисловості; 

- енергетична безпека; 

- логістика та транспортна інфраструктура економіки; 

- націоналізація та фінансова санація підприємств стратегічного значення, яким загрожує 

банкрутство. 

При цьому, на думку автора, Україна має досить широкий арсенал інструментів політики, 

здатних стимулювати створення нових робочих місць та генерування мультиплікативного 

ефекту в економіці [2]: 

- державні інвестиції у нові робочі місця в пріоритетних видах діяльності; 

- державно-приватне партнерство, насамперед в сфері інфраструктури; 

- різні форми державної допомоги бізнесу на створення робочих місць; 

- державні гарантії за кредитами та компенсація кредитних процентних ставок; 

- державне замовлення на закупівлю товарів та послуг; 

- націоналізація системно важливого бізнесу, якому загрожує банкрутство; 

- стимулювання імпортозаміщення та локалізації виробництва; 

- стимулювання переміщення виробництва у безпечні регіони; 

- стимулювання конверсії виробництва; 

- розв’язання проблемних питань логістики та транспортної інфраструктури; 

- розв’язання проблемних питань енергопостачання. 

Повертаючись до раніше згаданого Плану відновлення України, слід відмітити, що таки 

передбачає ряд завдань, направлених на відновлення економіки, які в свою чергу поділені на 

короткострокові, середньострокові та стратегічні завдання та заходи.  

Щодо корокткострокових завдань, то такі направлені на стабілізацію економіки воєнного 

часу та передбачають необхідність: максимально швидко відновити діяльність підприємст, 

забезпечивши нарощування пропозиції на ринку; спростити регуляторне середовище , 

розширити програми підтримки бізнесу із фокусом на МСБ; підтримати бізнес в питаннях 

збереження та збільшення зайнятості, стимулювати повернення громадян з-за кордону; 

повноцінно запустити діяльність Бюро економічної безпеки, як ключового органу у сфері 

боротьби з економічними злочинами [1]. 

Переходячи до средньострокових завдань, такими на думку авторів проекту є: зменшення 

регуляторного та адміністративного навантаження на бізнес та запровадити нові інструменти 

підтримки для малого та середнього бізнесу; відбудування зруйнованих та пошкоджени 

потужностей, будування нових виробництв, зокрема, для переробки місцевої сировини, 

збільшуючи ланцюги створення доданої вартості в Україні; сприяти повній продуктивній 

зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності; розширити доступ до 
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ринків збуту продукції з високою доданою вартістю, зокрема, забезпечити повний доступ до 

ринків G7 та ЄС; здійснити  перегляд рівня концентрації ринків у ключових галузях економіки з 

урахуванням фактичної структури контролю [1]. 

Щодо стратегічних завдань, то такі мають на меті структурну модернізацію та остаточний 

перехід до стандартів та рамок ЄС. При цьому, завданнями, що будуть слугувати для осягнення 

мети є: необхідність суттєво наростити експорт переробної продукції з більш високою часткою 

доданої вартості; необхідність забезпечити функціонування гнучкої та бізнес-орієнтованої 

регуляторної системи; необхідність забезпечення перехід економіки на нові інноваційні тренди 

розвитку; забезпечення адаптації економіки України до критеріїв, необхідних для інтеграції з 

ЄС [1]. 
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Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що перспективи, темпи та загальний 

вектор напряму соціально-економічного прогресу національних господарств значною мірою 

залежить від стану сформованості фінансово-економічної безпеки держави, у системі якої 

важливу роль відіграє безперечно фінансова складова. Тому дана тема є актуальною для 

вивчення й дослідження  саме в такий непростий для нашої країни час, адже вона як ніколи 

потребує нашої уваги та допомоги з вдосконаленням її фінансово-правової організації. 

Метою дослідження є виявлення особливостей впливу глобалізації на фінансову сферу в 

Україні, визначити проблеми, що виникають у зв’язку з цим та причини. Також варто віднайти 

шляхи вдосконалення фінансової безпеки нашої держави. 

Безперечно аспекти фінансової безпеки України приваблювали увагу для дослідження 

багатьох науковців. Серед останніх: Кондрацька Н.М., Москвін Б.Ю., Лазарєва А.П., Соловйов 

В. І., Любовська М.М., Сапрун Г.Г. 

Протягом другої половини ХХ століття поступово суспільство почало переходити до 

нового етапу свого розвитку. Всі сфери життя людства оповила глобалізація. Глобальні 

інтеграційні процеси вплинули на стан держави, забезпечення її безпекового рівня та 

подальшого розвитку для підвищення конкурентоспроможності. Глобалізація — це виникнення 

єдиного економічного та інформаційного простору в загальносвітовому масштабі.  

Через швидку зміну ринкової кон’юнктури на світових фінансових ринках та 
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взаємопов’язану систему економічних відносин у структурі світового господарства стан 

вітчизняного фінансового сектору дедалі складніше контролювати з розрахунку внутрішніх 

джерел впливу [1]. 

Одним із головних факторів незалежності суверенної держави є стан її фінансової безпеки. 

Стан фінансового сектору стає все дедалі складніше контролювати через внутрішні та зовнішні 

джерела впливу. Ці джерела впливу є різними для кожної країни. Внутрішні загрози щодо 

України – це наслідки неправильної фінансово-економічної політики та зловживання в 

управлінні фінансовою системою. Зовнішніми загрозами є ризик початку фінансової кризи, 

коливання валютних курсів, збільшення масштабів «відмивання» грошей, ухилення від сплати 

податків. Всі ці явища на сьогоднішній день присутні та активно поширюються країною в 

зв’язку з війною в Україні.  

Поняття «фінансова безпека» не має єдиного визначення. Визначення цього поняття є в 

Концепції економічної безпеки України: «Фінансова безпека – це захищеність фінансових 

інтересів суб'єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість 

домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки, 

держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих 

зобов’язань» [2]. 

Держава повинна забезпечувати своє ефективне функціонування та підтримувати 

економічну стійкість у світі. В свою чергу це забезпечено фінансовою безпекою, яка включає в 

себе інвестиційну, енергетичну, соціальну безпеки. Проблема правильної підтримки фінансової 

безпеки держави стосується усіх галузей господарства, бізнесу, а також верств населення.  

Виходячи з вищесказаного, фінансову безпеку країни в умовах глобалізації варто 

розглядати в спектрі різних країн та світової економіки. Найбільш суттєвим фактором, який 

найбільше вливає на стабільність світової та національної фінансових систем – це збільшення 

обсягів руху спекулятивного капіталу. Спекулятивним капіталом є кошти, що призначені для 

інвестицій з високим ризиком або винагородою. Ці процеси, причиною яких стала глобалізація, 

призводять до ускладнення фінансової безпеки країн у всьому світі. Тому фінансову безпеку 

варто розглядати не тільки як компонент економічної безпеки країни, а й як складову 

національної безпеки держави. 

Слід звернути увагу на пропозиції Москвіна Б. Ю. щодо вдосконалення безпеки 

фінансових інституцій в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, а саме: впровадити 

в діяльність щодо управління фінансовими інституціями принципів і методів антикризового 

управління, спрямованого на забезпечення їх стійкості і незалежності шляхом неперервного 

упередження чи подолання кризових явищ; гармонійне поєднання цілей економічної безпеки 

фінансових інституцій з цілями національної безпеки держави, але ще й з урахуванням 

провідного європейського та міжнародного досвіду; забезпечити технологічну незалежність, 
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оновити системи обробки і зберігання даних, забезпечити захист інформації від 

несанкціонованого доступу; впровадити принципи соціальної відповідальності фінансових 

структур, які б враховували не лише забезпечення економічної ефективності їх основного виду 

діяльності, а й враховували такі соціальні аспекти, як збереження і розвиток кадрового 

потенціалу, підтримку Збройних сил України та територіальної оборони, надання фінансової та 

гуманітарної допомоги населенню [3]. 

Отже, мета політики у сфері фінансової безпеки держави – це стабільний розвиток 

економічної системи країни в збільшенні фінансових ресурсів. Завданнями державної політики 

у сфері фінансової безпеки є своєчасна оцінка та реагування на існуючі для економіки загрози. 

Грамотна фінансова політика – запорука відмінної фінансової безпеки держави. Доки в Україні 

не буде забезпечена політична стабільність, то важко очікувати стабільного економічного 

зростання та підвищення життєвого рівня населення. А саме в цьому і реалізуються заходи 

держави, спрямовані на забезпечення фінансової безпеки країни в глобалізацій них процесах. 

Щоб розвиток України, як держави, був успішним, потрібно підтримувати ефективне 

функціонування національної економічної системи і намагатися протистояти зовнішнім та 

внутрішнім загрозам.  
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Розвиток ринкової економіки, як економічної системи, є нерівномірним та безперервним. 

Процеси зростання економічних показників чергуються з процесами стагнації та застою 

економіки, що впливає на зниження економічної активності. Такі періодичні зміни свідчать про 

циклічний розвиток економіки. 

Глобалізаційні процеси сприяють нарощенню продуктивності праці та рівня життя 

населення, підвищують ефективність конкуренції між учасниками фінансового ринку, 

прискорюють інновації та ноу – хау, стимулюють макроекономічне зростання тощо. [2] 

Економічний цикл (у класичному трактуванні) включає такі фази: кризу, депресію, 

пожвавлення та піднесення, яке знаходить своє остаточне відображення у новій кризі. Прояви 

економічних циклів можна побачити за рядом ознак – показників економічної активності, 
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основними з яких є: рівень завантаженості виробничих потужностей; сукупні обсяги 

виробництва; загальний рівень цін; зайнятість населення (безробіття) та рівень його доходів; 

прибутки та курси акцій найбільших корпорацій; динаміка попиту на товари тривалого 

користування; інвестиції у нове будівництво тощо.[1] 

Повторюваність циклів не є рівномірним явищем, вони коливаються від різних умов та 

чинників, які на них вливають. У зв’язку з суспільним розвитком, загальним прискоренням 

взаємодії та обміну інформацією виникає їх закономірне скорочення. Хоча цикли в різних 

країнах і в різні періоди не схожі один на одного, для них характерні деякі важливі загальні 

властивості, що робить можливим їх системне дослідження. 

Одним із періодів економічного циклу є спад, який характеризується дуже низькими 

показниками обсягів виробництва, високим рівнем безробіття, банкрутством компаній. Підчас 

спаду виникає таке економічне явище як криза. 

Криза – це різке порушення існуючої рівноваги внаслідок диспропорцій, що зростають. 

Відбувається скорочення попиту на товари, а також виникає надлишок їх пропозиції. Труднощі 

зі збутом призводять до скорочення виробництва і росту безробіття. Зниження 

платоспроможності населення ще більше ускладнює збут. Усі економічні показники 

погіршуються. Відбувається падіння рівнів заробітної плати, прибутку, інвестицій, цін. Через 

«омертвіння» капіталу у вигляді нереалізованих товарів фірми відчувають брак грошових 

коштів для поточних платежів, тому швидко зростає плата за кредит – ставка позичкового 

процента. Курси цінних паперів падають, настає хвиля банкрутств і масового закриття 

підприємств.[1] 

Зазвичай, кризи не схожі між собою, але загальні риси простежуються, що дає змогу 

розвиненим ринковим економікам підготуватись до майбутньої економічної кризи і понести 

мінімальні втрати для своєї країни. 

Останньою глобальною кризою була світова фінансова криза 2008 року, яка проявилась у 

Сполучених Штатах Америки та поширилась на весь світ, через прив’язаність держав до 

глобального ринку. 

Наданий момент припускаємо, що станом на початок 2022 року світова економіка 

перебувала у новій глобальній економічній кризі, яку спричинила пандемія COVID-19. З кінця 

2021 року світова економіка намагалась відновитись і перейти на новий етап зростання. Але 

загострення військових конфліктів у Східній Європі та Азії, негативно впливають на світові 

показники зростання економіки.  

На прикладі розвитку військового конфлікту в Україні спостерігаємо зростання вартості 

комунальних послуг в країнах Європи, виникнення ризиків продовольчої кризи не тільки на 

території військових дій, а також в інших країнах світу. В умовах світової турболентності 

спостерігаємо, як світова спільнота допомагає перебороти країні вплив війни за допомогою 
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вливань в економіку, гуманітарну допомогу, зовнішній санкційний вплив на країну агресора. 

Розвиток подій, за яким стежить світова спільнота, зумовлює затягнений процес стагнації 

глобальної економіки. Невизначеність деяких із країн та допомога агресору викликають нові 

коливання цін та нестабільності світового товарного ринку. 

Наданий момент кризу яка виникла в Україні можна вважати регіональною, адже значний 

вплив вона має все ж на регіональному рівні та зокрема у країнах-сусідах збройного конфлікту. 

Відновідно, дещо за рано аналізувати наслідки даної кризи, оскільки найбільший свій 

вплив, вона проявить у після воєнний період, як у свій період Велика депресія в Америці 

проявилась у поствоєнний період. На даний момент спостерігаємо, що окрім залучення 

допомоги у вигляді кредитів та благодійної допомоги для держави, яка перебуває в стані війни, 

важливо не забувати про розвиток та відновлення соціальної інфраструктури. 

Спостерігаючи, за реакцією світової спільноти на збройні конфлікти не тільки в Україні, а 

також у інших регіонах де відбувається загострення воєнної ситуації маємо можливість, 

здійснювати аналіз розвитку подій, та на основі проведеного аналізу висувати припущення 

щодо впливу воєнних конфліктів на глобальні економічні кризи. З наступним процесом 

використання отриманої інформації для мінімізації негативних впливів збройних конфліктів на 

світову економіку. 

Отже, в умовах обставин непереборної дії, серед яких воєнні дії, природні катаклізми, 

важливу роль відіграє відновлення пошкоджених об’єктів та розвиток підприємництва, у ході 

проведеного аналізу на прикладі ситуації в Україні варто зазначити, що економічну кризу 

можемо розглядати не тільки в негативному ключі, а й як поштовх для розвитку нових напрямів 

економіки та людської діяльності. Припускаємо, що після завершення збройного конфлікту і 

процесу стагнації економіки, Україна має потенціал розвинути сої підходи до процесів 

міжнародної торгівлі та проявити ефективне відновлення економіки в після кризовий період. 
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Інформаційній технології активно впроваджуються у різні сфери суспільного життя, і 

страхова діяльність не є винятком. Така система надання страхових послуг як Інтернет-

страхування набуває все більшого розвитку. Використання інтернет мережі дозволяє будь-якій 
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страховій компанії мати свій власний сайт, що дозволяє залучати новий потік клієнтів, 

додатковий капітал, співпрацювати не тільки з клієнтами, але й з партнерами та є більш зручним 

для нинішнього суспільства.  

Особливостям розвитку Інтернет-страхування в Україні присвячені праці таких 

вітчизняних науковців, як: К. Гриньова, Н. Нагапетьянц, Н. Рябоконь, К. Свєшнікова, Н. 

Спіцина та багатьох ін. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, залишається 

проблема недостатнього висвітлення теоретичних і практичних аспектів ефективного 

використання мережі Інтернет для охоплення більшого сегмента потенційних споживачів 

страхових послуг. 

На сьогодні існує значна кількість трактувань поняття «інтернет-страхування». Найбільш 

вдале, на наш погляд, є визначення, яке наводить С. Науменкова, яка зазначає, що «інтернет-

страхування є процесом взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у визначені 

кола бажаних страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні 

страхових премій за допомогою мережі Інтернет» [4]. 

Розглянувши різні погляди, щодо тлумачення поняття Інтернет-страхування, можна 

зробити висновок, що фактично це взаємодія страховика та страхувальника у процесі купівлі-

продажу страхового продукту через мережу Інтернет. 

Основні етапи купівлі страхового продукту за допомогою мережі Інтернет представлені на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Етапи Інтернет-страхування [2] 

Існують дві системи Інтернет-страхування: офлайн та онлайн страхування (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Системи Інтернет-страхування [1]  
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Основною перевагою використання цифрових технологій в страхуванні є те, що процедура 

купівлі страхового  продукту є максимально  спрощеною. Наразі немає потреби у звернені до 

офісу страхової компанії. Зайшовши онлайн на сайт компанії, можна заповнити форму та 

оплатити страховий внесок. Цей договір страхування неможливо сфальсифікувати. Дана 

інформація безпосередньо надходить в базу даних страховика без участі посередника. 

Страховик має економію коштів на комісії агента, яка також впливає і на страхувальника за 

рахунок застосування нижчих страхових тарифів. Якщо виникає необхідність у повідомленні 

про настання страхового випадку – достатньою дією є звернення на сайт компанії або через 

мобільний додаток та заповнення затвердженої форми [5]. 

Основні переваги застосування сучасних Інтернет технологій для страхувальника та 

страховика наведено на рис. 3.  

 

Рис. 3. Переваги застосування сучасних Інтернет технологій для страхувальника та 

страховика [1] 

 

Розвиток інноваційних підходів у всіх галузях економіки, а також поступовий перехід від 

традиційного до цифрового бізнесу є світовими тенденціями в страховій галузі. На сьогодні 

стрімко поширюються інноваційні страхові технології (InsurTech). Первинними Insurtech на 

світовому страховому ринку є: цифрове страхування, P2P (peer-to-peer), BlockChain в 

страхуванні, страхування на вимогу, робо-консультування, великі дані і машинне навчання, 

страхування на основі використання (UBI). Разом з тим, не кожен учасник страхового ринку має 

достатньо ресурсів для створення таких нових рішень. Існує велика кількість компаній, які 

пропонують готові рішення для компаній з інтеграції страхових послуг безпосередньо на веб-

сайти або програми [3]. 

Страхові компанії в Україні поступово впроваджують хмарні технології, що допомагає 

захистити їх бази даних. Послуги хмарних технологій надаються IT-компаніями в основному на 

Переваги застосування сучасних Інтернет технологій у страхуванні 

для страхувальника для страховика 

- відкриття Internet-представницва, що 

сприяє географічній диверсифікації та 

впровадження інноваційних страхових послуг;  

- зниження операційних і часових витрат на 

реалізацію та облік страхових продуктів;  

- створення власного веб-сайту для 

дистанційного обслуговування клієнтів;  

- багатофункціональний інтернет-портал, 

що підвищує лояльність існуючих клієнтів і 

розширює присутність страхової компанії на 

ринку страхування. 

- економія часу отримання будь-якої 

інформації про конкретні страхові послуги 

визначеної страхової організації;  

- купівля полісу в будь-який зручний 

момент;  

- можливість за допомогою страхового 

калькулятора миттєво провести розрахунок 

вартості послуги;  

- дистанційно провести оплату за договір 

страхування тощо. 
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платній основі. Наприклад, ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» працює в хмарному середовищі 

De Novo.  

Отже, страховий ринок України має значний потенціал для впровадження технологічних 

інновацій, оскільки характеризується позитивними моделями та наявністю значної кількості 

фінансово стабільних суб'єктів, які надають якісні послуги та інвестують у підвищення 

ефективності через цифровізацію. Тільки широке використання цифрових послуг надасть 

можливість страховим компаніям зберегти свої позиції і забезпечити конкурентні переваги на 

страховому ринку, в той час як для страхувальників це можливість отримати якісні, але дешевші 

та простіші у використанні послуги. 
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РОЗВИТОК РИНКУ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ: ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ В 

УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Мульска О. П., д.е.н., старший дослідник, 

ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”,  

професор кафедри економіки, 

Львівський торговельно-економічний університет  

 

Розвиток ринку міграційного капіталу в Україні залежить від ефективності імплементації 

спеціальних інструментів регулювання грошових переказів, обсяги яких в умовах війни суттєво 

зменшилися, а стабільність надходжень міграційних трансфертів в економіку України все 

більше набуває сугмуїдального характеру. Моніторинг міграційних трансфертів, розвиток 

електронних роздрібних платіжних систем, зниження трансакційних витрат на здійснення 

грошових переказів, забезпечення широкого доступу мігрантів до фінансової системи, 

стимулювання ефективного використання міграційних трансфертів стали викликами для 

сучасної економіки.  

Поглиблення діджиталізації економіки та широке застосування цифровізаційних процесів 

у фінансовій системі, дифузія інновацій у банківський сектор і сферу бізнесу є драйверами 

розвитку ринку міграційного капіталу, що комплементарно вимагає внесення відповідних 

правок у нормативно-правові акти щодо управління трудовою міграцією, зокрема розвитку 

фінансової інклюзії серед мігрантів. Варто наголосити, що практика розвитку віртуальних 

http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186
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платформ міграційних трансфертів поширена у тих країнах світу, які є донорами людських 

ресурсів (наприклад, M-Pesa – технологія мобільних грошових переказів у Кенії, Zain Zap, 

Banglalink – міжнародна он-лайн платформа грошових переказів у межах міграційних коридорів 

Велика Британія – Кенія, Бангладеш – Індія).  

Політика щодо розвитку ринку міграційного капіталу в поствоєнний період має 

формуватися за такими основними напрямами, як управління міграційними трансфертами у 

проекції розвитку формальних каналів грошових переказів, масштабування переказів 

міграційних трансфертів, стимулювання ефективного використання грошових переказів 

мігрантів і цільового спрямування переказів у реальний сектор економіки. Пріоритетними 

векторами поступу ринку міграційного капіталу в Україні є підвищення інвестиційної 

спроможності міграційного капіталу, забезпечення цільової спрямованості міграційних 

трансфертів у сектор малого та середнього бізнесу, гарантування стійкості ринку (безпека 

міграційних трансфертів) і розвиток фінансової інклюзії (табл. 1).  

Задля забезпечення цільової спрямованості міграційних трансфертів у сектор малого та 

середнього бізнесу необхідно забезпечити високий рівень стійкості бізнес-середовища, у т.ч. 

інноваційно-технологічну та виробничу безпеку, цифрову трансформацію стратегічних галузей 

економіки та розвиток інноваційної інфраструктури, конвергенцію соціально-економічного 

середовища України та основних країн-реципієнтів міграційного капіталу та гармонізацію 

інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики регулювання міграційних 

трансфертів України та ЄС, реформувати митну систему держави. 

Надання податкових канікул для мігрантів на створення малого чи сімейного бізнесу 

сприятиме розвитку підприємницького сектора та нарощуванню підприємницького капіталу 

держави. Кредитні та податкові пільги, звільнення від сплати імпортного мита на товари 

виробничого призначення, які ввозяться трудовими мігрантами, є одними з ефективних 

економічних інструментів забезпечення спрямованості грошових переказів у сферу малого та 

середнього підприємництва. Розробка схем-програм фінансової, інфраструктурно-інноваційної 

підтримки сімейного бізнесу трудових мігрантів і розробка віртуальних платформ задля 

встановлення прямих партнерських відносини з іноземними організаціями, банківськими 

установами та іншими інституціями є організаційними інструментами забезпечення стійкого 

бізнес-середовища, а, відтак, і стимулювання ефективного використання міграційного капіталу. 

Екзистенційним напрямом розвитку ринку міграційного капіталу є гарантування безпеки 

міграційних трансфертів, низька ефективність якої матиме мультиплікативний вплив на 

поглиблення кризи недовикористання потенціалу міграційних трансфертів. Так, убезпечення 

грошових переказів є умовою стабільного поступу ринку міграційних послуг і капіталу, а також 

забезпечення економічного зростання територій. Задля уникнення загроз розвитку ринку 

міграційного капіталу необхідно (1) сприяти легальній трудовій міграції, (2) встановити тісні 
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зовнішньоекономічні зв’язки з діаспорами, (3) популяризувати використання формальних 

каналів передачі міграційних трансфертів.  

Таблиця 1 

Пріоритетні вектори, цілі й інструменти розвитку ринку міграційного капіталу в Україні* 

Вектори Цілі Інструменти 

І. Підвищення 

інвестиційної 

спроможності 

міграційного 

капіталу 

 Забезпечення 

сприятливого бізнес-

середовища. 

 Посилення і 

використання  конкурентних 

переваг банківського сектора 

як фінансового посередника 

на ринку міграційного 

капіталу. 

 Спрямування частини 

міграційного капіталу у 

банківську систему. 

 Реалізація програм щодо стимулювання 

залучення міграційних трансфертів у стратегічні 

галузі економіки. 

 Покращення інфраструктури у сфері 

цифрових фінансових послуг. 

 Підвищення атрактивності цифрових 

грошових переказів. 

 Надання високих відсоткових ставок на 

депозитні вклади міграційних коштів. 

 Надання дозволів на відкриття рахунків в 

іноземній валюті. 

ІІ. Забезпечення 

цільової 

спрямованості 

міграційних 

трансфертів у 

розвиток сектора 

МСП 

 Розвиток цифрової і 

інноваційної інфраструктури. 

 Стимулювання 

трансферу передових 

технологій та ресурсного 

забезпечення 

підприємницького сектору в 

Україні. 

 Конвергенція соціально-

економічного середовища 

України та основних країн-

реципієнтів міграційного 

капіталу. 

 Надання податкових канікул для мігрантів на 

створення малого чи сімейного бізнесу. 

 Звільнення від сплати мита на імпорт 

матеріально-технічного та техніко-технологічного 

забезпечення бізнесу трудових мігрантів на 

території України. 

 Розробка схем фінансової, інфраструктурно-

інноваційної підтримки малого бізнесу трудових 

мігрантів. 

 Розробка віртуальних платформ задля 

встановлення прямих бізнес-відносини з 

іноземними організаціями, банківськими 

установами та іншими інституціями. 

IІІ. Гарантування 

безпеки 

міграційних 

трансфертів 

 Розвиток договірно-

правової системи офіційного 

працевлаштування трудових 

мігрантів за кордоном. 

 Модернізація ринку 

міграційних послуг. 

 Забезпечення 

фінансового контролю за 

міграційними трансфертами. 

 Встановлення тісних зовнішньоекономічних 

зв’язків банківських секторів країн-учасників 

міграційних векторів. 

 Популяризація використання формально-

легальних каналів передачі міграційних 

трансфертів. 

 Формування інформаційно-аналітичного та 

організаційно-інституційного забезпечення обліку 

міграційних трансфертів. 

ІV. Підвищення 

рівня фінансової 

інклюзії 

 Підвищення фінансової 

грамотності трудових 

мігрантів і членів їхніх сімей. 

 Розвиток фінансової 

освіти. 

 Реалізація грантових програм підвищення 

фінансової грамотності, отримання знань про 

фінансові продукти, ризики використання 

неформальних каналів переказів та інших видів 

фінансових послуг. 

 Проведення тренінгів і навчань щодо 

фінансового менеджменту мігрантів – потенційних 

засновників суб’єктів малого бізнесу. 
*Джерело: авторська розробка 

 

Фінансова інклюзія як драйвер економічного зростання та важливий фактор розвитку 

ринку міграційного капіталу забезпечить вчасний і повноцінний доступ мігрантів до широкого 

спектру фінансових продуктів і послуг, поширення їхнього використання серед трудових 

мігрантів і членів їх сімей через впровадження інноваційних підходів, зокрема розвиток 
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фінансової освіти. Розробка програм для підвищення фінансової грамотності, обізнаності та 

знань про фінансові продукти, ризики використання неформальних каналів переказів та інших 

видів фінансових послуг, а також проведення тренінгів і різних форм навчань щодо фінансового 

управління і планування є засобами підвищення фінансової інклюзії серед мігрантів. 

 

МЕХАНІЗМИ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙЦЯМ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

МАРШАЛЛА 
 

Нестор О. Ю., к.е.н., науковий співробітник  

відділу регіональної фінансової політики 

ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України” 
 

Під час реалізації Плану Маршалла завдяки ефективним діям стратегічного персоналу 

була, по-суті, здійснена революція у справі іноземної допомоги,  створено нові концепції та 

значні досягнення в механізмах допомоги європейцям. Найзнаковішими можна назвати листи-

зобов’язання, дозволи на закупівлі, допоміжні фонди (за дорученням Конгресу), умовну 

допомогу та права запозичення. Був також Європейський платіжний союз (the European 

Payments Union, EPU), візитівка Плану Маршалла, а також технічна допомога. 

Процес виділення американської допомоги розпочався із дій самих європейців. Після 

остаточного схвалення ECA пропозиції OEEC щодо колективного європейського відновлення 

країни-реципієнти організували свої замовлення через державні закупівельні місії в Сполучених 

Штатах, взаємодіючи з вашингтонським офісом ECA на суто міжурядових умовах. Потім ECA 

прийняла низку інноваційних рішень. 

По-перше, генеральна угода або “лист-зобов’язання”, а по-суті – обіцянка оплатити, була 

видана закупівельній місії, котра охоплювала конкретні асигнування у річному гранті та 

схвалювала переговори з американськими постачальниками. Якщо в результаті відбувався 

продаж, тоді тій самій урядовій місії або приватному європейському покупцеві надавався 

“дозвіл на закупівлю” із зазначенням ціни, яку ECA заплатить за певний товар чи машину. 

Готівкові перекази у визначеному американському чи європейському банку-філії для реалізації 

дозволу на закупівлю конвертувалися у долари для оплати американським постачальникам. 

Уповноважені банки також здійснювали доларові компенсації неамериканським 

постачальникам, оскільки протягом першого року реалізації плану Маршалла лише 66% усіх 

замовлень на товари були розміщені в Сполучених Штатах. Решта були розміщені в офшорних 

зонах, Канаді, Латинській Америці та скрізь у світі, де можна було отримати неамериканську 

нафту. На останньому етапі процесу купівлі банки-учасники викуповували свої дозволи на 

закупівлю у Казначействі США. Вони були відшкодовані з доларового рахунку ECA (фонду, до 

якого кожен американець протягом терміну дії Плану Маршалла вносив приблизно вісімдесят 

доларів). Розроблений ECA підхід задовольняв Конгрес, оскільки не відбувалося відтоку доларів 
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зі США, й наприкінці програми приблизно 83% усіх покупок доларів було витрачено в 

Сполучених Штатах. Також був добре розроблений та суворий бухгалтерський облік. Це 

фактично знищило постійних супутників  іноземної допомоги — корупцію, чорний ринок і 

скандали. Варто також зазначити, що важливою особливістю реалізації Плану Маршалла була 

практично повна відсутність неправомірних дій і спекуляцій [1]. 

Для вирішення проблеми платіжного балансу план Маршалла передбачав подарунки 

націям у вигляді товарів, прив’язаних до приватних чи державних закупівель. Оскільки 

власниками товарів після їх доставки на вантажних кораблях у європейські порти технічно були 

різні уряди-одержувачі, наступне нововведення ECA передбачало перепродаж американських 

“подарунків” місцевим імпортерам за еквівалентну вартість у місцевих валютах. Трансакція 

приносила державі дохід-«дублікат». Надходження від місцевих закупівель були розміщені в 

місцевих банках як допоміжний фонд. Незалежно від того, чи був він призначений для 

скорочення боргу чи внутрішніх інвестицій країнами-реципієнтами, його використання було 

предметом вето ECA, що було ще одним фактором стримування корупції [2]. 

Важливою також була значна гнучкість у контексті цілей, для яких ці спеціальні рахунки 

використовувалися на місцевому рівні та які схвалювала ECA. Деякі країни використовували ці 

рахунки для боротьби з інфляцією, зменшуючи дефіцит бюджету та сповільнюючи роботу своїх 

друкарських верстатів. Інші фінансували проекти реконструкції та покращення інфраструктури. 

Французи, наприклад, використали 7% своїх допоміжних партнерських коштів на відновлення 

своєї залізничної системи та 27% на розвиток мережі електроенергії. Італія інвестувала 26% 

своїх лір у модернізацію транспорту та 20% у покращення сільського господарства, тоді як 

Англія витратила 97% фунтів стерлінгів на скорочення свого величезного державного боргу, 

уникаючи астрономічних податків. Норвегія використала весь свій фонд для погашення боргу. 

Таким чином, гранти за планом Маршалла виконували також завдання економічного стимулу 

[3]. 

З моменту закінчення Другої світової війни конвертованість валюти стала серйозною 

проблемою на шляху відновлення Європи. Команда творців Плану Маршалла представила 

прикладну концепцію прав запозичення як її тимчасове та обмежене рішення та для спонукання 

європейців до взаємодопомоги. Метою впровадження концепції прав запозичення було 

скорочення дефіциту долара шляхом розширення кредитів у континентальних валютах. Завдяки 

цьому проявилася відмінність між прямою, або ж безумовною допомогою та непрямою, або ж 

умовною допомогою. Окрім своєї звичайної прямої допомоги, розвинуті промислові країни 

Європи отримували непряму допомогу, якщо вони брали на себе відповідальність за її 

перенаправлення до країн, що розвиваються-боржників ECA. Така допомога зазвичай набувала 

форми промислової продукції та експертизи, які могли б бути заблоковані для експортно-

імпортних каналів Європи. Практично це був «міні-план Маршалла», у рамках якого Сполучене 
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Королівство, Франція та Бельгія створювали кредитну маржу з доларових залишків на користь 

Сполучених Штатів. Потім вони надали, наприклад, Греції та Туреччині права запозичення у 

їхніх відповідних валютах, щоб вирішити проблему конвертованості, вивільнивши більшу 

внутрішньоєвропейську торгівлю. Завдяки правам запозичення, що базувалися на 

двосторонньому платіжному балансі та жорстких переговорах, деякі країни, які брали участь у 

плані Маршалла, змогли купувати промислову продукцію в Європі, а не в Сполучених Штатах 

чи доларовому регіоні. Оскільки це фактично позбавило американські компанії бізнесу і 

продажів та сприяло розширенню внутрішньоєвропейської торгівлі та більшій європейській 

взаємозалежності, творці Плану Маршалла підняли національні ідеали над вузькими, 

короткостроковими особистими інтересами в реалізації цієї інноваційної ідеї [4]. 

У вересні 1950 року команда Плану Маршалла зробила американську сторону ще 

безкорисливішою, скасувавши права запозичення та замінивши цей механізм значно 

вдосконаленим для внутрішньоєвропейської торгівлі, який ефективно функціонував понад вісім 

років. ECA виділила грант у розмірі 600 000 000 доларів США, приблизно 15% усіх асигнувань 

Плану Маршалла на 1950 рік, для фінансування революційного механізму, Європейського 

платіжного союзу. З цієї суми EPU отримав 400 000 000 доларів США протягом наступних двох 

років. Власне EPU вважають одним із найбільших досягнень плану Маршалла, розробленим у 

вашингтонському офісі ECA. Важливо й те, що це дозволило OEEC набути найбільшої довіри. 

Великим проривом стало те, що EPU подолав традиційні бар’єри для багатосторонньої торгівлі, 

зробивши всі європейські валюти легко конвертованими, що стало надійною основою для 

подальшого європейського економічного зростання. Він також мав важливий німецький аспект, 

звільнивши Західну Німеччину від довоєнного та воєнного «нависання боргу». Таким чином, 

звільнені від боргового тиску німецькі промисловці спричинили надзвичайний прорив 

внутрішньоєвропейської торгівлі. Але подальше континентальне процвітання також відбулося 

за рахунок Америки, оскільки ECA відмовилася від деяких американських прав і ще більше 

послабила показники своєї торгівлі. По-суті, EPU допоміг Європі, завдавши короткочасної 

економічної шкоди Сполученим Штатам. Як і права запозичення, EPU поставив американський 

бізнес у невигідне становище, цього разу виключивши конвертованість європейських валют у 

долари. На додаток до санкціонування тимчасової дискримінації американської валюти, він 

обмежив американський імпорт, щоб стимулювати більший європейський експорт. Однак, з 

часом обмеження на американський імпорт були зняті та скасовані. Зрештою, у 1958 році 

західні європейці прийняли загальну конвертованість, яка включала долар [1]. 

Програма Сполучених Штатів з технічної допомоги та підвищення продуктивності (the 

United States Technical Assistance and Productivity Program,  USTAP), із урахуванням затримки 

щодо віддачі, кваліфікується як найефективніша інновація Плану Маршалла з найбільшою 

віддачею на вкладені кошти. Під егідою цієї Програми до кінця 1951 року понад шість тисяч 
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європейських менеджерів, робітників, викладачів та інженерів відвідали Сполучені Штати, щоб 

навчитися методам виробництва та будівництва. Вони відвідували заводи, спілкувалися з 

бізнесменами та профспілковими лідерами та відвідували семінари з питань управління та 

праці. Програма передбачала двосторонній рух, оскільки сотні американських спеціалістів 

також вирушили до Європи, щоб викладати та демонструвати американську систему та ноу-хау 

реципієнтам Плану Маршалла. Європейські інженери пройшли запропоновані ECA прискорені 

курси, наприклад, з удосконалення шосе. Закінчивши навчання в класі, вони застосували теорію 

на практиці у Сполучених Штатах. Щоб збільшити потік доларів у європейську економіку, ECA 

також запровадила навчання з технічної допомоги у сфері туризму, головним бенефіціаром якої 

була Австрія. Окрім будівництва нових доріг і запуску нових галузей промисловості, метою 

всього навчання та перепідготовки було підвищення європейської продуктивності шляхом 

запозичення американської практики [5]. 
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Проблематику ефективної функціонування підприємств варто пов’язувати з вагомими 

змінами у зовнішньому середовищі та загальним впливом на результати його діяльності.  Таким 

чинником впливу, в умовах сучасності є війна, яка триває понад 8 років, але повномасштабного 

прояву набрала 24 лютого 2022 року.  

Варто встановити, що з початком повномасштабної війни функціонування підприємств 

потребує нестандартних рішень, серед яких його перепрофілювання та/або релокація.  

На сьогодні діяльність підприємств є нестабільною, відповідно виникає проблема 

вдосконалення механізму адаптації підприємства до ефективного функціонування в умовах 

війни та воєнного стану в Україні. Розробка та впровадження ефективної системи адаптації до 

функціонування в умовах війни сприяє його стабільному функціонуванню на ринку, що 
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забезпечує певну перевагу над конкурентами [3]. 

Адаптація підприємства до впливів війни припускає внесення значного  числа  змін  у  

діяльність  підприємства;  кількість,  характер,  масштаб  змін  і ресурси,  необхідні  для  

підтримки  цих  змін,  при  значній  інтенсивності  впливу  факторів зовнішнього  середовища  

можуть бути дуже різноманітні Відповідно до цього, у випадку визначення  характеру  всіх  

змін, внесених у діяльність  підприємства, їхня  локалізація, взаємозв’язок  і,  головне,  

організація  контролю  за  внесенням  змін  перетворюються  в громіздку і трудомістку роботу.  

Упущення навіть незначних на перший погляд змін у внутрішніх системах і підрозділах  

підприємства  здатне  знизити  ефективність  процесу  адаптації.  Погляд  на адаптацію,  як  на  

пристосування  є  найбільш поширеним, характеризує  саму суть адаптації  й  може  

використовуватися  у  будь-якій  галузі  науки.   

Однією з особливостей адаптації підприємств до функціонування в умовах війни є 

перекваліфікація. Рішення щодо перепрофілювання є прикладом боротьби в тилу, яке не лише 

дозволяє продовжити функціонування підприємства, а й напряму допомагає ЗСУ. Безумовно, 

такі підприємства - це свідомий, проактивний бізнес, який задає тенденції на ринку. 

Варто зазначити, що впродовж більш як місяця воєнних дій ціла низка бізнесів вдалася до 

перепрофілювання:  

‒ ферма з виробництва аквакультури (креветка Penaeus Vannamei) почала вирощувати 

овочі для зміцнення продовольчої безпеки громади (руколу, редиску, помідори, огірки, пряні 

трави);  

‒ компанія з комерційного виробництва меблів сфокусувалася на виробництві одноярусних 

та двоярусних ліжок для тероборони, армії, центрів для вимушених переселенців;  

‒ фабрика з виробництва садових меблів тепер постачає бронежилети та протитанкові 

їжаки;  

‒ вагонобудівні заводи виготовляють їжаків із залізничних рейок;  

‒ підприємство, що спеціалізувалося на виготовленні форм для тротуарної плитки та інших 

виробів із металу, перепрофілювало лінію виробництва на протитанкових їжаків, плит для 

бронежилетів, тактичних інструментів для знешкодження вибухонебезпечних предметів тощо;  

‒ швейна фабрика змінила асортимент на розвантажувальні жилети та термобілизну. 

Таким чином, варто охарактеризувати «аспекти адаптації, як властивості ефективної 

організації: 

‒ соціальна адаптація – здатність враховувати зміни зовнішнього середовища та зміни 

внутрішнього соціального середовища при плануванні та прийнятті рішень; 

‒ науково-технічна адаптація – вимоги та використання досягнень НТП в сфері нових 

технологій, організації та методів управління, підготовки кадрів; 

‒ адміністративна адаптація – відповідність організаційних форм та методів управління 
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потребам процесу і системі управління, що характеризується стилем управління, автономністю 

підрозділів, ступенем делегування відповідальності» [4]. 

На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на 

роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо:  

‒ вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я;  

‒ лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які 

ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей;  

‒ з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за 

попередньою роботою [2, с.73]. 

Окрім цього, варто по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. 

У період воєнного стану дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) 

власника підприємства або уповноваженого ним органу. У такому наказі бажано прописати 

строки запровадження віддаленої роботи [1]. 

Отож, варто встановити, що адаптація підприємства до функціонування в умовах війни – 

це безперервний процес сукупності активних заходів,  які вносять зміни в режимі 

функціонування виробничо-господарського суб’єкта, його структурі та ресурсному потенціалі,  

що  передбачають  йому  ефективно  пристосовуватись  до  змін  кон’юнктури ринку  та  

нестабільності  воєнного становища. 
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Державна податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення, правового 

регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані 

фонди грошових ресурсів держави [4].  

Визначення податкової політики є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та 

зарубіжних  вчених. Серед них: К.І. Швабій, Д.С. Насипайко, В.І. Удяк, Л.М. Касьяненко, Л.Б. 

Рябушка та інші. Науковці у своїх працях досліджували сутність, принципи та особливості 

податкової політики. Проте єдності з приводу визначення податкової політики немає. Умовно, 
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їх можна поділити на чотири групи. Перша група дослідників розглядає податкову політику у 

широкому значенні як системне поняття, певну сукупність усіх засобів і способів її реалізації. 

Друга група характеризує податкову політику як різновид державної і, відповідно, ототожнює її 

з діяльністю державних органів щодо її впровадження та забезпечення. Третя група 

притримується думки, що  податкова політика є частиною бюджетно-податкової. Четверта 

ототожнює податкову політику з фіскальною [3]. Податкова політика включає вказівки уряду 

щодо того, як сплачувати податки, скільки та звідки вони надходять. 

Нині склад і структура податкової політики України подібні до розвинених країн ЄС. 

Формування податкового законодавства враховує норми європейського, а також різні аспекти 

податкової політики інших міжнародних економічних товариств. Але, податкова політика 

України, на відміну від країни ЄС, не є знаряддям підсиленням конкуренції країни та не сприяє 

зростанню ділової активності в істинній галузі економіки. Сучасна система формування податку 

віддзеркалює недовершеність перехідної економіки, насамперед фінансової системи. З ринково-

орієнтованою реформою економіки було зроблено багато спроб покращити систему 

оподаткування за допомогою окремого законодавства, але така поведінка не дуже відповідає 

економічній ситуації та має ознаки непослідовних індивідуальних норм і великого тіньового 

обороту. 

Ефективність податкових відносин держави та її суб’єктів доцільно досліджувати через 

коефіцієнт співвідношення фінансового еквіваленту суми суспільних благ і трансфертних 

платежів, отримуваних від держави, та суми податкових платежів. Якщо цей коефіцієнт не 

нижче 80%, можна говорити про те, що високий рівень оподаткування виправдовує себе й 

висока гранична корисність вилучених державою обов’язкових зборів з фізичних і юридичних 

осіб не порушується. Наприклад, у Швеції рівень оподаткування сягає 51% ВВП, але коефіцієнт 

співвідношення близький до 86%. В Україні такий коефіцієнт – не перевищує 26%, отже, 

ефективність використання податкових надходжень у нас у 3,3 рази нижча, ніж у Швеції. Тому 

увагу слід зосередити не на самому рівні оподаткування в державі, а на ефективності 

використання податкових надходжень на умовах граничної корисності таких платежів для 

конкретних платників податків. Прийняття обдуманих рішень уряду в цей важкий час 

сприятиме стабілізації податкового законодавства, а практична і наукова база країни дають 

підстави стверджувати, що є усі передумови для вдосконалення податкової політики [2].  

Реальності війни примусили економіку України швидко адаптуватися до нових 

економічних установ. З початку дії воєнного стану в Україні досить багато підприємств були 

змушені тимчасово призупинити роботу, особливо в тих містах і селах України, де така робота 

була неможлива через жорстокі військові дії країни-агресора. 

Зміни податкового законодавства в умовах воєнного стану стосуються ПДВ, акцизного 

податку, спрощеної системи, екологічного податку (який у 2022 р. не нараховується та не 



71 

 

сплачується за об’єктами, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, 

або на тимчасово окупованих територіях), земельного податку (за землі державної та 

комунальної власності за землю та паї, що розташовані на територіях проведення бойових дій, 

на тимчасово окупованих територіях, територіях, як засмічені вибухонебезпечними предметами, 

на яких наявні фортифікаційні споруди 01.03.2022 року по 31.12 року, наступного за роком, у 

якому припинено воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується), єдиного 

соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб [5].  

Водночас, зниження податкового навантаження неминуче призводить до зменшення 

податкових надходжень. Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, у 

квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд. гривень, що 

майже на 30% менше ніж у березні. Для порівняння, у квітні 2021 року до загального фонду 

державного бюджету надійшло 94,1 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють 

податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: податку на додану 

вартість з вироблених в Україні товарів – 15,6 млрд. грн; податку на доходи фізичних осіб та 

військовий збір – 9,7 млрд. грн; податку на додану вартість з ввезених на митну територію 

України товарів – 7,9 млрд. грн; рентної плати за користування надрами – 6,5 млрд. грн; податку 

на прибуток підприємств – 5,7 млрд. грн; акцизного податку з ввезених на митну територію 

Україні товарів – 4,2 млрд. грн [4].  

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до 

Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у квітні 2022 року становили 29,7 млрд. 

грн. В цілому за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у 

тому числі до загального фонду – 365,9 млрд гривень [1]. 

З початком 2022 року єдина універсальна податкова впевненість полягає в тому, що хвиля 

змін вже на горизонті. І, можливо, більше ніж будь-коли багатосторонні податкові міркування 

знаходяться в епіцентрі фіскальної політики окремих юрисдикцій. Фіскальні проблеми, з якими 

стикаються уряди, є спільними; глобалізація та цифровізація економіки, зміна клімату та 

триваючі наслідки пандемії COVID-19 залишаються головним питанням у всьому світі. Усе 

частіше відповіді на ці виклики не лише спільні, але й потребують тісної співпраці з іншими для 

досягнення успіху. Звичайно, оподаткування є питанням суверенітету, але глобальна співпраця 

та координація можуть сприяти вибору податкової політики кожної юрисдикції на користь усім. 
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На сьогоднішній день українці стикнулися з повномасшабним вторгенням на територію 

України зі сторони росії. З початком воєнних дій почали страждати не тільки люди, а й 

різноманітні напрямки, які відповідають за нормальне функціонування країни, таких як – 

економіка.  

Вторгнення північних горе-сусідів завдало потужного удару по всіх ланках економічної 

системи нашої держави. Знизилося виробництво продукції, що становить основу експортного 

потенціалу України. Більш того, заблоковані порти, а відтак і левова частка зовнішньої торгівлі. 

Поступово знищується соціальна, транспортно-логістична, інженерна та маркетингова 

інфраструктура цілих регіонів. Відбувається відтік кадрів за кордон та їх часткова 

передислокація на захід держави, що тимчасово викидає з активного економічного життя сотні 

тисяч, або й мільйони людей. Нажаль сьогодні життя кинуло  

великий і тяжкий виклик українській економіці. Всі перелічені факти становить під загрозу 

можливість очікуваного та довготривалого закріплення успіхів збройних сил України на 

фронтах нинішньої війни. Адже загальновідомим є той факт, що без стабільного та міцного 

економічного тилу досягати військових перемог доволі складно, а забезпечити стійке повоєнне 

зростання – фактично неможливо. Тому сьогодні вітчизняна економіка насамперед стає 

пріоритетним фронтом, який визначатиме як подальший перебіг військових дій, так і 

можливості нашої держави успішно відбудувати все те, що було пошкоджене та знищене після 

їх закінчення[1].  

По словам українського політика Б.Данилишина, розвиток економіки в умовах воєнного 

часу потребує чіткої державної стратегії, де успіх залежить від злагодженості і системності 

державної економічної політики та її націленості на конкретні показники якісних змін.  Питання 

стратегії і тактики відбудови національної економіки, її модернізації – це питання майбутнього 

України – сильної європейської країни з потужною промисловістю, в тому числі ВПК, 

переробною промисловістю, що генерує значну частину доданої вартості, та розвиненим малим 

і середнім бізнесом, що забезпечує в першу чергу зайнятість населення[2].  

Згідно з висновками національної ради з відновлення України від наслідків війни 

найбільших втрат зазнають: 

1) унаслідок руйнування виробничих потужностей – енергетика, житлово-комунальна 

сфера, транспорт, металургія, нафтопереробна промисловість, підприємства ОПК;  
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2) унаслідок фактичного зупинення інвестиційних проектів через надвисокі інвестиційні 

ризики – будівництво, машинобудування;  

3) унаслідок скорочення попиту населення, яке опиняється в окупації, в зоні активних 

воєнних дій або вимушено покидає Україну (лише через міграцію понад 7,5 млн громадян за 

межі країни недосформовано приблизно 20% попиту), скорочується економічна активність у 

сфері послуг та окремих видах промислової діяльності (готельно-ресторанний бізнес, а також 

сфери економіки, які належать до креативних індустрій, зокрема: виробництво та 

розповсюдження кіно та відеофільмів, література й видавнича діяльність, мистецтво, 

архітектура та дизайн, рекламні агентства, функціювання театральних і концертних залів, 

музеїв, легка промисловість);  

4) через зруйновану транспортну інфраструктуру, заблоковані порти, запроваджені 

обмеження на транскордонні валютні платежі (крім платежів за критичним імпортом) протягом 

трьох місяців війни втрачено понад 50% експорту, що, враховуючи значну частку продукції 

агропромислового комплексу в експорті України, також загрожує значною мірою світовій 

продовольчій безпеці;  

5) через звуження спектру вітчизняних товарів, дефіцит імпорту енергоресурсів 

посилюється тиск на інфляцію та валютний курс).  

Втім можна зауважити, що вже станом на середину травня 2022 року можна стверджувати, 

що економіка України продовжила своє функціонування, незважаючи на широкомасштабні 

воєнні дії в країні. Окремі сфери економіки безперервно продовжили свою діяльність, такі як 

банківська сфера, державне управління та оборона, інформаційно-комунікаційні технології, 

харчова промисловість, роздрібна торгівля, а також сфера охорони здоров’я та освіти. Завдяки 

новітнім технологіям і  глибокому проникненню процесів діджиталізації тимчасова пауза в 

діяльності цих секторів була нетривалою або загалом відсутня[3].  

З початком територіальних змін активності воєнних дій на території України, плавного та 

поступового повернення людей до своїх міст, формування нових логістичних маршрутів перелік 

сфер, підприємства яких почали відновлювати свою активність, почав розширюватись: додались 

щонайменше сільське господарство, транспорт, будівництво.  

Наша держава вже розробила план по поверненню на попередній рівень та подальшого 

розвитку економіки, який має наступні етапи: 

- Максимально швидко відновити діяльність підприємств, забезпечивши нарощування 

пропозиції на ринку  

- Започаткувати переговорний процес щодо членства України в ЄС та продовжити 

інтеграцію України в економічний простір ЄС; 

- Зменшити регуляторне та адміністративне навантаження на бізнес та запровадити нові 

інструменти підтримки для малого та середнього бізнесу; 
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- Відбудувати зруйновані та пошкоджені потужності, побудувати нові виробництва, 

зокрема, для переробки місцевої сировини, збільшуючи ланцюги створення доданої вартості в 

Україні;  

- Суттєво наростити експорт переробної продукції з більш високою часткою доданої 

вартості;   

-  Забезпечити функціонування гнучкої та бізнес-орієнтованої регуляторної системи; 

-  Забезпечити перехід економіки на нові інноваційні тренди розвитку;  

- Забезпечити адаптацію економіки України до критеріїв, необхідних для інтеграції з ЄС, 

набути повноцінне членство в ЄС[3].  

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що незважаючи на те, що Україну очікує важка 

економічна криза, викликана війною проти російської федерації, ми усе ще можемо помʼякшити 

її наслідки, та навіть отримати деякі переваги[4;c.65]. 
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РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Синюра-Ростун Н. Р., к.е.н., старший науковий  

співробітник відділу просторового розвитку  

ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” 
 

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 р. спричинило руйнівні наслідки для 

економіки, в регіональному розрізі вищі рівні соціально-економічні втрат припадають на 

області, в яких проводяться/лися активні бойові дії.  

Основними напрямами впливу війни на економічну діяльність стали пошкодження 

виробничих активів та інфраструктури, руйнування ланцюгів постачання та попиту, логістичні 

проблеми, втрати робочої сили, посилення невизначеності та підвищення ризиків, що негативно 

впливає на макроекономічну стабільність, як наслідок очікується скорочення ВВП. Відтак 

обсяги скорочення ВВП залежатимуть від тривалості, інтенсивності та локалізації бойових дій 

та за різними прогнозними оцінками складатимуть від 35% до 45% порівняно з 2021 роком [1]. 

Основними ризиками для ендогенного розвитку регіонів України стали: 

 руйнування виробничих потужностей, житлового фонду, нежитлової, транспортної та 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/1/691022/
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соціальної інфраструктури.  

 Втрати промислового потенціалу у машинобудуванні, хімічній та нафтопереробній 

промисловість, металургії, фармацевтиці, легкій та харчовій промисловості, деревообробній та 

меблевій галузях.  

 Руйнування транспортної інфраструктури (залізничного, водного, морського, 

автомобільного транспорту) та порушення логістичних шляхів. 

 Руйнування енергетичного сектору та підвищення цін на енергоресурси.  

 Продовольча безпека та проблеми аграрного сектору – втрати посівів, неможливість 

здійснювати посівну кампанію, обмеження використання національного земельного фонду 

внаслідок його часткової окупації, а також шкоди, завданої мінуванням, обстрілами та 

забрудненням українських земель.  

 Скорочення частки робочої сили, зайнятої у продуктивному виробництві, зростання 

рівня безробіття та диспропорцій на ринку зайнятості. 

 Скорочення товарного експорту та ризики втрати експортних ринків для України; 

зростання навантаження на соціальну систему держави. 

 Зменшення обсягу споживчих витрат та споживчого попиту населення.  

 Переорієнтація державних видатків на користь сфер, які прямо не пов’язані з 

виробництвом ВВП; зростання рівня інфляції, боргових зобов’язань та знецінення національної 

валюти. 

 Зниження якості людського капіталу через психологічні травми та ризик втрати життя. 

 Дезінтегрованість регіонів та посилення просторових диспропорцій між регіонами 

тощо. 

Як наслідок прогнозовані втрати ВДВ за регіонами у 2022 р. залежатимуть, від окрім вище 

перерахованих факторів, також від інтенсивності проведення бойових дій та обсягів окупації 

української території. Станом на 13.09.2022 р. 22% території України була розташована в зоні 

бойових дій або окупована. Найважчою продовжує залишатися ситуація у Харківській, 

Донецькій, Луганській, Херсонській областях, які повністю або окуповані або розташовані в 

зоні постійних бойових дій, у Запорізькій області – 84%, Миколаївській – 50% території, 

загалом ці регіони у 2020 р. продукували 29,3% ВВП держави (рис. 1). Така ситуація повністю 

або частково унеможливлює ведення економічної діяльності у цих регіонах, що здійснює 

негативний вплив на їх ендогенний розвиток, як станом на сьогодні так і у найближчій 

перспективі. 

Військові дії спричинили дезінтегрованість регіонів, розрив зв’язків, виробничих циклів та 

кооперації, що сприяє посиленню просторових диспропорцій між регіонами, які підкріплюються 

процесами релокації у економічній та соціальній сферах. На початку повномасштабної війни 
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більшість підприємств були дезорієнтовані щодо можливостей та напрямів подальшої 

діяльності, якщо підприємства, що розташовуються у відносно безпечних регіонах поступово 

відновлюють власну діяльність, то здійснення економічної діяльності у фронтових та на 

прифронтових територіях є неможливим через постійні обстріли, руйнування/пошкодження 

виробничих потужностей та енергетичної інфраструктури, вимушену міграцію працівників. 

Така ситуація деструктивно впливає на ендогенний потенціал та можливості розвитку цих 

регіонів. 

 

Рис. 1. Розподіл ВВП за регіонами України у 2020 р., %* 

Джерело: складено за даними [2] 
 

Найвищих втрат зазнали і продовжують зазнавати традиційно індустріальні регіони 

України, що концентрували значні виробничі потужності та сектори промисловості, що складно 

піддаються релокації. Збитки у промисловості спричинені війною станом на 1.07.2022 р. сягнули 

понад 8,1 млрд. дол США, що склало 4,2% ВВП держави, 422 підприємства повністю 

зруйновані. Регіонами, у яких промисловість зазнала найвищих втрат стали Донецька область – 

4,2 млрд дол США (51,7%), Харківська область – 0,9 млрд дол США (11,2%) та Київська область 

– 0,6 млрд дол США (6,9%).  

Проблеми, що негативно впливають на функціонування підприємств під час війни мають 

чіткі галузево-регіональні особливості, що зумовлені розірванням логістичних та виробничих 

ланцюгів, втратою ринків збуту продукції, браком обігових коштів та сировини, зростанням цін 

та падінням купівельної спроможності тощо. Відтак понад 20% підприємств зупинили експорт із 

початком війни та не змогли його відновити, у регіональному розрізі припинили та не відновили 

експорту 10% підприємств у Київській, 36% у Чернігівській та 38% у Дніпропетровській 

областях, на території яких відбувалися бойові дії. Водночас, відповідний показник становить 

21% у Кіровоградській та 27% у Волинській областях, що вказує на те, що експорт зазнає 
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деструктивного впливу війни незалежно від наявності бойових дій безпосередньо на території 

регіонів.  

У регіональному розрізі, підприємства, що розташовуються у більш безпечних областях 

Західного регіону України змогли працювати на повну потужність, частка їх була найвищою у 

Чернівецькій (33%), Волинській (28%) та Тернопільській (24%) областях. Крім того, розвиток та 

посилення ендогенного потенціалу регіонів України залежатиме можливостей для розвитку 

промисловості та сільського господарства з вищою доданою вартістю.  

Війна стала найважчим викликом для ендогенного розвитку регіонів України за період її 

незалежності. Військові дії спричинили небачену досі дестабілізацію економічною системи та 

руйнування ендогенного потенціалу, особливо у регіонах, що перебувають у епіцентрі 

військових дій. Однак, повноцінне відновлення економічної активності навіть у тилових 

регіонах не можливо відновити до закінчення військових дій, оскільки йому перешкоджає 

періодичний ракетний обстріл об’єктів інфраструктури, зокрема енергетичної, що негативно 

впливає на безпекову складову та інвестиційний клімат як регіонів, так і держави в цілому.  
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ПРІОРІТЕТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ  

ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Тивунька П. І., бакалавр, 

спеціальність “Економіка” 

ОПП “Міжнародна економіка” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Економіка України зазнала суттєвих випробувань після повномасштабного вторгнення 

росії в Україну. На даний момент ми маємо безліч зруйнованих міст, сіл, обласних центрів. 

Незлічені кілометри зруйнованих способів пересування і дюжина кілометрів² замінованої 

території. Це все дуже погано впливає, як на внутрішній-економічний стан країни, так і на 

зовнішній-економічний стан країни. 

Негативний вплив на внутрішній-економічний стан має місце, тому що багато людей 

вимушено переїхали зі своїх міст. Тим самим не підтримуючи економіку свого міста у вигляді: 

податків, волонтерської роботи, тощо. Більшість внутрішньо-переміщених осіб не мають роботи 

і через статус "переселенця" їх повинна забезпечувати держава, у якої і без того великі 

проблеми. Виробничі регіони втрачають можливість праці, через руйнування каналів 

постачання, або руйнування самого виробництва. Ці всі моменти дуже сильно давлять на 

економіку в країні, так як попит перевищує пропозицію.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37988/P1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6.pdf?sequence
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37988/P1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6.pdf?sequence
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Негативний вплив на зовнішньо-економічний стан здійснюється, тому що в країну 

зменшується або взагалі зупиняється інвестування іноземних країн, компаній, фондів, тощо. 

Зупиняється функціонування, або ще гірше, повне закриття іноземних компаній на території 

України. Так, на початку повномасштабного вторгнення мережа ресторанів "Макдональдз" 

призупинила роботу усіх філіалів на території України. Відтак, простоюється орендо-місце, 

втрата робочих місць. А ці всі пункти слугують податками, які не сплачуються через закриття 

бізнесу. 

Зважаючи на нестабільну економіку в країні, іноземні інвестори не хочуть створювати тут 

бізнес, через відсутність стійкого підґрунтя для їхнього вкладу. 

Але навіть зважаючи на всі вище зазначені мінуси, після перемоги України буде ідеальний 

час, для залучення іноземних компаній, тим самим стабілізується економічний стан у країні.  

Після перемоги у цій війні економіка "підніметься з колін". Через те що іноземні інвестори 

побачать стійке підґрунтя для їхніх вкладень у вигляді безпеки і попиту їхніх товарів тут. 

Пріоритетом відновлення буде уся інфраструктура: дороги, міста, заводи. Відтак, одним із 

найбільш вигідних способів відновлення інфраструктури вважаємо тендер із рекламою. 

Наприклад, можна було б відкрити тендер на відновлення дороги. Його виграє турецька 

компанія "OnurGroup". Щоб зменшити витрати, Український уряд надає команді "OnurGroup" 

техніку, людей, інструменти державного агентства "УкрАвтодор", а також можливість 

поставити любі рекламні інтеграції своєї компанії. Цими діями Україна зацікавить й інших 

іноземних виробників інфраструктурного сегменту. На це все потрібні шалені кошти. 

Вирішенням можуть бути не підвищення податків, а легалізація волонтерської діяльності. Тобто 

уряд затвердить законопроект про щомісячний збір коштів для відновлення України. Якщо 

український уряд затверджує належний законопроект, то щомісяця українці надсилають 50 грн. 

обов'язкового мінімуму і більше, залежить від можливостей і бажання людей. Цей збір може 

очолювати Сергій Притула, так як за час повномасштабного вторгнення його збори коштів ще 

жодного разу не розчарував українців. Щоб зібраних коштів було більше, можна домовитись з 

іноземними країнами, про дозвіл інтеграції цього збору у їхніх країнах. 

Отже, суттєве скорочення обсягів економіки України з часів повномасштабного 

вторгнення рф обумовлене тим, що для значної частини бізнесу продовження діяльності 

неможливе, а інші підприємства, навіть якщо і працюють, то у пів сили через велику кількість 

проблем, зокрема, в логістиці. Врахування  викликів  сьогодення призводить до необхідності 

врахування наступних важливих економічних чинників: – динамічні зміни ринкової економіки з 

врахуванням компромісних підходів як альтернатива планової економіки за часів політичної 

стабільності; –  врахування якомога більшої кількості зовнішніх факторів для покращення 

ефективності виробництва; – допомога Уряду задля реалізації ключових завдань сучасної 

економіки в сфері пошуків і реалізації нових джерел енергії, зайнятості населення, сприяння  
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ефективній  праці  Національного  банку України [1]. Відтак, надзвичайно важливо, щоб 

економіка України працювала, хай і не на повну потужність, адже економіка України – це та 

основа, завдяки якій прискорюється досягнення воєнних перемог. 
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Розвиток та функціонування вітчизняного підприємництва в Україні відбувається не лише 

в соціумі. Ці процеси та явища ґрунтуються в конкретному суспільному контексті, й під 

впливом різних умов сприяють розвитку економіки держави, а з іншого боку гальмують її. 

Розвиток підприємництва – це головний інструмент трансформації економіки України. 

Підприємництво відіграє важливу роль у процесі формування ринкової конкуренції, 

забезпеченні зайнятості населення, визначення рівня життя суспільства. 

Проблеми розвитку підприємництва відображаються в працях таких відомих українських 

науковців, як Акіліна О.В., Біла І.С., В.Г. Пасічник. 

В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток підприємництва повинен 

бути одним із найважливіших чинників соціального та економічного зростання населення. Стан 

економіки нашої держави на сьогоднішній день залишається вкрай складним, тим паче з 

початком війни 24 лютого. Економіка України змушена витісняти та знищувати наслідки 

планово-роздільної системи господарювання та не конкурентоспроможність.  

Проблеми в сфері підприємництва України спостерігаються на двох рівнях: макрорівні та 

макрорівні. Деякі з них мають глобальний характер, тому позбутися їх можна буде лише у 

випадку запровадження кардинальних економічних реформ та повної зміни економічної 

системи держави [1, с.85]. 

Проблемами на макрорівні є такі, зокрема:  

1) невелика чисельність підприємств малого та середнього бізнесу, та коротка тривалість 

їх існування, спричинена відсутністю підтримки та безпеки на державному рівні. В Україні 60% 

складають малі та середні підприємства, але вони заповнюють лише до 11% ВВП. В цей час в 

країнах Європейського Союзу та США показник наповнення становить понад 50%, де 99% від 

загальної чисельності підприємств – малий та середній бізнес [2]. 

2) наявність кримінальних правопорушень: «рейдерства», дискримінаційних дій щодо 
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роботи підприємств. Найчастіше спроби протиправного захоплення підприємства здійснюються 

шляхом подання до державних реєстраторів фальшивих та підроблених документів [3]. 

Найчастіше від рейдерства «страждають» ті підприємства, що ведуть свій бізнес не за законом, 

внаслідок чого бояться звертатися до правоохоронних органів. 

3) зниження платоспроможності населення, що негативно впливає на споживчий попит; 

4) регіональні програми підтримки бізнесу мають низьку результативність. 

5) державна регулятивна політика по відношенню до більшості підприємств є 

неефективною. За рівнем корупції Україна займає 118 місце з 144 країн світу. Це явище суттєво 

впливає на привабливість інвестиційного клімату та функціонування підприємств. 

На макрорівні підприємства стикаються з такими проблемами, як: 

- низька продуктивність праці та вмотивованість працівників. Наприклад, у середньому в 

рік в Києві працюють на 292 години більше, ніж в Парижі. Продуктивність праці у 4 рази нижче, 

ніж в Європі; 

- ухилення від податків, багато часу на підготовку та підпис податкових документів; 

- середній рівень кваліфікації підприємств. Така проблема значно ускладнює перспективи 

розвитку підприємства. 

- високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами [3].  

На сьогоднішній день не менш актуальними проблемами є вдосконалення законодавчих та 

нормативних актів з питань визначення чітких підходів щодо розвитку підприємств та форм їх 

захисту. Варто упорядкувати механізми державного регулювання та контролю за 

підприємницькою діяльністю.  

Виходячи з вищесказаного, варто зробити висновки, що огляд актуальних проблем 

підприємництва нашої держави та правильне тлумачення їх дадуть поштовх для змін в сфері 

підприємництва України. В свою чергу економіка України вийде на новий – вищий рівень. 

Необхідно зосередити увагу на проблемі вдосконалення правової бази розвитку підприємств. 

Щоб наведені вище проблеми зникли, в Україні потрібно повністю змінити державну політику в 

сфері підприємництва. Зміна економічної системи країни та вдосконалення правової бази – це 

провідний напрям до сприяння розвитку підприємництва в Україні.  
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Система бухгалтерського обліку в Україні формується у відповідності з напрямами 

сучасного розвитку економічного життя, соціальними та глобалізаційними викликами, що 

відбуваються у світі. Україна, що намагається інтегрувати власну економіку до європейської, 

також впроваджує європейські стандарти щодо організації обліку та звітності. До цього 

спонукає й велика потреба в іноземних інвестиціях. Для їх залучення облік, звітність і аудит 

мають будуватися за міжнародними правилами. Проте   в останній роки суттєві корективи в 

економічні процеси України і світу внесли пандемія і війна. Вони призвели до згортання, 

паралічу багатьох видів бізнесу, до скорочення комунікаційних зв’язків між суб’єктами в 

середині країни і на міждержавному рівні.  

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку та 

контролю присвячено праці багатьох науковців, серед яких: Т. Гоголь, Ю. Труш, Г. Король, Н. 

Потрус, М. Карпушенко, В. Лень, С. Левицька, М. Кужельний, С. Кучер, Ф. Бутинець, В. Сопко, 

В. Завгородній, М. Пушкар, В. Фабіянська, Л. Шатковськатаін.  Тенденції розвитку 

бухгалтерського обліку та звітності в Україні під впливом зарубіжного досвіду досліджували у 

своїх працях такі вітчизняні вчені, як В. Шпак, В. Царук, О. Нестеренко, В. Томчук ,  В. Ільїн, І. 

Спільник, М. Палюх та інші. 

Сьогодні у сфері бухгалтерського обліку відбулись суттєві зміни. Велика частка компаній 

перейшли на дистанційну роботу, в них з'явилась певна проблема з обліком активів 

підприємства. Кожне підприємство має активи, які поділяються на оборотні та необоротні. Для 

ефективного управління діяльністю підприємства необхідна інформація про його активи, яку 

підприємство подає у звітності. А в сучасних умовах, коли тривала перерва у здійсненні 

діяльності призводить до самоліквідації багатьох суб'єктів, через що зростає обсяг роботи щодо 

відображення в обліку ліквідаційних процедур і через тривалу бездіяльність відбувається 

знецінення нематеріальних активів і гудвілу, виникають значні ризики ліквідності, тому 

потрібно перекваліфіковувати короткострокові і довгострокові кредити та інші зобов‘язання і 

податкову систему [1]. 

Вплив COVID-19 призвів до погіршення економічних умов для багатьох підприємств та 

збільшення економічної невизначеності для інших, а отже, може бути подією, що може 

спричинити зменшення корисності. Отже, суб'єктам господарювання необхідно провести 
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переоцінку та виявлення реальної вартості активів, зобов'язань, підготувати документацію, яка 

підтверджує такі оцінки. Це сприятиме правильності відображення бухгалтерської інформації в 

обліку та звітності. Під час пандемії підприємствам також важливо подавати додаткову 

інформацію у своїй звітності, яка дає можливість показати свої рішення щодо подолання або 

уникнення можливої кризи та можливостей розвитку свого підприємства із зацікавленими 

сторонами. 

Ведення обліку в Україні під час воєнного стану зазнало змін: державою було прийнято 

ряд рішень щодо регулювання сплати податків до державного та місцевих бюджетів, 

нарахування заробітної плати робітникам, в т. ч. при тимчасовому припиненні функціонування 

суб’єктів господарювання, неявку працівника на робоче місце через евакуацію (зокрема до 

інших країн). Зміни були запроваджені також для обліку витрат та операцій щодо 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Також, важливим аспектом обліку 

працівників є оформлення тих з них, які покинули територію бойових дій або знаходяться вдома 

і дистанційно не можуть виконувати роботу. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [2], протягом періоду дії воєнного 

стану роботодавець, на прохання працівника, може надавати йому відпустку без збереження 

заробітної плати та без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

відпустки». У разі відсутності працівника на робочому місці та неможливості зв’язатися з ним, 

його слід обліковувати як працівника, відсутнього з нез’ясованих або з інших причин. 

У випадку, якщо підприємство не може функціонувати взагалі або якщо неможлива робота 

частини структурних підрозділів, то може бути оголошений простій або призупинення дії 

трудових договорів. 

З метою стабілізації цін та захисту інтересів споживачів, була змінена система 

оподаткування продажу нафтопродуктів: відмінено акциз та знижено податок на додану вартість 

з 20 % до 7 % [3]. Також слід зазначити, що було звільнено від оподаткування ввізним митом 

ряд товарів, що ввозяться на територію України в режимі критичного імпорту, а також податком 

на додану вартість операції з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного 

податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2 %. При цьому, 

передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів. Держава, з метою 

підтримки місцевого бізнесу та національної економіки в цілому, в умовах воєнного стану 

намагається здійснювати відповідні заходи, які призводять до суттєвих змін у системі 

документального оформлення господарських операцій. Цей факт необхідно було обов’язково 

враховувати вітчизняним суб’єктам господарювання при організації та ведені бухгалтерського 

фінансового обліку, а також податкового обліку на період дії воєнного стану. 

Але враховуючи те, що реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності надає господарюючим суб'єктам більше 
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самостійності в організації бухгалтерського обліку та виборі способів і методів ведення 

бухгалтерського обліку. Така самостійність реалізується шляхом формування облікової 

політики підприємства. Якщо держава не встановлює спосіб ведення обліку з конкретного 

питання, то при формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляє відповідний 

спосіб, виходячи з діючих положень чинного законодавства. Перше застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності наголошує на розкритті у примітках до фінансової звітності всіх 

ключових аспектів облікової політики. Необхідно, щоб були розкриті принципи, яких 

дотримується підприємство, і методи, які використані для втілення в життя цих принципів. 

 Отже, враховуючи вище перераховані фактори, які вплинули негативно на економіку в 

Україні і світі,  бухгалтерський облік зазнав значних змін. Але формування облікової політики 

на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності сприяє 

підвищенню достовірної звітної інформації та робить її більш корисною для прийняття 

стратегічних управлінських рішень. Також держава, з метою підтримки місцевого бізнесу та 

національної економіки в цілому, в умовах воєнного стану намагається здійснювати відповідні 

заходи, які призводять до суттєвих змін у системі документального оформлення господарських 

операцій. Цей факт необхідно обов’язково враховувати вітчизняним суб’єктам господарювання 

при організації та ведені бухгалтерського фінансового обліку, а також податкового обліку на 

період дії воєнного стану. 

Список використаних джерел: 

1. Крупка Я. Д. Бухгалтерський облік після пандемії. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, 

аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції(м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво Уж НУ «Говерла», 2020. С. 44-47. 

2. Про організацію трудових відносин в  умовах воєнного стану : Закон України від 15.03.2022  р. №  2136-

ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2136–20#Text (дата звернення: 11.05.2022). 

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на 

період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022  р. №  2120-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2120–20#Text (дата звернення: 11.05.2022). 

 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ В ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО  

ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

Хребтик М-Х. В., бакалавр, 

спеціальність “Комп’ютерні науки” 

ОПП “Комп’ютерні науки” 

Науковий керівник : к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О. 

Львівський торгівельно-економічний університет 

 

У лютому 2022 року світ сколихнула нова економічна криза, викликана військовим 

вторгненням Російської Федерації в Україну, яка підриває механізм стабільного життя. 

Повномасштабне вторгнення в Україну і збої в ланцюзі постачання викликають потрясіння на 

невизначений термін та зростання цін майже в усьому світі. Принаймні це може призвести до 

середньострокової нестабільності в умовах тривалих військових дій, а також може загрожувати 

стагфляцією (кризовим станом економіки), голодом і затяжними кризами. Саме цим 
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терористична росія спробує скористатися, щоб легалізувати своє вторгнення в Україну в обмін 

на власну сировину та доступ до українського продовольства. Тому найбільше відреагували три 

основні аспекти внаслідок впливу російсько-української війни на світову економіку, а саме: 

зміни динаміки світового ВВП; зростання інфляції та її вплив на світову торгівлю; 

впровадження західних санкцій на країну агресора та її вплив на світовий експорт [1]. 

Актуальність пошуку нових ідей для створення умов економічної безпеки стає 

пріоритетним напрямком національної економічної політики в умовах воєнного стану. У зв’язку 

з цим авторська ідея оформлення умов економічної безпеки, запобіжних заходів і вплив на 

економічну злочинність – це неминучість сучасності. 

Економічна безпека розглядається як спроможність та можливість національної економіки 

розвиватись в умовах конфлікту, невизначеності і ризику пов’язаного з існуючою реальністю. З 

точки зору класифікації необхідний рівень економіки в Україні поділяється на зовнішній та 

внутрішній фактори, які забезпечують лише внутрішні чинники системи, що формують її 

цілісність та адаптованість до змін. 

Сутність економічної безпеки визначається складним і багатоплановим суспільним 

явищем, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву і нерозривно 

пов'язане з такими поняттями, як: 

– інтереси – національні, державні, суспільні, корпоративні, індивідуальні; 

– стійкість – національної економіки, економічного розвитку, соціально-економічної 

системи; 

– незалежність – економіки від зовнішніх ринків, вироблення національної економічної 

стратегії без зовнішнього впливу; 

– відтворення – головним життєво-важливим інтересам в економічній сфері для суб'єкта 

будь-якого рівня від особи до держави. На даний час, стан економічної безпеки потребує 

постійного моніторингу, створення нових або трансформації існуючих організаційних структур, 

що відповідають за підтримання належного рівня економічної безпеки, розгляду питань її 

забезпечення на підставі впровадження сучасних управлінських методологій, що мають 

створювати базу для удосконалення умов економічної безпеки через реалізацію відповідних 

проектів і програм. 

Повномасштабна війна проти України, розв’язана російською федерацією, викрила ряд 

суттєвих недоліків реформування національного господарства впродовж останніх десятиліть, 

що призвели до технологічної відсталості, економічної слабкості, воєнної вразливості. Політика 

повоєнного відновлення країни маю урахувати попередні прорахунки розвитку, а саме 

відновлення слід розглядати як «вікно можливостей» для формування нової високопродуктивної 

і високотехнологічної «розумної» і «зеленої» економіки, важливою складовою якої має стати 

сучасна промисловість. Важливу роль у реіндустріалізації маю відіграти держава, що 
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підтверджено успішним досвідом розвинених країн. Державне підприємництво, як сучасна 

модель поведінки держави в економіці, що на практиці підтвердила своя ефективність, маю 

закласти довгострокові позитивні тренди структурних індустріальних і суспільних 

трансформацій, заснованих на принципах раціоналізму, національних інтересів та загального 

добробуту. Досягнення стратегічних пріоритетів розвитку країни маю відбуватись на основі 

комплементарного поєднання структурних та фундаментальних факторів розвитку у проведенні 

політики відновлення. Виділення секторальних пріоритетів як драйверів зростання та 

формування за цими пріоритетами великих національних компаній – основа структурних 

факторів. Стимулювання трансферу зарубіжних технологій на початкових етапах відновлення, 

одночасна розбудова власної науки та освіти,  модернізація інфраструктури, розвиток медичної 

та соціальної сфер мають сформувати фундаментальні фактори довгострокового стійкого і 

сталого розвитку країни [2]. 

Список використаних джерел: 

1. Урікова О.М., Мисько Ю.М. Вплив російсько-української війни на світову економіку // «Наукові інновації 

та передові технології» (Серія «Державне управління, Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», 

Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. № 9 (11) 2022. – С. 373–385. 

2. Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. 

Економічний аналіз. 2022 рік. Том 32. No 2. С. 101-117. – Режим доступу: 

https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/2025/6565657088 

 

РИНКОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ 
 

Чіпак Ю. Р., бакалавр, 

спеціальність “Облік і оподаткування” 

ОПП “Облік і оподаткування” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кузьма Х. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Ринок являється найважливішим елементом ринкової системи. Його часто називають 

сферою обміну, в якій відбуваються операції купівлі-продажу товарів та послуг. Також можна 

виділити інше розуміння ринку – як форми організації та функціонування економічних відносин 

суб’єктів господарювання, які ґрунтуються на базі вільної купівлі-продажу та як суспільна 

форма функціонування економіки, що створює взаємодію виробництва і споживання, а також 

прямий та зворотний вплив між ними. 

Ринок праці є найважчим елементом ринкової економіки, де переплітаються інтереси 

найманого працівника і роботодавця при визначенні ціни праці та умов праці, крім того, ринок 

відображає майже усі соціально-економічні процеси.  

Об’єктивними умовами існування та функціонування ринку є товарне виробництво, що 

являє собою основу ринкової економіки, суспільний поділ праці, економічне відокремлення 

виробників, базисом якого є економічна конкуренція між окремими, самостійними 

господарюючими суб’єктами, існування відповідної структури та інфраструктури, стабільних 

фінансових та валютних систем, наявності правової бази, яка сприяє створенню та постійному 
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86 

 

відновленню відповідного ринкового середовища [1]. 

Структура ринку – це певна сукупність окремих ринків в рамках національної економіки, а 

також національних ринків у межах світового господарства і взаємодія між ними. 

Структура ринку визначається об’єктами та суб’єктами ринкових відносин. Основними 

суб’єктами ринкових відносин є як фізичні, так і юридичні особи (домашнє господарство, 

підприємці та різноманітні форми діяльності). Серед об’єктів ринкових відносин мають місце 

продукти праці, праця, цінні папери, гроші, валюта, земля та її глибини. Це означає, що 

об’єктом ринкових відносин є всі товари та послуги, що постачаються на ринок [2]. 

Ринок здійснює багато функцій. Основними з них є: розподільча, регулююча, 

стимулююча, інформаційна, інтегруюча, сануюча, соціальна, посередницька. 

Особливістю української економіки є те, що до початку ринкових перетворень вона була 

командно-адміністративною формою з переважанням тотальної монополії: власності, 

централізованого прийняття рішень та технологій. Була велика кількість підприємств, які 

виготовляли 60-100% певного виду продукції. Ринкова монополія втратила свою важливість в 

українській економіці, тому що вона робила систему державних інститутів економічним 

суб’єктом, а підприємства здійснювали тільки виробничі функції. 

Загальною умовою розвитку дієздатної ринкової економіки в Україні є здійснення 

державою цілеспрямованих заходів щодо забезпечення конкурентного середовища для різних 

суб’єктів господарювання. Наприклад: структурні зміни в національній економіці з акцентом на 

споживача та пріоритетним розвитком прогресивних виробництв з використанням новітніх 

технологій; реформування вищих ешелонів економічної влади з метою подолання директивних 

методів управління економікою; створення інфраструктури ринкової системи, яка повинна 

працювати на відбудову, розвиток і вдосконалення економічних зв’язків; покращення 

незамінних регуляторів ринкових відносин (грошей і фінансів) [3]. 

Отже, сучасний ринок характеризується розгалуженою та багаторівневою структурою. Це 

набір різних елементів ринку, які взаємодіють один з одним. Ринок містить елементи, 

безпосередньо пов’зані із забезпеченням безперервності відтворювального процесу, його 

цілісності та економічної ефективності. Це призводить до диверсифікованої структури ринку та 

різноманітності його типів. 
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Головною умовою сталого економічного зростання України є забезпечення фінансової 

стабільності. Лише стабілізувавши ключові па# раметри фінансової системи України, можливо 

перейти до реалізації стратегічних цілей роз# витку як окремих суб'єктів економічної діяльності, 

так і країни в цілому. Побудова стійкої фінансової системи дасть змогу не тільки звести до 

мінімуму негативний вплив кризових явищ у світовій економіці, а й відкриє економіку України 

до нових можливостей розвитку, сприятиме входженню України до групи країн, що динамічно 

розвиваються. Однак відкрита економіка, якою є національна економіка України, у стані 

постійних інституційних змін зазнає повсякчасного впливу негативних зовнішніх факторів. 

Економічні процеси є нестабільними, рецесійні явища проявляються у всіх секторах економіки. 

Завдання стабілізації розвитку національної економіки України потребує вагомого 

обгрунтування. 

Глобальна пандемія COVID-19 значним чином вплинула на усі сфери фінансово-

економічного життя України. Найтяжчий тягар ліг на публічні фінанси країни, адже саме вони є 

джерелом фінансування охорони здоров’я і соціальної підтримки населення. 

В умовах глобальних викликів і загроз, спричинених пандемією COVID-19, провідні 

міжнародні фінансові організації  проводять активну політику підтримки банківського сектору 

нашої держави із метою майбутнього збереження свого провідного місця в підтримці 

збалансованого розвитку економічного та банківського секторів економіки. На думку експертів 

МВФ в даній ситуації варто рекомендувати банкам виявляти гнучкість у дотриманні існуючих 

нормативних положень. Наприклад, шляхом використання їх буферів капіталу та ліквідності, і 

перегляд умов кредитів для позичальників, які зазнають труднощі [1]. 

В Україні вже були проведені попередні заходи згідно із Меморандумом з МВФ з метою 

отримання траншу 5 млрд дол. США. Зокрема що стосується банків, то це: ухвалення пакету 

законодавства, яким вносяться корективи до Закону про банківську діяльність, Закону про Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Кодексу адміністративного судочинства, та 

інших процесуальних кодексів із метою покрашення процедур раннього втручання та 

банківського врегулювання. Держава має надію, що банки державного сектору розпочнуть 

переговори із фінансовими радниками для визначення дорожньої карти і стратегії продажу для 

досягнення зниження частки держави до грудня 2021 р. І Україна вже досягла певного прогресу 

у сприянні успішного продажу державної частки. Наприклад, для усіх банків державного 
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сектору держава забезпечить необхідний достатній рівень капіталу. Разом з цим, ці банки мають 

підготувати детальні плани щодо виходу держави з капіталу банків відповідно до цих Засад та 

забезпечити подальший контроль їх виконання і розробити кодекс етики [2]. 

Як бачимо, стратегічні напрями розвитку співпраці банків з МФО в Україні потребують 

удосконалення процесу формування й реалізації зовнішньої політики, адекватного аналізу 

партнерських відносин й окреслення пріоритетних векторів співробітництва з надійними 

партнерами – як державами, так і МФО. 

Проблема пошуку оптимального розподілу обмежених бюджетних ресурсів для 

досягнення цілей економічного розвитку завжди гостро стоїть перед урядами держав, а 

особливо коли настає черговий політичний цикл. На даний час, основним протиріччям 

бюджетної політики держав зі слабкою економікою є обмеженість ресурсів публічних фінансів 

щодо спрямування їх на два рівнозначно важливі напрями: стимулювання розвитку економічних 

суб’єктів, які генерують публічні фінанси і протидія розповсюдженню пандемії на території 

країни. Таким чином, зміна стратегічних пріоритетів у розподілі бюджетних коштів є, 

безумовно, важливою. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

 теперішні тенденції валютного ринку говорять про перспективи зростання курсу долара 

США. Така визначена тенденція може перетворити раціональні очікування суб’єктів 

фінансового ринку у ірраціональні, а це, у свою чергу, може призвести до скачкоподібного 

зростання курсу долара США та прискорення інфляції; 

 пандемія COVID-19 виявилася для фінансового ринку України рідкісним явищем, котре 

має значні наслідки, що обумовлює нечіткі сигнали та невизначеність трендів; 

 спроби НБУ утримати курс долара США у заданих параметрах все більше вимагатимуть 

більших обсягів інтервенцій. 

Варто також зазначити, що в умовах пандемії та діджиталізації найбільший вплив 

фінансовій безпеці України несуть такі загрози, як зниження ліквідності банків, 

кіберзлочинність, зростання бюджетного дефіциту, розгортання спіралі неплатежів, скорочення 

обсягу зовнішніх інвестицій. 

Ймовірним є також зменшення бюджетів або навіть згортання проектів в ІТ-сфері, які були 

замовлені із США, зменшення традиційного товарообігу, падіння туризму. Через слабку 

економічну активність у Польщі та інших країнах ЄС не виключено виникнення проблем з 

відновленням обсягів тимчасової трудової міграції українців. Це призведе до зменшення 

валютних надходжень від заробітчан. А це досить помітні суми. За даними Національного банку 

України, у 2020 р. українські трудові мігранти переказали понад 12,1 млрд доларів США. Це на 

200 млн доларів більше, ніж роком раніше [3]. 

За даними Державної служби зайнятості, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців 
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мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року. Від початку 

карантину у службі зайнятості зареєструвалося понад 127,4 тис. нових безробітних [4]. Проте, 

для формування адекватного уявлення про розвиток ситуації на українському ринку праці треба 

враховувати перебіг подій не лише щодо офіційної трудової та підприємницької діяльності, а і 

тіньової зайнятості населення. 

Також, можна виокремити ряд основних ризиків для економічної безпеки, які 

посилюватимуться в разі подовження пандемії: 

 Економічна безпека малого і середнього бізнесу. Нестача матеріалів та комплектуючих; 

критичне зниження попиту; брак робочої сили, зокрема через неможливість працівників 

дістатися до роботи; втрата ринків збуту; розрив традиційних ланцюгів постачання;  

 Економічна безпека громадян. Обмеження можливостей безперебійного постачання 

товарів; критичне зниження доходів домогосподарств; підвищення цін на найважливіші товари 

та послуги;  

 Економічна безпека держави. Значне зниження доходів держбюджету; зменшення 

можливостей для здійснення нових запозичень; підвищення видатків; накопичення 

заборгованості державних установ;девальвація гривні; збільшення витрат на обслуговування 

державного боргу;  

Для покращення стану фінансової системи України необхідно переглянути ключові 

напрямки стабілізаційної політики: розвиток страхового механізму пенсійного забезпечення, 

медичного обслуговування, страхових принципів фінансування для отримання вищої освіти 

полегшить навантаження та сприятиме удосконаленню функціонування фінансової системи 

країни. Для зменшення заборгованості, Україні слід поновити свій імідж та відновити довіру 

населення, емітуючи при цьому державні облігації з метою залучення додаткових коштів. Разом 

з тим у довгостроковій перспективі необхідно створити відповідні механізми, спрямовані на 

стимулювання розвитку фінансів домогосподарств, оскільки, використовуючи практику 

зарубіжних країн, слід зазначити, що домогосподарства займають провідне місце у формуванні 

доходної частини бюджетів усіх рівнів.  

З огляду на це, основними шляхами вирішення проблем фінансової системи України є:  

- розробка стратегії розвитку фінансової системи України;  

- удосконалення чинної законодавчої бази у сфері регулювання роботи ланок фінансової 

системи;  

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, раціоналізація і 

упорядкування видатків соціального спрямування та посилення контролю за їх цільовим 

використанням;  

- зміцнення фінансів суб’єктів господарювання з метою посилення мотивації до 

ефективної роботи, інвестиційної діяльності;  
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- динамічний розвиток інструментів та інфраструктури фінансових ринків;  

- реформа системи оподаткування в напрямку послаблення податкового тиску;  

- раціональне використання коштів, залучених з допомогою державного кредиту та 

зміцнення довіри до державних цінних паперів;  

- формування групи потужних банків [5]. 

В умовах світових глобалізаційних процесів наша країна постійно співпрацює та взаємодіє 

з іншими країнами та результативність залежить від того, наскільки міцною є позиція нашої 

держави, наскільки стійкою є вона у фінансовому плані. Фінансова система – це перший крок, 

який забезпечить нам цю стійкість та надійність. Саме тому її удосконалення, впровадження 

чогось нового є дуже важливим для країни, адже від того, наскільки чітко все організовано 

залежатиме і кінцевий результат, який перш за все полягає у визнанні України як надійного 

партнера у співпраці та зайняття нею належного місця на світовій арені.  

Таким чином, у сучасних умовах існує об’єктивна потреба у ефективній реалізації 

програми фінансового оздоровлення держави, розробці ряду стабілізаційних заходів щодо 

запобігання негативним наслідкам від фінансової кризи, що вимагає, на нашу думку, прийняття 

низки відповідних законів, здійснення практичних заходів та розробки науково обґрунтованих 

критеріїв функціонування фінансової системи держави з метою мінімізації можливих збитків від 

подальших фінансових криз для вітчизняної економіки. За умови імплементації перерахованих 

вище рекомендацій сучасна фінансова система України вийде на траєкторію стабільного 

економічного розвитку. 
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Вона завдала катастрофічного удару для національної економіки, суспільства.  За оцінкою 

Світового банку,  збитки  України  від  вторгнення  російської  армії  перевищили 350 млрд. 

доларів, і з кожним новим днем внаслідок бойових дій ця сума зростає. У такій  критичній  

ситуації  на  перший  план  виходить розробка  швидких та  ефективних заходів.Тому відповідно 

до Указу Президента від 21 квітня 2022 року № 266/2022 «Питання Національної ради з 

відновлення від наслідків війни» розпочато роботу над проектами розділів плану заходів з 

післявоєнного відновлення та розвитку України. 

Одним із планів Національної ради з відновлення України від наслідків війни є Проект 

Плану відновлення України від робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». 

План включає: перелік заходів, рекомендації щодо пріоритетних реформ та стратегічних 

ініціатив, перелік нормативно-правових актів, ухвалення та реалізація яких є необхідними для 

ефективного функціонування та відновлення України у воєнний та повоєнний періоди. 

На сьогоднішній день економіка України показала, що здатна тримати удар та 

адаптуватися до суттєвих форс-мажорних обставин таких як війна з Росією,яка ще досі 

триває,однак маємо багато негативних макроекономічних явищ і процесів, які гостро назріли, а 

саме: 

1) відтік іноземного і внутрішнього капіталу з країни: міжнародні компанії, які здійснюють 

свою виробничу діяльність в Україні змушені її припиняти або частково через високі ризики та 

фінансові втрати, що призведе до зростання рівня безробіття в країні; 

2) зупинено міжнародну логістику, і як наслідок, вся внутрішня торгівля в країні 

практично зупинилася, а значить десятки тисяч людей зараз без роботи; 

3) близько 10 мільйонів людей вже стали “біженцями”, вони емігрували або до інших 

країн, або до інших регіонів всередині країни, втратили роботу 

4) часткова втрата головного джерела своїх доходів, вони випали з економічного 

кругообігу  країни, оскільки такі громадяни  не мають  можливості  споживати і виробляти 

продукти і послуги, сплачувати  податки тощо; 

5) інфляція, падіння купівельної спроможності національної валюти, необхідність 

державного фінансування соціальних виплат для населення та фінансування збройних сил  

України  виснажують  державний  бюджет країни,  який  через  війну  поповнюється незначними 

темпами; 

6) зниження активності банків та заморожування інвестиційних проектів. 

Найбільший шок від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію 

України стався в березні 2022 року. За даними Національного бюро статистики, 

використовуючи непрямі методи розрахунку та інструменти моделювання, Мінекономіки 

оцінює падіння ВВП у березні 2022 року на 47-50% (станом на березень 2021 року), що призведе 

до падіння на 15,1% у першому кварталі. За прогнозами аналітиків за цей рік ВВП України може 
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скоротиться на на 40%.  Проте станом на середину травня 2022 року можна сказати, що 

економіка України продовжує функціонувати, незважаючи на масштабну військову кампанію в 

країні. 

Мета України: відновлення економіки та стрімке економічне зростання за прикадом 

“Плану Маршалла”, використаний для  відродження  Європи  після  руйнівної  Другої  світової  

війни. 

Цілі: 1) відновлення (за 12 місяців з моменту завершення війни відновити безпечне 

середовище для життя людей та бізнесу); 2) зростання (забезпечити зростання ВВП України з 

$200 млрд до $500 млрд та подальшу здатність економіки генерувати високі темпи економічного 

зростання; 3) повноцінна інтеграція економіки та стати повноправним членом ЄС. 

Ефективність реалізації такої програми нашої країни багато в чому залежить від пошуку  

надійних  джерел  фінансування.  Україні  потрібно  знайти  значні  фінансові активи, щоб 

відновити зруйновану окупантами інфраструктуру та налагодити роботу економіки.Українські 

економісти  вважають, що  Україна може  розраховувати  на отримання  400-500 млрд. доларів - 

це активи російського Центробанку. Також гранти від західних партнерів, які будуть 

стимулювати прихід західних компаній. 

Ключові реформи,які допомодуть досягти мети та цілей для нашої держави: 1. Структурна 

перебудова економіки шляхом прискореного розвитку переробної промисловості (залучення 

інвестицій, нарощування експорту,імпортозаміщення). 2. Розквіт МСБ завдяки дерегуляції, 

зниженню податкового навантаження,розширенню доступу до знань, ринків, капіталу та 

створенню комфортних умов для ведення бізнесу. 3. Реформа ринку праці шляхом 

запровадження ринкових принципів виробничих відносин. 4. Виконання економічної частини 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 5. Реформа управління державними активами: 

приватизація та корпоративне управління. 6. Реформа ринків та деолігархізація економіки. 7. 

Реформа Державної митної служби України. 

Заявдяки таким змінам економіка отримає нове дихання та отримає ринок без монополії та 

корупції 

Головними показниками, які покажуть, що Україна відновлюється та розвивається: 1) 

Зупинка падіння виробництва товарів та послуг. 2) Першочергова відбудова повністю або 

частково зруйнованих виробничих, інфраструктурних потужностей. 3) Відновлення розірваних 

ланцюгів постачання продукції. 4) Збереження контролю над інфляційними процесами. 5) 

Прозорість та відкритість процесу здійснення закупівель за кошти донорів у проєктах з 

відновлення. 6) Швидке спрощення регуляторного середовища. 7) Розвиток інновацій. 8) 

Збереження робочих місць. 9) Нарощування обсягів виробництва товарів (передусім переробної 

промисловості) та послуг, побудова нових інноваційних підприємств. 10) Розвиток сировинної 

бази. 11) Розширення пропускної спроможності логістики. 12) Розвиток експорту. 13) 
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Проведення модернізації виробничих потужностей. 14) Збільшення наукоємності виробництва. 

15) Зростання зайнятості. 16) Збільшення іноземних інвестицій. 17) Стрибок від перехідної 

економіки до економіки, що розвивається. 18) Скорочення тіньової економіки. 19) Максимальна 

діджиталізація взаємодії держави й суб’єктів господарювання. 20) Повноцінне членство України 

в ЄС. 

Висновки. Економіка України перебуває у стані безпрецедентної кризи через війну.Досвід 

країн показує , що пройшли війну, динамічне економічне відновлення неможливе без 

затвердження попередніх політичних рішень на законодавчому рівні, що базуватимуться на 

національних ідеях щодо ідентифікації необхідної моделі розвитку, геополітичній доцільності та 

відстоюванні національних інтересів країни.В Україні для успішних економічних змін потрібно 

дотриримуватися стратегії розвитку території,що були під окупацією,введення іновацій у різні 

сфери діяльності та запобігагання корупції. 
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Нині у світовій економіці одним з актуальних джерел залучення грошових коштів на 

різних рівнях функціонування є випуск таких видів цінних паперів, як облігації. Облігації 

виступають досить розповсюдженим способом залучення коштів в країнах із розвиненими 

економіками. Ринок державних цінних паперів є важливим інструментом фінансового ринку 

кожної країни. Для кожної окремої країни світу характерна власна специфіка емісії та 

розповсюдження державних цінних паперів, що зумовлена, по-перше, історичними та 

економічними аспектами розвитку країни загалом, та ринку позикових капіталів, зокрема. 

Виключенням не є і Україна. Україна має власний внутрішній фондовий ринок зі своїми 

принципами та правилами функціонування, що базуються на міжнародних стандартах. Саме 

фондовий ринок використовується нині для погашення боргових зобов‘язань  та залучення 

грошових коштів для інвестування проєктів розвитку національного господарства тощо. 

Актуальність дослідження сучасного стану ринку державних облігацій в Україні 

обумовлена перш за все тим, що саме даний вид облігацій є безризиковим борговим 

інструментом, при цьому є носієм суверенного ризику. Відповідно до Закону України «Про 

цінні папери та фондову біржу» категоріальне поняття «облігації внутрішніх державних позик 

України» трактується як державні цінні папери, що розміщуються лише на внутрішньому ринку 

і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх 

номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. При цьому, 

слід зазначити, що номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України може 

бути визначена в іноземній валюті [1]. 

Облігації далеко не тільки інструмент фінансування дефіциту бюджету. Роль 

держоблігацій у національній фінансовій системі не просто ключова, а «панівна». Держоблігації 

у 2021 р. забезпечили 99% обороту організованого фондового ринку України.  Це основний 

інструмент забезпечення за численними фінансовими операціями (міжбанківські угоди, угоди 

між банками та іншими фінансовими установами, між банками та НБУ, зокрема з метою 

рефінансування). Це найбільш ліквідні та надійні фінансові інструменти, якими користуються 

СЕКЦІЯ 2 

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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учасники банківської системи та інші значущі гравці фінансового ринку. Це значуща частина 

активів українських банків та інших інституційних інвесторів. Випуск державних облігацій 

водночас стосується погашення державного боргу України . 

За внутрішньою структурою держаний борг можна поділити на такі інструменти, як цінні 

папери, кредити від міжнародних організацій та інших країн тощо. Відповідно станом на 2020 

рік 49 % загальної суми державного боргу України складають ринкові цінні папери, у т. ч. 28% – 

облігації зовнішніх державних позик та 21% – облігації внутрішніх державних позик [2]. 

Ринок облігацій, як сегмент фондового ринку України до початку воєнних дій на території 

України протягом періоду 2016-2020 року складав неоднозначну динаміку. Так, за даними 

Національного банку України, що наведені в таблиці 1  можна зробити висновок, що негативна 

динаміка розміщення ОВДП на первинному ринку в Україні  відбувалася до 2017 року включно. 

Так темпи розміщення облігацій внутрішніх державних позик України за період 2016-2018 рр.  

знизились на 60,82 % (101,11 млрд грн), проте протягом наступних 2019-2020 рр. 

спостерігаються темпи зростання на 16,75% (38,12 млрд грн). Така  тенденція прямо залежить 

від збільшення дохідності облігацій, зокрема короткострокових унаслідок створення умов для їх 

розміщення та обігу [2]. Станом на 24.02.2022 р. до структури власників ОВДП належали: банки 

– 51,6%; НБУ – 30,5%; юридичні особи – 7,9%; нерезиденти – 7,4%; фізичні особи – 2,5% [4] 

Наразі в умовах повномасштабних воєнних дій  на території України досить гострим є 

питання економічної платоспроможності країни. Україна потребує значних грошових коштів 

для підтримки функціонування армії, забезпеченні оборони території та безпеки громадян, 

відновленню критичної та цивільної інфраструктури, постачання гуманітарної допомоги, 

зокрема ліків та продуктів тощо. Нині головними напрямками є підтримка чинних та 

непошкоджених виробничих потужностей, а також забезпечення громадян країни постійними та 

необхідними товарами та послугами, задля продовження їх функціонування та життєдіяльності. 

Тому пошук швидких та оптимальних способів наповнення державного бюджету України є 

досить гострим та актуальним питанням. Саме одним із таких напрямків можна вважати випуск 

військових облігацій внутрішньої державної позики України, зокрема, «військові ОВДП». 

Нині спостерігається постійне збільшення загальної суми зовнішньо та внутрішнього 

державного боргу України, що першочергово спричинене військовими діями на території країни 

та інфляцією та знецінення гривні, а також значними витратами на підтримання функціонування 

Збройних сил України. Тобто, стає зрозумілим, що категоріальне поняття «військові облігації» 

описують і точно встановлюють мету їх випуску. Тому, військові облігації внутрішніх 

державних позик України можна визначити як різновид облігацій внутрішніх державних позик, 

кошти від продажу яких будуть спрямовані на потреби армії, зокрема забезпечення оборони та 

безпеки територіальної цілісності країни, та стабілізувати фінансову систему держави в таких 

умовах. 
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Слід зазначити, що на законодавчому рівні тлумачення поняття «військові ОВДП», як 

і віднесення їх до різновиду ОВДП, на сьогодні відсутні. Загалом ця дефініція зустрічається 

в  Постановах Кабінету Міністрів України, а саме «Про випуск облігацій внутрішньої державної 

позики “Військові облігації”» № 101 та «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 

“Військові облігації”» № 156 [3], поява яких була зумовлена початком воєнних дій на території 

України та, як наслідок, необхідністю наповнення Державного бюджету України для підтримки 

економіки та протистояння агресору. Нині в країні заплановано поетапне щотижневе здійснення 

державних внутрішніх запозичень, починаючи із 1 березня 2022 року. У 2022 році  найбільший 

портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки – первинні дилери. Другим 

за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. 

Він становить [4]: 

- 12 880,8 млн грн (14,9% від загального обсягу придбаних військових облігацій 

внутрішніх державних позик, номінованих у гривні); 

- 172,4 млн дол. США (20,0% від загального обсягу військових облігацій внутрішніх 

державних позик, номінованих у дол. США); 

- 138,7 млн євро (49,3% від загального обсягу облігацій внутрішніх державних позик, 

номінованих у євро). 

За результатами двадцяти проведених аукціонів (починаючи із 1 березня 2022 року і 

закінчуючи 1 серпня 2022 року) Міністерство фінансів України спрямувало на погашення 

внутрішніх державних облігацій 124 997,2 млн грн, 1 539,4 млн дол. США та 168,0 млн євро, а 

залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах – 95 168,9 млн 

грн, 908,7 млн дол. США та 383,5 млн євро. Загалом упродовж дії воєнного стану Міністерство 

фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 

14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП, що розміщуються на 3, 

6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних) [4]. Натомість дохідність за короткими 

гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 

10% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими у євро (2,5% річних для усіх термінів 

погашення). 

Отже, вищезазначені статистичні дані свідчать про те, що такий інструмент як випуск 

військових облігацій внутрішніх державних позик є досить ефективним та дає можливість 

максимально швидко наповнити державний бюджет грошовими коштами, що підтверджується 

минулим піврічним досвідом. Аналізуючи позитивний ефект від введених дій, відтепер 

Міністерство цифрової трансформації України започаткувало процес онлайн придбання даного 

виду гривневих облігацій у мобільному застосунку «Дія». Головною умовою для купівлі 

військових облігацій онлайн є громадянство України та вік понад 18 років. Виплату коштів 

номінальної вартості облігації та нарахованого доходу здійснюють автоматично на обрану 
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картку єПідтримка. Проте дозвіл на обіг лише незначної частки державних цінних паперів 

(військових облігацій) є недостатнім для інвестиційної діяльності, диверсифікації портфелів 

фінансових інститутів і задоволення попиту населення, яке в таких умовах може вдатися до 

інвестицій в активи, що позбавлені регуляторних обмежень або перебувають за межами 

наявного правового поля. 

Отже, на відміну від банківського та страхового ринків, які є керованими центральним 

банком України, фондовий ринок, а саме ринок облігації діє в знаних обмеженнях. При цьому 

обмеження стосуються не в першу чергу державних облігацій, хоча від їх ліквідності й 

інвестиційної привабливості прямо залежить залучення фінансових ресурсів для подовження 

спротиву зовнішній агресії, стабілізації бюджетної політики, підтримки національної економіки 

та інфраструктури. Тривала обмежувальна регуляторна політика руйнує українські ринки 

капіталів, позбавляє їхніх учасників можливості ефективно функціонувати, залучати та 

розміщувати інвестиції, забезпечувати обіг активів, допомагати державі у складних воєнних 

умовах. 

Саме тому довіра інозмених інвесторів до ОВДП України має важливе значення та 

вирішальний вплив на рішення про діяльність на території нашої держави, таким чином, варто 

якнайшвидше вжити заходи для розблокування ринків капіталу та посилення економічного 

фронту протидії агресору. Найближчим часом ,  одразу після перемоги, Україні  знадобляться 

значно більші запозичення. Інвестиції до України мають бути залучені через звичні для 

зовнішнього інвестора фінансові інструменти. 
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Основним результатом функціонування грошової системи будь-якої країни є реалізація 

грошово-кредитної (монетарної) політики. Позитивний вплив даної політики на розвиток 

держави визначає ефективність всієї грошової системи. У сучасній ринковій економіці 

монетарна політика є одним з найвагоміших важелів впливу державою в особі національного 



98 

 

банку на перебіг економічних процесів в цілому та на конкурентоспроможність країни зокрема. 

Під грошово-кредитною політикою варто розуміти всі заходи, інструменти та дії 

регулятивного характеру, що здійснюються головною банківською установою країни і 

реалізуються через грошовий ринок країни для забезпечення фінансової стабільності держави. 

Головним суб’єктом монетарної політики в Україні є Національний банк. Слід зазначити, 

що ще окрім нього, у здійсненні регулятивних дій грошовокредитної політики беруть участь й 

інші органи державного регулювання економіки, а саме: Міністерство фінансів України, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Кабінет Міністрів України, Верховна 

Рада України. 

Основні засади грошово-кредитної політики за свою основу мають важливі критерії та 

макроекономічні показники економічного розвитку, що включають прогнозні значення обсягу 

валового внутрішнього продукту (ВВП), розміру дефіциту державного бюджету і джерел його 

покриття, рівня інфляції, платіжного та торговельного балансів затверджених Кабінетом 

Міністрів України. Виділяють наступні об'єкти, на які найчастіше спрямовуються регулятивні 

дії грошово-кредитної політики: 

- пропозиція (маса) грошей; 

- валютний курс; 

- процентна ставка; 

- рівень інфляції; 

- швидкість грошового обігу [1]. 

Залежно від того у якому стані знаходиться господарська кон’юнктура, регулятор може 

здійснювати два основні типи грошово-кредитної політики, що справляють взаємно 

протилежний вплив на динаміку грошової маси. 

Рестрикційна грошово-кредитна політика (політика «дорогих грошей») – це політика, яка 

спрямована на зменшення обсягу кредитних операцій, підвищення 6 рівня процентних ставок і 

призупинення темпів зростання грошової маси в обороті. Основною метою її застосування є 

боротьба з інфляцією, зниження різких коливань фаз економічного циклу та стабілізація усієї 

грошової системи. 

Експансійна грошово-кредитна політика (політика «дешевих грошей») – це політика що 

супроводжується зниженням рівня процентних ставок, збільшенням обсягів кредитних операцій 

і загальним зростанням грошової маси. Основною метою її застосування є подолання спаду 

виробництва та пожвавлення ділової активності економічних агентів, стимулюванням 

інвестиційних процесів та зростанням платоспроможного попиту на товари і послуги [2]. 

Оскільки грошово-кредитна політика – це комплекс заходів що проводяться центральним 

банком, метою впливу якого є зміна кількісті грошей в обігу та кон’юктура грошового ринку, 

тому заходи монетарної політики центрального банку мають забезпечувати досягнення таких 



99 

 

чотирьох стратегічних цілей: 1) стимулювання економічного росту; 2) забезпечення стабільності 

національної валюти (підтримання низьких темпів інфляції); 3) забезпечення низького рівня 

безробіття; 4) підтримання рівноваги платіжного балансу країни (забезпечення його активного 

сальдо) [3]. 

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) процентну політику; 

2) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для банків; 

3) рефінансування комерційних банків; 

4) операції з цінними паперами; 

5) управління золотовалютними резервами; 

6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 

7) зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; 

8) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними [4]. 

Інструменти грошово-кредитного регулювання, які є наявні в розпорядженні головної 

банківської установи країни мають наступну класифікацію (рис. 1). 

Рис.1. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики (на основі джерела [5]) 
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У розпал фінансової нерівноваги всі провідні країни світу активно вживають 

різноманітних заходів (переважно фіскальних та фінансових) для запобігання повторенню 

фінансової кризи. За цих обставин, а також через вплив фінансової глобалізації, нагальним є 

питання щодо покращення грошово-кредитної політики, яка традиційно вважалася 

найважливішою сферою економічної політики країни, та комплексу заходів, розроблених 

центральним банком у співпраці з урядом заходів стосовно організації грошових і кредитних 

відносин у державі [2, с. 81]. 

Згідно з оцінками інтеграції фінансової безпеки України, найвпливовішим фактором, що 

змінює індекс інтеграції фінансової безпеки України, є грошово-кредитна безпека, яка 

безпосередньо впливає на вітчизняний макроекономічний розвиток. 

Розглянемо основні процеси, що впливають на безпеку фінансового ринку України та 

вразливість фінансового сектору в сучасних умовах. 

У зв’язку з карантинними правилами для запобігання поширенню гострих респіраторних 

захворювань, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), економічна 

активність стрімко падає в усьому світі. Темпи зниження світового попиту та зайнятості були 

найшвидшими за більше ніж десятиліття. З цієї причини уряди та центральні банки, як 

розвинені, так і нові, оголосили про підтримку своїх економік. Очікується, що після рецесії 2020 

року комбінація заходів жорсткої економії та фіскальних заходів відновить світову економіку з 

2021 по 2022 роки, але вона не зможе повністю компенсувати цьогорічні втрати від 

безпрецедентної кризи.  

Швидке поширення епідемій (особливо в Сполучених Штатах) і внутрішні дисбаланси 

(включаючи боргові проблеми деяких країн єврозони) затягують відновлення в розвинених 

країнах. Проте значні фіскальні стимули в контексті політики пом’якшення монетарної політики 

провідних центральних банків зменшить наслідки шоків. Економіка торгових партнерів України 

на ринках, що розвиваються, зростатиме завдяки швидшій адаптації до нових геоекономічних 

умов, значній бюджетній підтримці з боку міжнародних фінансових інституцій та тіснішим 
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торговельним відносинам з Китаєм (пік якого припав на лютий).  

Глобальна інфляція залишається млявою. Незважаючи на поступове зростання заробітної 

плати та зниження рівня безробіття, попит як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, 

продовжує залишатися млявим, що стримує інфляцію. Грошово-кредитна політика основних 

центральних банків залишається поміркованою. Проте порівняно з кризою 2007-2009 років 

процентні ставки залишаються низькими в розвинутих країнах і деяких країнах, що 

розвиваються, а вплив фінансових інструментів є досить обмеженим. Як наслідок, країни стали 

більше орієнтуватися на фіскальні заходи для підтримки внутрішнього попиту та загальної 

економічної активності. Процентні ставки ФРС та РСБ залишаються на поточному рівні 

щонайменше протягом наступних двох років, а програми кількісного пом’якшення, як 

очікується, залишаться основним засобом фінансової підтримки. 

Як наслідок, дохідність державних цінних паперів у великих країнах залишається відносно 

низькою, а відсутність високодохідних фінансових активів на світових фінансових ринках може 

підтримати інтерес інвесторів до ризикованих активів. Однак попит на ризикові фінансові 

інструменти може бути дестабілізований слабкістю світової економіки та відсутністю сталого 

розвитку зовнішньої торгівлі. Фінансові умови на ринках, що розвиваються, залишаються 

пригніченими. У той же час доступ цих країн до глобальних фінансових ринків залежить від 

їхнього боргового тягаря, рівня вразливості до шоків та їхньої здатності проводити розумну 

економічну політику, підтримувати макрофінансову стабільність та здійснювати структурні 

реформи. Світова цінова ситуація дещо покращилася у 2020 році після значного зниження цін. 

Ціни на сталь будуть повільно зростати через відновлення економічної активності, особливо в 

Китаї та інших країнах Азії. Ціни на зернові коливатимуться навколо поточних рівнів. 

Поступове відновлення попиту на світовому ринку обмежить тиск на ціни, якого можна 

очікувати від високої врожайності зернових.  

Хоча базовий сценарій глобальної економіки є трохи оптимістичним, існують значні 

ризики. Ці усвідомлення можуть призвести до відхилень від наведених вище сценаріїв 

зростання в середньостроковій перспективі. Основними тригерами негативних сценаріїв є 

відновлення карантину через нові хвилі COVID-19, загострення соціальної напруги через 

політичну нестабільність, загострення американо-китайського протистояння, дезінтеграційні 

процеси Європи та глобалізація світу. Основним ризиком для світової економіки є значне 

зниження попиту з боку торгових партнерів України. Нова хвиля COVID-19 вимагатиме 

посилення заходів безпеки, що може призвести до нових трансформацій глобального 

виробничого ланцюга та зниження світових цін на сировину. Падіння світового попиту 

призводить до накопичення та перенасичення світового ринку сировиною в умовах зупинки 

торгівельних і виробничих потужностей. Ринок чорних металів найімовірніше зазнає збитків. 

Отже, у 2021 році Національний банк продовжив застосовувати гнучку грошово-кредитну 
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систему таргетування інфляції на основі змінних валютних курсів з акцентом на підтримання 

фінансової стабільності та забезпечення сталого економічного зростання. Цільовий показник 

інфляції, вперше встановлений у 2017 році, відповідно до ключових принципів та очікувань на 

середньострокову перспективу, показав, що політика є послідовним прагненням до низької та 

стабільної інтеграції та сталого економічного зростання в країні. Зокрема, Україна потрапила в 

кризу, спричинену COVID-19, стабільним зростанням ВВП, помірною інфляцією та дефіцитом 

рахунку поточних операцій у банківському секторі та державних фінансах. 
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На сучасному етапі для України ефективне функціонування валютного ринку набуває 

важливого та актуального значення, адже від нього залежить не тільки розвиток ринкових 

відносин, розширення зовнішньоекономічних відносин , а й загальний розвиток економіки, 

рівень інфляції, стан платіжного балансу, обсяг заборгованості, конкурентоспроможність та 

багато іншого.  

Таким чином, у наслідок повномаштабного вторгнення росії в Україну, процесів 

глобалізації, світової фінансової кризи, стану української економіки, проблеми механізму 

діяльності національного валютного ринку та перспективи його розвитку набувають особливої 

актуальності. 

На початку нашого дослідження проаналізуємо динаміку співвідношення офіційного курсу 

гривні та основних іноземних валют (долар, євро) від 01.01.2019 року до 30.09.2022 року (табл. 

1) на основі даних, представлених на сайті НБУ. 

Так, відмічаємо підйом офіційного курсу  гривні до долара США за 2019 рік, оскільки 

відбулося скорочення долара  з 27,87  До 23,6. У свою чергу аналогічна ситуація і з євро, 

відбулося скорочення з 31,81 до 26,2. 

Протягом 2020 року офіційний курс гривні по відношенню до долара і євро зазнав 

знецінення. Адже на 01.01.2020 офіційний курс гривні до долара США становив 24,12, а 

01.12.2020 уже 28,17. У свою чергу, євро зросло з 26,79 до 34,26. 

У 2021 році відбувається незначний підйом гривні  щодо долара США. Оскільки на 
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01.01.2021 курс становив 28,22, а 01.12.2021 уже 27,21. І більш значний підйом гривні щодо 

євро, з 34,39 до 30,78. 

Значне знецінення гривні припадає на початок 2022 року. Курс долара США на 01.01.2022 

становив 27,98, а уже 30.09.2022 він стає 36,57. Аналогічна ситуація з курсом євро, з 31,67 

зросло до 36,1. 

Таблиця 1 

Співвідношення офіційного курсу гривні до долара США та євро* 

Джерело: складено на основі [1] 

 

У результаті дослідження динаміки співвідношення курсу гривні до іноземних валют 

(долара, євро) визначено, що протягом 2019 –  2021(2022) років національна валюта зазнала 

знецінення. 

 

Рис. 1. Валютні інтервенції НБУ 

Джерело: складено на основі [1]  

Період 
2019 рік 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 долар США 27,87 27,16 26,86 26,81 26,37 26,5 25,75 25,24 24,76 24,8 24,36 23,6 

1 євро 31,81 30,84 30,4 30,11 29,5 29,89 28,91 28,08 27,27 27,4 26,95 26,2 

Період 
2020 рік 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 долар США 24,12 24,60 26,41 27,22 26,81 26,71 27,31 27,52 27,98 28,32 28,31 28,17 

1 євро 26,79 26,84 29,16 29,59 29,19 30,04 31,21 32,54 33,00 33,35 33,48 34,26 

Період 
2021 рік 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 долар США 28,22 27,88 27,80 27,93 27,60 27,24 27,21 26,78 26,73 26,37 26,45 27,21 

1 євро 34,39 33,74 33,14 33,33 33,51 32,85 32,18 31,53 31,50 30,56 30,19 30,78 

Період 
2022 рік 

01 02 03 04 05 06 07 08 09    

1 долар США 27,98 28,41 29,25 29,25 29,25 29,25 31,85 36,57 36,57    

1 євро 31,67 32,27 32,90 31,77 30,88 30,95 32,19 37,09 36,31    
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В результаті дослідження тенденцій зміни загальної суми валютних інтервенцій НБУ (рис. 

1) виявлено, що протягом 2019-2020 років відбувалося їхнє зростання. У цей період валютні 

інтервенції здійснювалися у вигляді продажу валюти, це було необхідно для того, щоб згладити 

курсові коливання та задовольнити попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку, 

оскільки пропозиція була недостатньою. З 2020 по 2021 рік, через знецінення валюти, відбувся 

значний спад результату досліджуваного показника, а з 2021 до жовтня 2022 року дуже різке 

зростання, що навіть спричинило додатне сальдо. НБУ змушений здійснювати такий продаж для 

балансування міжбанку. 

Із рис. 2 ми можемо побачити, що обсяг готівкових операцій з іноземною валютою  в усі 

роки перевищував обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою. Стосовно структури 

операцій з іноземною валютою, можна стверджувати, що обсяг продажу іноземної валюти, 

завжди перевищував обсягам її купівлі, що свідчить про доларизацію економіки. Це свідчить 

про те, що гривня втрачає свою функцію нагромадження, адже більшість населення бажає 

зберігати свої заощадження у стабільній, міцній валюті. Це спричинено високим рівнем інфляції 

та інфляційними очікуваннями, державними позиками в іноземній валюті тощо. 

 

Рис. 2. Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти 

Джерело: складено на основі [1] 
 

Нинішній стан українського валютного ринку характеризується певними проблемами, які 

заважають йому ефективно функціонувати, розриватися та сприяти стабільному розвитку 

української економіки. Треба здійснити ряд заходів, які забезпечать стабілізацію валютного 

ринку та національної грошової одиниці в Україні. 
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Інфляцію і безробіття вважають двома основними факторами макроекономічної 

нестабільності. Тому практичний і теоретичний інтерес представляє проблема взаємозв’язку 

інфляції та безробіття. Це складні соціально-економічні явища, які в тій чи іншій мірі присутні в 

будь-якій сучасній економіці. 

Рівень безробіття вимірює відсоток людей серед робочої сили, які не мають роботи та 

активно шукають роботу. Це головний показник сили економіки, за яким уважно стежать 

політики та економісти. Інфляція та безробіття традиційно мають зворотний зв'язок. Коли один 

піднімається, інший опускається, і навпаки. Уряди зазвичай покладаються на грошово-кредитну 

та фіскальну політику, щоб утримати економіку від надмірного стимулювання або надмірного 

уповільнення. 

Коли економісти та політики говорять про стан економіки, інфляція та безробіття є двома 

найважливішими економічними показниками, якими вони керуються. 

Хоча вони не пов’язані безпосередньо, інфляція та безробіття можуть потужно впливати 

одне на одного. Наприклад, політикам може бути важко знизити інфляцію, не викликаючи 

зростання безробіття [1]. 

Інфляція та безробіття історично підтримували обернену залежність, що представлено 

кривою Філіпса (рис. 1). Низький рівень безробіття зазвичай відповідав вищій інфляції, тоді як 

високий рівень безробіття відповідав нижчій інфляції і навіть дефляції. 

 

Рис. 1. Крива Філіпса [2] 

 

Крива Філліпса вказує на існування оберненопропорційної залежності між рівнем 

безробіття РБ і рівнем зростання цін РЦ. А. В. Філліпс був одним із перших економістів, який 

представив переконливі докази зворотньої залежності між безробіттям та інфляцією заробітної 

плати. Філліпс вивчав зв’язок між безробіттям і темпами зміни заробітної плати у Сполученому 

Королівстві протягом майже цілого століття (з 1861 по 1957 рр.) і виявив, що останній можна 
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пояснити двома речами: рівнем безробіття та швидкістю зміни безробіття [3]. 

Філліпс припустив, що коли попит на робочу силу високий і мало безробітних, можна 

очікувати, що роботодавці досить швидко збільшуватимуть зарплату. Однак, коли попит на 

робочу силу низький, а безробіття високе, працівники неохоче погоджуються на нижчу 

заробітну плату, ніж переважаюча ставка, і в результаті ставки заробітної плати знижуються 

дуже повільно [4]. 

Іншим фактором, який впливає на зміну рівня заробітної плати, є швидкість зміни 

безробіття. При перебуванні економіки на підйомі роботодавці робитимуть активніші ставки за 

працівників, а це означає, що попит на робочу силу зростатиме швидкими темпами (тобто 

відсоток безробіття швидко зменшиться).  

Оскільки заробітна плата є основною витратою для компаній, її зростання має призвести 

до підвищення цін на продукти та послуги в економіці, що зрештою призведе до підвищення 

загального рівня інфляції, що свідчить про макроекономічну нестабільність. Філліпс склав 

графік залежності між загальним зростанням цін і безробіттям, а не зростанням заробітної плати 

[3]. 

З логічної точки зору цей зв’язок має сенс. Коли рівень безробіття низький, попит на 

працівників перевищує їх наявну кількість. Простіше кажучи, доступних робочих місць більше, 

ніж людей, які є в пошуку роботи. З іншого боку, коли безробіття зростає, кількість людей, які 

шукають роботу, значно перевищує попит. Це тому, що не так багато роботодавців беруть на 

роботу, навіть якщо її хоче отримати більше людей [2]. 

Низьке безробіття (коли більше людей працює) означає, що більше споживачів мають 

дискреційний дохід для купівлі товарів, як наслідок, попит на товари зростає. Коли це 

відбувається, зростають ціни. Але в періоди високого безробіття клієнти купують менше 

товарів, що тисне на ціни та знижує інфляцію [1]. 

Коли економіка відновлюється після рецесії та розвивається, інфляція часто зростає. Це 

означає, що ціни зростають, що дає споживачам менше сили та стимулів витрачати свої гроші. У 

цей період безробіття часто знижується. Внаслідок зростання попиту на продукти та послуги  

підприємства нарощують обсяги виробництва, тобто, потребують більше працівників. 

У загальному масштабі безробіття важливіше за інфляцію. Це тому, що має більше сенсу 

залишати людей працювати. Поки вони працюють, люди мають шанс не відставати від інфляції, 

навіть якщо ціни вищі.  

Отже, безробіття та інфляція є двома економічними детермінантами, які вказують на 

несприятливі економічні умови. Економічні аналітики використовують ці показники або 

значення для аналізу міцності економіки. Ці два явища взаємопов’язані і за нормальних умов 

характеризуються негативним зв’язком. 

Високий рівень безробіття є відображенням падіння економічного виробництва. Таким 
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чином, підприємства відчувають збільшення обсягів нереалізованих товарів і вільних 

потужностей. Під час рецесії підприємства відчуватимуть більшу цінову конкуренцію. Таким 

чином, нижчий обсяг виробництва однозначно зменшить попит і інфляцію в економіці.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 

Муха І. Ю., бакалавр, 

спеціальність „Е кономіка” 

ОПП „ Бізнес економіка” 

Науковий керівник: к.е.н., проф. Куцик В. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Провівши аналіз економічної літератури щодо визначення сутності поняття «грошово-

кредитна політика» зазначимо, що не існує єдиного підходу щодо його трактування. 

Згідно із Законом України «Про Національний банк України» грошово-кредитну політику 

визначають як комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на 

регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності 

грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного 

балансу. [1] 

Функціонування грошово-кредитної політики держави ґрунтується на її режимах, вдалий 

вибір якого забезпечує ефективність та успішність самої  політики. Основними режимами 

грошово-кредитної політики є: монетарне таргетування (таргетування грошових агрегатів); 

таргетування обмінного курсу (курсове, валютне регулювання); інфляційне таргетування. 

Зрозуміло, що кожен з режимів має як свої переваги, так і недоліки.  Проаналізувавши та 

порівнявши всі «за» та «проти», центральний банк обирає необхідний для конкретних умов та 

ситуації в державі режим, який стане в допомозі для забезпечення виконання цілей грошово-

кредитної політики. На рис. 1 зображена хронологія змін грошово-кредитної політики в Україні. 

Проте перехід до режиму інфляційного таргетування не супроводжувався належною 

комунікативною політикою Національного банку України, що в результаті сприяло створенню 

та розповсюдженню паніки серед населення та зростання ажіотажного попиту ринкових 

суб’єктів на іноземну валюту, що у взаємодії із відсутністю достатнього нагляду за валютними 

операціями комерційних банків на міжбанківському валютному ринку зумовило різке 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/23073/1/110-113.pdf
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знецінення гривні, яке у свою чергу сприяло виникненню галопуючої інфляції (рис. 2). [3] 

 

1993-1994 рр. 

 

Використання таких інструментів, як: монетизація бюджетного 

дефіциту, використання кредитів НБУ для фінансування програм 

уряду, що спричинило надмірне емісійне кредитування та 

гіперінфляцію 

   

Кінець 1994 р. 

 

НБУ використав всі методи жорстких інструментів для зменшення 

темпів інфляції, що було аналогічно «методам шокової терапії» 

   

1996 р. 

 

характер проведення грошово-кредитної політики значно 

пом’якшився. 

   

1996-2014 рр. 

 

використовувався режим фіксованого обмінного курсу, метою якого 

було підтримка стабільного курсоутворення. 

   

2015-2016 рр. 

 

перехід від монетарного таргетування до інфляційного таргетування 

(при плаваючому валютному курсі, перехід до активної відсоткової 

політики). 

   

З 2017 р. 

 

використовується режим інфляційного таргетування з метою 

забезпечення цінової стабільності та утримання інфляції. 

 

Рис. 1. Хронологія зміни заходів грошово-кредитної політики в Україні 

Джерело: розроблено на основі [2] 

 

 

Рис. 2. Динаміка рівня галопуючої інфляції у 2017-2018 рр. 

Джерело: розроблено на основі [3] 
 

Національний банк України використовує золотовалютні резерви (високоліквідні активи 

НБУ в іноземній валюті та золоті) для того, аби мати змогу проводити валютні інтервенції, 

забезпечити здійснення платежів органів державної влади, покрити дефіцит платіжного балансу 

та стабілізувати курс гривні на міжнародних ринках. Динаміка обсягу міжнародних резервів 

НБУ зображена на рис. 3. [4]. 

Як можна побачити, після 2014 року спостерігається дуже динамічна тенденція до 

збільшення золотовалютних резервів України. З 31.12.2014 р. по 31.12.2021 року офіційні 

міжнародні резерви України збільшилися більше, ніж у 4 рази. Проте після повномасштабного 
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вторгнення  сусіда-агресора на територію України,  золотовалютні резерви зменшилися на 

2833,42 млн. дол. США.   

 

 

Рис. 3. Динаміка обсягу міжнародних резервів України  

з 31 грудня 2010 по 31 березня 2022 року 

Джерело: розроблено на основі [4] 

 

У діяльності Національного банку України важливе місце займає і процентна політика. За 

даними НБУ видно, що протягом березня 2020 року-січня 2021 року спостерігається збільшення 

рівня облікової ставки. Станом на зараз рівень облікової ставки Національного банку України 

становить 10% річних. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні – несправедливу війну росії 

проти України, тенденція до зростання рівня облікової ставки зберігатиме тенденцію до 

зростання, як це було під час Революції Гідності, першого вторгнення росії, окупації Криму та 

створення зони АТО. (рис. 4)  

 

Рис. 4. Рівень облікової ставки НБУ з 08.06.2010 р. по 10.12.2021 р. 

Джерело: розроблено на основі [5]  

34567 
31794,61 

24546,19 

20415,71 

7533,33 

13299,99 
15539,33 

18808,45 
20820,43 

25302,16 

29132,89 
30940,95 

28107,53 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Офіційні міжнародні резерви України, млн. дол. США 

9,5 
8,5 7,75 7,5 7 6,5 

9,5 

12,5 
14 

19,5 

30 

27 

22 
19 

18 
16,5 

15,5 15 
14 

13 12,5 
13,5 

14,5 
16 

17 17,5 18 17,5 17 16,5 
15,5 

13,5 

11 
10 

8 
6 6,5 

7,5 8 8,5 9 
10 

0

5

10

15

20

25

30

35

з 
0

8
.0

6
.2

0
1

0
 

з 
0

8
.0

7
.2

0
1

0
 

з 
1

0
.0

8
.2

0
1

0
 

з 
2

3
.0

3
.2

0
1

2
 

з 
1

0
.0

6
.2

0
1

3
 

з 
1

3
.0

8
.2

0
1

3
 

з 
1

5
.0

4
.2

0
1

4
 

з 
1

7
.0

7
.2

0
1

4
 

з 
1

3
.1

1
. 2

0
1

4
 

з 
0

6
.0

2
.2

0
1

5
 

з 
0

4
.0

3
.2

0
1

5
 

з 
2

8
.0

8
.2

0
1

5
 

з 
2

5
.0

9
.2

0
1

5
 

з 
2

2
.0

4
.2

0
1

6
 

з 
2

7
.0

5
.2

0
1

6
 

з 
2

4
.0

6
.2

0
1

6
 

з 
2

9
.0

7
.2

0
1

6
 

з 
1

6
.0

9
.2

0
1

6
 

з 
2

8
.1

0
.2

0
1

6
 

з 
1

4
.0

4
.2

0
1

7
 

з 
1

5
.0

9
.2

0
1

7
 

з 
2

7
.1

0
.2

0
1

7
 

з 
1

5
.1

2
.2

0
1

7
 

з 
2

6
.0

1
.2

0
1

8
 

з 
0

2
.0

3
.2

0
1

8
 

з 
1

3
.0

7
.2

0
1

8
 

з 
0

7
.0

9
.2

0
1

8
 

з 
2

6
.0

4
.2

0
1

9
 

з 
1

9
.0

7
.2

0
1

9
 

з 
0

6
.0

9
.2

0
1

9
 

з 
2

5
.1

0
.2

0
1

9
 

з 
1

3
.1

2
.2

0
1

9
 

з 
3

1
.0

1
.2

0
2

0
 

з 
1

3
.0

3
.2

0
2

0
 

з 
2

4
.0

4
.2

0
2

0
 

з 
1

2
.0

6
.2

0
2

0
 

з 
0

5
.0

3
.2

0
2

1
 

з 
1

6
.0

4
.2

0
2

1
 

з 
2

3
.0

7
.2

0
2

1
 

з 
1

0
.0

9
.2

0
2

1
 

з 
1

0
.1

2
.2

0
2

1
 

з 
2

1
.0

1
.2

0
2

2
 

Облікова ставка, % 



110 

 

 

Отже, проаналізувавши грошово-кредитну політику України, можна зробити такий 

висновок, що після 2014 року перед НБУ постали великі загрози та проблеми через складні 

політичні умови країни. Але після - спостерігається покращення основних грошово-кредитних 

показників, таких як: зменшення темпів інфляції, покращення рівня облікової ставки та 

збільшення золотовалютних резервів. Проте війна росії проти України неодмінно призведе до їх 

погіршення як у коротко- так і у середньостроковій перспективі. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Осташевська М. А., бакалавр, 

спеціальність “Право”  
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Панасюк О. В.  

Державний податковий університет, м. Ірпінь 
 

Ефективна грошово-кредитна політика країни впливає на розширення міжнародної 

торгівлі та валютно-фінансових відносин, зростання частки експорту товарів і послуг у 

світовому виробництві. 

Дану тему висвітлювали в своїх роботах такі фахівців як: І.В. Лопаткіна, Ф.О. Журавка, 

В.О. Буряк, Я.В. Бклінська, І. О. Голосенін, Т. П. Вахтенко, Б.І. Іличок, А.Р. Дунська, Н.Е. 

Бодрова та інші. 

Механізм валютної політики України є досить неоднозначним за своїм характером та 

впливом на національну економіку. Більшість заходів, що застосовуються у валютній сфері, або 

не відповідають загальносвітовим тенденціям, або не приносять очікуваного результату. 

Валютна політика покликана забезпечити стабільність курсу національної грошової одиниці, 

сприяти через курс валюти залученню іноземних інвестицій в економіку, регулювати зовнішні 

платіжні відносин з іншими країнами, забезпечити збалансування зовнішніх платежів і 

накопичення централізованих валютних резервів. Водночас, поведінка окремих учасників 

валютного ринку, за певних обставин, може призвести до значних курсових коливань і, як 

наслідок, до дестабілізації ринку [1]. 

Прогресуюча інтеграція України у світове товариство вимагає оптимізації та 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/762/96
https://www.bank.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
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вдосконалення функціонування валютної політики як важливого механізму забезпечення 

взаємодії між національною та світовою економікою, тому в важливим є вирішення нагальних 

проблем функціонування валютної політики в Україні, а саме [2]: 

1. Адміністративні обмеження. Сьогодні актуальним для української монетарної політики 

є те, що в умовах макроекономічної нестабільності НБУ має шукати нові інструменти 

монетарної політики в короткостроковій перспективі. Тому сучасна система купівлі-продажу 

валюти НБУ є дуже складною. НБУ постійно вдається до адміністрування валютних операцій.  

2. Законодавчо-нормативна база. Валютна політика України регулюється Декретом 

Кабінету Міністрів No15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», 

ухвалений у лютому 1993р., який і сьогодні залишається чинним і є центральним елементом 

регулювання валютних операцій в державі. Даний Декрет не зауважив особливостей 

функціонування суднобудівної галузі Україні в 1993 р., тому він поставив крапку на 

суднобудівних заводах, як головному джерелу доходів в Миколаївській обл. Тому доречним є 

«перезавантаження» цього нормативно-правового акта як нового законодавчого документа в 

контексті загальної лібералізації валютного ринку України [3]. 

3. Європейська інтеграція є досить важливим аспектом, оскільки грошово-кредитна 

політика в цьому напрямку зможе зробити позитивні кроки, а саме: поступове зниження ролі 

долара США в національній економіці як валюти, на яку надається перевага для міжнародних 

безготівкових розрахунків, а також перехід на зовнішню торгівлю з країнами Європейського 

економічного та валютного союзу. 

4. Інфляційне таргетування. Втіленням валютної політики є обмінні курси. Правильне 

визначення валютних курсів має важливе практичне значення, тому що валютний курс 

безпосередньо впливає на ціну імпорту, виражену в національній валюті та на ціну експорту, що 

конвертується в іноземну валюту. Тому його динаміка пов’язана з темпами інфляції. На сьогодні 

досить актуальним є запровадження інфляційного таргeтування – це політика центрального 

банку, спрямована на досягнення визначеного рівня інфляції. Для 178 України прийнятним 

рівнем інфляції може бути 5% річних. Для досягнення заданого рівня інфляції НБУ планує 

застосовувати доступні йому інструменти грошово-кредитної політики. Основним інструментом 

в арсеналi Національного Банку України є змiна облiкової ставки. В теорiї пiдвищення облiкової 

ставки тягне за собою зростання депозитних ставок в комерцiйних банках, що збiльшує 

привабливiсть заощаджень, пiдвищує вартiсть кредитiв, що, в свою чергу, гальмує iнфляцiю. З 

допомогою цього можна домогтися сталого і прогнозованого рівня інфляції [4].   

Для стабілізації національної валюти необхідна реалізація наступних заходів у сфері 

валютно-курсової політики:  

1) перехід до нового сценарію регулювання Національним банком України валютного 

курсу, ключовими ознаками якого має стати концентрація зусиль на створенні належних 
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інституційно організаційних умов для розвитку ринкових засад курсоутворення;  

2) раціональнішого використання валютних коштів, посилення мотивації суб’єктів 

валютних відносин до підтримання збалансованих валютних позицій і страхування валютних 

ризиків;  

3) вдосконалення політики валютних інтервенцій у напрямі підвищення її узгодженості з 

процентною політикою;  

4) прискорений розвиток строкового сегменту валютного ринку та системи інструментів 

страхування валютних ризиків;  

5) активніше використання гнучкого валютного курсу за призначенням — як компенсатора 

негативних зовнішніх шоків та засобу підтримки конкурентоспроможності товаровиробників 

[5]. 

Тому, завдання грошово-кредитної політики, яке полягає у відновленні стабільності 

обмінного курсу національної валюти та відновленні довіри до неї, має бути невід’ємною 

частиною реалізації національної економічної політики та керуватися в сучасних умовах. 

Замість того, щоб повернутися до попередньої моделі економічного зростання розширення 

внутрішнього попиту за рахунок імпортних поставок, вона займає принципово іншу позицію. 

Йдеться про забезпечення зростання виробництва шляхом підвищення продуктивності праці та 

зниження собівартості продукції при одночасному збільшенні інвестицій в основний капітал. 

Необхідною умовою для цього виду інвестування є високий ступінь довіри до національної 

валюти власника капіталу, що є основою вираження вартості та отримання прибутку для всіх 

об'єктів інвестування.  
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За сучасних умов ведення бізнесу розвиток малого та середнього підприємництва має бути 

основним напрямком національної політики економічного розвитку, так як це допомагає 

визначити проблеми соціальноекономічного та соціального характеру в Україні. Проте, в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93#Text
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publіsh
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сучасних умовах діяльність малих підприємств гальмується через нестійку економічну, 

політичну ситуації, фінансову кризу, що призводить до сповільнення та диспропорційності їх 

розвитку. Пандемія та війна особливо сильно вплинула на середній та малий бізнес за останні 

роки.  

Малий бізнес, як інституційний сектор економіки, давно став домінуючим за чисельністю 

та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Так, у більшості розвинутих країн малий 

бізнес щороку забезпечує приблизно 50-70% валового внутрішнього продукту. Малий і середній 

бізнес в Україні приносить 55% валового внутрішнього продукту в економіку країни, при цьому 

якщо виділити тільки малий бізнес, то це лише 16% ВВП. [1] 

Сьогодні суб’єкти МСП (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) стикаються з 

багатьма проблемами, зокрема: недосконалістю національної політики у сфері оподаткування, 

відсутністю підтримки малих і середніх підприємств в Україні, високими відсотками за кредити, 

що обмежує бізнес та підприємців у залученні коштів для своєї діяльності. Ці та інші проблеми 

призвели до виникнення та функціонування тіньового сектору економіки. [3] 

Також дуже сильно на функціонування бізнесу вплинуло повномасштабне вторгнення 

Росією в Україну. Близько 20% території України окуповано. Багато людей втратили робочі 

місця, підприємства зупинили свою роботу. Понад 9 міліонів осіб виїхало за кордон з 24 лютого. 

З цього можна зробити висновок, що знизилася пропозиція на ринку товарів та послуг. 

Підприємства закінчують свою діяльність, через зменшення доходу. Саме тому держава ввела 

деякі податкові зміни для полегшення ведення бізнесу, а саме: 

 Подання звітності, сплата податків, реєстрація податкових накладних (Закон № 2115 від 

03.03.2022 дозволив не подавати звітність, не сплачувати податки/збори та не реєструвати 

податкові накладні/розрахунки коригування тим платникам, які внаслідок воєнних дій не мають 

такої змоги. На час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення платники 

звільняються від відповідальності за невиконання таких обов'язків) [3] 

 Зміни для третьої групи при сплаті єдиного податку (Наказ Кабінету Міністрів №121 від 

26.04.2022 передбачив випадки, коли платник не виконував з 24 лютого 2022 року свої 

податкові обов'язки, а згодом перейшов на спеціальну третю групу єдиного податку зі ставкою 

2%. Перебування на цій системі обмежує можливість виконання платником своїх обов'язків за 

попередні періоди, зокрема, немає технічної можливості зареєструвати податкові накладні. Саме 

тому на час перебування на спеціальній 3 групі єдиного податку платники звільняються від 

відповідальності за невиконання своїх податкових обов'язків з 24 лютого 2022 року до переходу 

на спеціальну 3 групу. Подати звітність, сплатити податки/збори та зареєструвати податкові 

накладні потрібно буде протягом 60 днів після повернення на попередню систему 

оподаткування. [3] 

 Самостійне виправлення помилок: Закон 2260 скасовує штраф та пеню, що 
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нараховується при виправленні самостійно виявленого заниження податкових зобов'язань. 

Звільнення поширюватиметься за періоди з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2022 року. Після 

завершення цього періоду будуть застосовуватися такі штрафи: у разі подання уточнюючого 

розрахунку до декларації - 3% штрафу; при включенні суми заниження до декларації за 

наступний період - штраф 5%. [3] 

Тож виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що існують перешкоди для 

розвитку підприємництва, але держава та самі власники намагаються зробити все для вдалого 

функціонування бізнесу та економіки держави. Війна дуже сильно підкосила бізнес в Україні, 

але тим не менш він продовжує працювати. До прикладу, Міністерство економіки 

України розповідає, що в рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із 

зони активних бойових дій в безпечні регіони України. З них вже 477 компаній відновили свою 

роботу. 
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Постановка проблеми. Ступінь розвитку ринку цінних паперів є показником стану 

економічної системи держави загалом. На сучасному етапі ринок цінних паперів в Україні 

перебуває на перехідному етапі. Хоча порядок проведення операцій з цінними паперами 

врегульований значною кількістю нормативних актів, на жаль, і надалі спостерігаються певні 

недоліки у цій сфері. Для вдосконалення українського фінансового ринку важливим є 

проведення аналізу видів цінних паперів, що визначені у національному законодавстві. 

Метою дослідження є розгляд законодавчого закріплення характерних ознак основних 

видів цінних паперів в Україні. 

Результати дослідження. Справжнім досягненням українського правового поля є 

закріплення поняття «цінного паперу» на законодавчому рівні. Вважається, що таким чином 

законодавець доводить важливість цінних паперів для стабілізації грошово-економічної системи 

України.  

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=174e4a40-636f-4a32-8f12-0efd1bf30847&title=VRamkakhProgramiRelokatsiiVzhe477-PidprimstvVidnoviliRobotuNaBezpechnikhTeritoriiakh
https://zakon.rada.gov.ua/laws
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=174e4a40-636f-4a32-8f12-0efd1bf30847&title=VRamkakhProgramiRelokatsiiVzhe477-PidprimstvVidnoviliRobotuNaBezpechnikhTeritoriiakh
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Зокрема, визначення цінного паперу міститься у ст. 194 ЦК України [4]. Ця стаття виділяє 

наступні ознаки цінного паперу: його усталена форма, наявність реквізитів, визначення у 

документі взаємовідносин суб’єкта, який видав цінний папір, із суб’єктом, який має право на 

цей цінний папір; визначає зобов’язання за таким цінним папером тощо. Варто зазначити, що 

ЦК України не визначає види цінних паперів. Однак, ч. 2 ст. 195 цього нормативного акту є 

бланкетною. ЦК України для визначення видів цінних паперів пропонує ознайомитися із 

положеннями Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» [3]. 

Важливо, що розділ 2 Закону присвячений класифікації цінних паперів. Вважається, що 

закріплення легальної класифікації цінних паперів покращує правозастосування, адже це сприяє 

єдиному праворозумінню у цій сфері.  

Варто зазначити, що до прийняття чинного Закону у законодавстві передбачався 

вичерпний на той момент перелік видів цінних паперів. Однак, у чинній сьогодні редакції 

Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» застосовано інший підхід. 

Так, законодавець не виділяє вичерпного переліку видів цінних паперів. Вважається, що це 

рішення є закономірним і відображає динамічний характер суспільних відносин, а також сучасні 

тенденції до глобалізації. Однак, існує думка, що сучасні обставини, за яких відбувається 

економічний розвиток України, не передбачають появи нових фінансових інструментів [5, с. 

136]. Також, варто взяти до уваги, що на сучасний етап розвитку ринку цінних паперів 

впливають різноманітні чинники, такі як економічна криза, політична нестабільність, проблеми 

із податковими надходженнями тощо [1, с. 34].  

Науковець Л. Г. Михальчишина вважає, що під видом цінних паперів необхідно розуміти 

їхню сукупність залежно від спільних та однакових ознак [2, с. 258]. Пропонується 

проаналізувати характерні ознаки основних видів цінних паперів в Україні. 

Вважається, що основними видами цінних паперів в Україні є: акції, облігації, 

казначейські зобов’язання України, сертифікати (інвестиційні та опціонні), фондові варанти, 

кредитні ноти, депозитарні розписки, сертифікати банків (ощадні та депозитарні) та векселі. 

Такий висновок можна зробити після аналізу положень Закону. Так, його 2 розділ «Цінні 

папери» містить детальний опис кожного із зазначених видів цінних паперів. Пропонується 

провести дослідження акцій та облігацій, адже саме цим видам присвячена значна кількість 

норм законодавства.  

Акція є тим видом цінних паперів, які нерозривно пов’язані із акціонерним товариством. 

Варто зазначити, що норми Закону у цій сфері також є бланкетними і пропонують ознайомитися 

з ЦК України та законодавством у сфері діяльності акціонерних товариств. І справді, серед 

цінних паперів акціонерного товариства ключову роль відіграють саме акції, тому очевидним є 

здійснення правової регламентації їхньої суті та значення у спеціалізованих актах. Зокрема, 

можна виділити такі характерні ознаки акції: неподільність, електронна форма, засвідчення 
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майнових прав акціонера щодо акціонерного товариства, спеціальний суб’єктний склад (лише 

акціонерне товариство може бути емітентом такого виду цінних паперів). 

Щодо облігацій, то їх можна охарактеризувати наступним чином: електронна форма, 

строковість, визначення правовідносин між емітентом облігації та її власником. Варто 

зазначити, що, у свою чергу, кожен з видів облігацій  наділений специфічними ознаками. 

Наприклад, зелені облігації передбачають здійснення фінансування проектів у сфері екології. До 

речі, варто зазначити, що такий вид облігацій вперше впроваджено у фінансовий ринок України. 

Це свідчить про орієнтацію України на внесення вкладу в охорону навколишнього природного 

середовища. 

Вважається, що внаслідок євроінтеграційних процесів у подальшому можна буде 

спостерігати залучення нових видів цінних паперів на фінансовий ринок України, що вже 

активно використовуються міжнародною спільнотою.   

Висновки. Аналіз чинної нормативної бази дає змогу стверджувати, що з прийняттям 

нового закону, що регулює порядок обігу цінних паперів в Україні, з’явилися нові підходи до 

розуміння переліку видів цінних паперів. Зокрема, новітній закон, на відміну від попереднього, 

не містить вичерпного переліку видів цінних паперів. Визначено, що це відповідає викликам 

сучасного суспільства. Досліджено, що законодавець багато уваги приділяє значенню акцій та 

облігацій.  
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З метою спрощення та стимулювання ведення бізнесу в Україні, боротьби з корупцією та 

створення рівних умов для платників податку з 01.04.2017 року було розроблено новий механізм 

відшкодування податку на додану вартість. Проте, це поняття було відоме і раніше. Ще з 2015 

року платники мали право отримати бюджетне відшкодування з податку на додану вартість. 

Запровадження системи автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість 

було розроблено для того, щоб податкові органи в автоматичному режимі могли оперативно та 

своєчасно повертати суми бюджетного відшкодування ПДВ. 

Бюджетне відшкодування ПДВ існує тоді, коли загальна сума сплаченого до бюджету 

ПДВ набуває від'ємного значення. Якщо така ситуація спостерігається, то платник має подати 

заявку з проханням повернути йому цю різницю та відповідну податкову декларацію з ПДВ. На 

підставі заявок бізнесу, які закріплені електронним підписом, ДПС формує реєстр та вносить 

туди всю необхідну інформацію.  

В першу чергу право на бюджетне відшкодування мають підприємства, які застосовують 

нульову ставку ПДВ. Проте не все настільки просто, і отримати від держави відшкодування не 

завжди можуть навіть ті, в кого наявні від’ємні суми податку на додану вартість (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ в Україні за 2015-2021 рр., млн грн.  
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СЕКЦІЯ 3 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ  
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На рис. 1. зображено загальну суму бюджетного відшкодування ПДВ в Україні за 2015-

2021 роки. Бачимо, що цей процес набирає чіткої тенденції до зростання, держава більш 

серйозно почала приділяти увагу цьому податку, щоб стимулювати його сплату до бюджету. 

Через відсутність належного механізму виплати, платники податку опиняються в нерівних 

умовах. Не виключається і припущення щодо існування корупційних схем, за допомогою яких 

деякі платники прагнуть позачергово отримати відшкодування. Суб’єкти господарювання 

замість того, щоб думати як розвинути свій бізнес займаються пошуками схем, котрі 

допоможуть уникнути сплати податків. Тому і прогнозування доходів бюджету стає більш 

складним, важко спрогнозувати чи зростуть вони, чи навпаки спадуть, оскільки мотивації до 

сплати зникає.  

Існує така злочинна схема, як «податкова яма» суб’єкт господарювання реєструє податкові 

зобов’язання від підприємств реального сектора економіки, але насправді має податковий борг і 

не платить податків. При цьому він, все одно, формує податковий кредит та подають заяву на 

бюджетне відшкодування ПДВ.  

До прикладу, у 2020 році Голова ДПС оцінив щорічні втрати країни з приводу незаконного 

отримання бюджетного відшкодування у 40 млн грн. Платники податку для того, щоб обдурити 

систему використовують так звані «скрутки» ПДВ, тобто зменшують своє податкове 

зобов’язання, яке нараховується з одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому при 

купівлі іншого товару. Тимчасова спеціальна комісія з питань порушення законодавства у сфері 

відшкодування ПДВ виявила, що у 2020 році у «скрутці» ПДВ брали участь до 200 платників 

податку. На червень 2020 року уже було виявлено «скруток» на 27,4 млн гривень [3]. 

Крім цього, чимало платників надають недостовірну інформацію податковим органам. У 

2022 році Бюро економічної безпеки (БЕБ) України проводило інформаційно-аналітичні роботи 

і встановили, що в одній із західних областей 15 компаній подали на бюджетне відшкодування у 

розмірі понад 360 млн грн. Одна з цих компаній (здійснює діяльність у сфері торгівлі, зокрема 

тютюновими виробами) заявила до відшкодування суму у понад 144 млн грн. Проте, звіривши 

дані було виявлено, що компанія не проводить операції з експорту та реалізації товарних 

залишків, тобто вони відсутні.  

Тому співробітники БЕБ систематично проводять оцінювання ризиків і загроз щодо 

мінімізації, усунення та подолання злочинних схем з відшкодування ПДВ (загалом БЕБ не 

допустило розкрадання з бюджету на суму 837 млн грн. ПДВ). 

В умовах несправедливої виплати бюджетного відшкодування у платників ПДВ  зникає 

мотивація до сплати податку. Також це може призвести до того ПДВ стане виключно податком 

на експорт, адже, експортери стоять першими в черзі за бюджетним відшкодуванням ПДВ. Але 

для самих експортерів це також стане не вигідним, як би це не здавалось на перший погляд, 

увесь тягар сплати впаде саме на них, що в кінцевому результаті призведе до суттєвого 
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скорочення обсягу зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Необхідно вдосконалити механізм виплати бюджетного відшкодування ПДВ, адже це 

процес сприяє стимулюванню до сплати податку. Несвоєчасність відшкодування податку на 

додану вартість та механізм його управління останнім часом суттєво впливають на 

взаємовідносини між державою та суб’єктами господарювання і залишаються предметом 

наукових дискусій та практичних дій як представників влади, так і суб’єктів господарювання. 

Адже, затримуючи виплати з відшкодування, уряд вилучає найбільш ліквідні ресурси 

підприємств, а саме грошові кошти, для фінансування різноманітних державних витрат. 

Водночас ПДВ був і залишається основним джерелом формування дохідної частини Державного 

бюджету країни. Кошти, залучені у вигляді цього податку, спрямовуються на забезпечення 

вирішення основних завдань соціально-економічного розвитку України. 
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Існуюча модель державного внутрішнього фінансового контролю (далі ДВФК) в Україні 

функціонує відповідно до зобов’язань, взятих у межах реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною з одного боку та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами – з іншого.  

Введення воєнного стану зумовило залучення колосальних фінансових та матеріальних 

ресурсів для покриття нагальних потреб, в першу чергу, військових. Тому, в умовах бюджетного 

дефіциту нагальною потребою є посилення державного внутрішнього фінансового контролю. 

Проте, в умовах активних бойових дій на значній території України зусиль тільки державних 

контролюючих органів недостатньо для комплексного аналізу використання державних 

ресурсів, потрібна синергія зусиль зовнішнього та внутрішнього контролю. Адже, невід’ємною 

складовою сучасної моделі ДВФК є внутрішній контроль (фінансове управління та контроль) та 

внутрішній аудит, які здійснюються розпорядниками бюджетних коштів у власних та 
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підвідомчих установах на засадах ризико-орієнтованого підходу з метою досягнення 

поставлених цілей в управлінні державними ресурсами найбільш економними, ефективними та 

законними способами. 

Наразі функціонування ДВФК відповідає вимогам INTOSAI (міжнародної організації 

вищих органів державного аудиту), моделі внутрішнього контролю COSO (Комітету організацій 

– спонсорів Комісії Тредвею), іншим міжнародним та вітчизняним професійним стандартам, 

законодавчим актам. Але в умовах війни підходи до виконання функцій державного 

внутрішнього фінансового контролю мають певні особливості, які повинні забезпечити 

ефективне управління  та використання державних фінансових та інших ресурсів. Так, на 

особливості у реалізації повноважень Державною аудиторською службою України вказано у 

постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного фінансового 

контролю в умовах воєнного стану» від 7 травня 2022 р. № 561, якою встановлено, що ДАС та її 

міжрегіональні територіальні органи під час воєнного стану та протягом місяця після його 

припинення або скасування виконують свої повноваження таким чином: 

1) здійснюють заходи державного фінансового контролю з урахуванням воєнного стану; 

2) до тривалості заходів державного фінансового контролю (інспектування, державного 

фінансового аудиту, перевірки закупівель) та інших строків, визначених порядками проведення 

цих заходів державного фінансового контролю, не включається строк, протягом якого такий 

захід (організація проведення, оформлення, реалізація) не здійснювався у зв’язку з обставинами, 

обумовленими воєнним станом; 

3) надання документів під час заходів державного фінансового контролю, зустрічних 

звірок, збору інформації та документування процесу державного фінансового контролю, 

реалізація матеріалів за його результатами здійснюються в паперовій та/або електронній формі 

[1]. 

Також, особливим видом державного фінансового контролю, що здійснюється 

контролюючими органами України є податковий контроль.  

Відповідно до чинного законодавства України, податковий контроль здійснюється в 

конкретних формах, які мають обов’язкове законодавче закріплення. При цьому формою 

податкового контролю є сукупність конкретних організаційно-процесуальних заходів, які 

здійснюються уповноваженими суб’єктами в процесі контрольної діяльності. Такими формами, 

зокрема, є облік платників податків, бухгалтерський облік податкових надходжень, контроль за 

відповідністю витрат фізичних осіб їх доходам та податкові перевірки. 

Воєнний стан вимагає швидкої адаптації податкового законодавства до нових реалій. 

Парламент вже на початку війни прийняв перші, проте точно не останні зміни до податкового 

законодавства. 

Такою зміною податкового законодавства стало прийняття Верховною Радою України 
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Закону України від 15 березня 2022 року №2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». 

Проте Законом України від 15 березня 2022 року №2120-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії 

воєнного стану», зокрема пп. 69.2 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що на даний час 

податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім: 

 камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до 

яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких 

сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та 

зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за 

виключенням товарів (продукції) ; 

 фактичних перевірок [2]. 

Отже, з усього, що було викладено вище можна дійти висновку, що на сьогодні система 

фінансового контролю в публічному секторі потребує подальшого вдосконалення. Важливим 

елементом формування єдиної системи ДФК наразі є чітке нормативне регулювання та 

вдосконалення механізмів взаємодії контролюючих органів за використанням публічних 

фінансів з органами правопорядку для підвищення результативності, ефективності та 

економічності системи контролю публічних фінансів, а також забезпечення невідворотності 

покарання за вчинені правопорушення. 

Податкова перевірка як найбільш ефективна форма контрольної діяльності в галузі 

оподаткування є одним із найважливіших напрямів адміністративної діяльності податкових 

органів та державного контролю в Україні, особливо в умовах запровадження воєнного стану. 

Проведення податкових перевірок в умовах воєнного стану є  необхідною мірою, оскільки дані 

заходи податкового контролю забезпечують наповнення бюджетів коштами, необхідних для 

функціонування держави, виявлення недобросовісних підприємців та притягнення їх до 

відповідальності. 

Список використаних джерел: 
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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У ЗВЕДЕНОМУ БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ 
 

Бойчук А. С., бакалавр, 

спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування”  

ОПП „Фіскальне та митне адміністрування”  

Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Кожна країна зацікавлена в ефективному розвитку своєї економіки. Щоб забезпечити її 

піднесення потрібно правильно сформувати державний бюджет, а також надходження до нього. 

Бюджет України формується з податкових, неподаткових та інших надходжень. У великої 

кількості країн з ринковою економікою податкові надходження виступають найбільшим 

джерелом формування фінансових ресурсів, Україна не є винятком. Утворення державного 

бюджету проходить з процесами розподілу та перерозподілу ВВП. В процесі першого розподілу 

ВВП у держбюджет надходять кошти від економічної діяльності: прибуток національних 

підприємств, плата за користування природніми ресурсами та інші. Вторинний перерозподіл 

внутрішнього валового продукту (процес оподаткування) включає в себе податки з доходів 

фізичних осіб та податки з прибутку підприємств.  

На рис. 1 зображені обсяги податкових надходжень до бюджету України впродовж 2016-

2021 рр.  

 

Рис. 1. Обсяг податкових надходжень до бюджету України у 2016-2021 рр, млн. грн. 

Джерело: складено за даними [1] 

 

Найбільший їх розмір припадає на 2021 р., найменший – на 2016 р. Спираючись на 

наведені дані, ми можемо побачити динаміку зміни податкових надходжень. Позитивний 

приріст спостерігається у 2016-2018 рр. та в 2021 р., негативний – у 2019-2020 рр. Усі  зміни, які 

ми можемо спостерігати спричинені наступними факторами: зміни у суспільно-політичному та 
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економічному розвитку країни, податковій політиці держави, наявність корупції, суттєве 

зростання рівня цін та ін.  

Згідно Податкового Кодексу України [2] податкові надходження в Україні включають в 

себе сім складових, а саме: ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, податок 

на прибуток підприємств, плата за користування надрами, ввізне мито та інші. На рис. 2 

наведені обсяги основних податкових надходжень у 2021 р. Найбільшу частку  в їх загальному 

обсязі складають податкові надходження з ПДВ (51,2%), далі акцизний податок (14,5%), 

податок на доходи фізичних осіб (14,3%). Отже, саме ПДВ є головним джерелом податкових 

надходжень у бюджет України, тобто основний тягар поповнення державного бюджету лежить 

на плечах українців, які сплачують податки, тим самим поповнюючи державну казну. 

Сплачуючи прямі та непрямі податки населення формує 51,2% податкових надходжень в 

бюджеті країни.  

 

Рис. 2. Основні податкові надходження в бюджет України в 2021 р., млн. грн. 

Джерело: складено за даними [1] 

 

Україна планує вступити до Європейського союзу, тому потрібно реформувати її 

податкову систему. Майже у всіх країнах Європи присутня регресивна ставка оподаткування 

доходів фізичних осіб. Тому наша країна має запровадити оподаткування доходів фізичних осіб 

на таких самих принципах. Також при удосконаленні процесу оподаткування у цьому напрямі 

Україна стане менш бюрократичною, бо передача зарплати  в конвертах в такому випадку стане 

неможливою. Щоб зменшити рівень тіньового оподаткування потрібно запровадити повну 

електронну сплату податків. Не менш важливим є запровадження штрафів і санкцій проти 

підприємців, які не хочуть сплачувати відповідні (чесні) податки. Лише за допомогою таких 

методів Україна зможе збільшити обсяги наповнення свого бюджету. А це призведе до 

збільшення рівня фінансування державних структур та їх основних функцій. За таких умов слід 
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очікувати й зростання рівня життя населення, що наблизить нашу країну до  більшості країн 

Європи.  

Список використаних джерел: 

1. Ціна держави URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/. 

2. Податковий Кодекс України. Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

 

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 
 

Бойчук А. С., Івахів В. А., бакалавр, 

спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОПП „Фіскальне та митне адміністрування”  

Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Місцеві податки мають виступати основним джерелом формування доходів місцевих 

бюджетів, оскільки формують їх власні кошти. Це твердження особливо актуальне в аспекті 

реалізації заходів фінансової децентралізації, яка полягає у передачі джерел доходів місцевих 

бюджетів з державного бюджету і повноважень щодо управління ними від державних органів 

виконавчої влади органам місцевого самоврядування для реалізації ними власних та 

делегованих державою функцій. Підвищення ролі місцевих податків і зборів у сучасних умовах 

розвитку економіки України, збільшення доходної частини місцевих бюджетів за їх рахунок є 

головним напрямом зміцнення й розширення фінансової автономії місцевих органів влади та 

розвитку міжбюджетних відносин. 

Місцеве оподаткування є важливим інструментом функціонування та розвитку місцевого 

самоврядування,  адже успішне виконання функцій та завдань, покладених на органи місцевого 

самоврядування, неможливе без належного фінансового забезпечення. Основним джерелом 

надходжень місцевих бюджетів мають стати власні доходи, у тому числі місцеві податки і 

збори. Тому підвищення ролі саме місцевих податків та зборів і збільшення їх частки у складі 

доходів є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів та розширення фінансової 

автономії відповідних територій. 

Весь спектр відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регламентовано 

Податковим Кодексом України. Відповідно, нормами ПКУ передбачено поділ податків і зборів 

на загальнодержавні та місцеві. При цьому до місцевих належать податки та збори, які є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. Вони 

встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ. 

Структуру податків і зборів у нашій державі схематично зображено на рис. 1. 

У сучасних умовах велике фіскальне значення місцевих податків і зборів пов’язане, 

насамперед, з їхньою достатньо широкою базою оподаткування й прямою залежністю між 

доходами й майновим станом платників та їх платежами до місцевих бюджетів. Проте 

результативність і фіскальна ефективність місцевого оподаткування можливі лише за достатньо 

http://old.cost.ua/budget/revenue/
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високого економічного розвитку країни та її регіонів як необхідної умови зростання доходів і 

майна, з яких сплачуються податки, та запровадження комплексного регіонального моніторингу 

доходів і майна як об’єктів оподаткування. 

 

Рис. 1. Структура податків і зборів згідно Податкового кодексу України 

 

Згідно даних рис. 2 можемо спостерігати динаміку змін сплати місцевих податків і зборів 

за 2017-2021 рр. Динаміка є позитивною, кожен наступний рік характеризується позитивним 

показником, що свідчить про здійснення правильної політики органів державного 

самоврядування і водночас характеризувався ефективністю. 

 

Рис. 2. Обсяги місцевих податків і зборів надходжень до бюджету України  

у 2017-2021 рр., млн. грн. 

Джерело: складено за даними [1] 
 

Головним напрямом зміцнення і розширення фінансової автономії місцевих органів влади 

та місцевого самоврядування в Україні в сучасних умовах є підвищення ролі місцевих податків і 

зборів збільшення доходної частини місцевих бюджетів за їх рахунок. За допомогою місцевих 

податків та борів відбувається економічне зростання певної адміністративно-територіальної 

одиниці: реставрація історичних пам'яток, побудова дитячих майданчиків та зон відпочинку, 

інвестування в місцеві організації. Інтереси збору місцевих податків і зборів є виключними, 

адже саме вони є базою збагачення територіальних одиниць. З досліджень місцевих податків і 
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зборів можна виділити: 1. Щорічно їхня кількість зростає (за строки, які досліджувалися) 2. 

Темпи збільшення місцевого бюджету з кожним роком падають( хоч є позитивні). 

Список використаних джерел: 
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розвитку. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. URL: 

http://194.44.12.92:8080/xmlui/handle/123456789/2519. 
 

РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ У РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ 
 

Гуменюк В. Р., бакалавр, 

спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОПП „Фіскальне та митне адміністрування” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Роль місцевих податків в розвитку міст має надзвичайно велике значення, адже 

регіональний бюджет повинен мати кошти за які забезпечуватиметься високий рівень життя з 

поступовим нарощуванням. Регіональні бюджети формуються з метою децентралізації України 

та формування ефективної роботи органів місцевого самоврядування. 

Ще здавна в Україні була проблема пов’язана з централізацією державних доходів. В той 

час органи місцевого самоврядування не мали самостійності у випадках виділення коштів на 

потреби міст, тому доводилось домовлятись про надання коштів з державного бюджету. Така 

процедура існувала для всіх областей України, але із децентралізацією й надалі проводять зміни 

в пошуках найдосконаліших шляхів розвитку країни, беручи приклади з податкових 

законодавств країн Європейського Союзу.  

Порівняно з Україною в країн ЄС більша автономність серед регіональних бюджетів але 

зараз таку систему намагаються впровадити через більше забезпечення місцевими податками і 

зборами.  

Місцеві збори і податки та їй розмір впливають на економіки окремих міст, виділення 

бюджетних грошей на спеціальні місцеві проекти та зберігання на випадки нещасних випадків 

або ж екстренних потреб. Відповідно до Податкового кодексу України, в Україні є два місцевих 

податки: податок на майно та єдиний податок [1].  

Єдиний податок – це податок який сплачують суб’єкти господарської діяльності. Зараз цей 

податко сплачується лише до місцевого бюджету навідміну від інших місцевих податків і 

зборів. Порівняно з часом першого провадження в 1999 році, податок став ефективнішим щодо 

розподілу його по бюджетам та фондах. 

Оподаткування єдиноплатників повинно передбачати простоту визначення податкової 

бази та розміру податкового зобов’язання, мінімізацію реєстраційних процедур до рівня, 

доступного пересічним громадянам-підприємцям [2, с. 222].  

Одним із найбільш вагомих місцевих зборів на Львівщині є туристичний збір. Його 

http://old.cost.ua/budget/revenue/
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сплачують особи резиденти та нерезиденти в Україні у розмірі встановленим органами 

місцевого самоврядування. Розмір туристичного збору може коливатись від 0,5 відсотка до 1 

відсотка. Сам збір поширюється на готелі,саніторні та курортні заклади, будинки, квартири які 

пов’язані з наймом фізичних осіб. Податки на туризм у високорозвинутих країнах приносять 

чимало коштів до бюджетів і частину з них використовують для подальшого заохочення 

туристів зі всього світу. Найтуристичнішими містами в Україні є Київ, Львів Одеса. 

На думку автора, всі місцеві податки важливі адже вони є платою за користування благами 

регіону і обслуговуванням інфраструктури. Загалом вони піднімають рівень життя, роблять 

міста привабливішими для туризму і бізнесу, а тим створюють майбутній потенціал у сфері 

економіки, туризму і якості життя.  

Однак місцеві податки значно відрізняються від інших країн. Наприклад, у деяких регіонах 

Франції суб'єкти місцевого самоврядування не мають права встановлювати ставку податку, 

визначати податкову базу та виплачувати пільги. До їх компетенції входить лише встановлення 

граничних розмірів місцевих податків і зборів, а всього їх шістнадцять. З іншого боку, в Іспанії, 

щоб запровадити деякі додаткові місцеві податки, автономні органи влади повинні отримати 

дозвіл центральної влади.  

У таких країнах, як Швейцарія, Люксембург, Швеція, Австрія, Фінляндія та органи 

місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування встановлюють і адмініструють 

місцеві податки та збори, визначають максимальну ставку податку, визначають податкову базу, 

визначають податкові пільги тощо. Країни ЄС демонструють різний рівень податкової 

незалежності адміністративних органів [3]. 

Тому, в умовах реформування місцевого самоврядування, створення податкової системи в 

Україні має здійснюватися з урахуванням змін розвитку податків у розвинених країнах, але 

виходячи з податкової культури, враховуючи існуючі та розвиваючі умови місцевого 

самоврядування в нашій країні.  
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Обороноздатність України, є важливим питанням розвитку нашої держави. Одним з 

головних завдань держави є забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності, 

стабільності, захисту населення та країни від будь-яких зовнішніх посягань, а також швидкого 
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вирішення внутрішніх конфліктів. Успішність виконання поставлених завдань значною мірою 

залежить від належного фінансового забезпечення, основу якого становлять видатки державного 

бюджету. Тому питання динаміки та структури зазначених видатків і виявлення закономірних 

тенденцій у сфері фінансування оборони є актуальними, особливо в умовах безперервної агресії 

з боку країни-сусіда. 

Відповідно до статті 17 Конституції України “захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 

функціями держави, справою всього Українського народу”, саме тому ми вважаємо, що 

оборонна функція є найголовнішою [1].  

Наші думки ґрунтуються на простій закономірності: без належного виконання оборонної 

функції під загрозою опиняється існування усієї нашої держави. Таким чином, ми вважаємо, що 

видатки на оборону мають найважливіше значення, оскільки саме завдяки ним реалізується 

захист державою суверенітету, гарантується безпека для населення, зменшується загроза 

зовнішнього втручання та ефективно врегульовуються необхідні внутрішні конфлікти.  

Згідно з науковою працею О.В. Чеберяко, видатки на оборону — це грошові витрати на 

підготовку оборони держави, що полягають в утриманні Збройних сил, розвитку оборонної 

промисловості, воєнних дослідженнях, а також видатках на ліквідацію їх наслідків [2, с. 187].  

За функціональною класифікацією 0200 “Оборона”, відповідно до Наказу Міністерства 

фінансів України,  видатки на оборону є такі [3]:  

❖ 0210 Військова оборона;  

❖ 0220 Цивільна оборона;  

❖ 0230 Військова допомога зарубіжним країнам; 

❖ 0240 Військова освіта;  

❖ 0250 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони;  

❖ 0260 Інша діяльність у сфері оборони. 

З цих вищеперерахованих підрозділів видатків на оборону, найбільшу частку займають 

саме видатки на військову оборону, на них приходиться близько 90% фінансових ресурсів. 

Видатки на військову оборону - це кошти призначені для утримання та забезпечення Збройних 

сил України [4, с. 63].  

Для розуміння величини цієї цифри, варто переглянути видатки на оборону попередніх 

років та з'ясувати причини їхньої нестабільності.  

Протягом 2019-2022 рр. фінансування оборони в Україні збільшилось з 106627,7 млн. грн. 

до 532745,9 млн. грн, простежується також динаміка зростання видатків на оборону: за останні 

три роки найбільше зростання відбулося у 2020 р., в якому видатки Міністерства оборони 

України збільшились на 37,7%, порівняно з 2019 р., у 2021 р. темп зростання становив 4,9%, 

порівняно з 2020 р., а у 2022 - 1% (табл. 1). За функціональною класифікацією бюджетних 
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видатків, видатки на оборону в Україні у 2021 р. становили 127527,3 млн грн, у структурі яких 

96% - це видатки на військову оборону, 1% - на цивільну оборону і 3 % - видатки на іншу 

оборонну діяльність. Загальний обсяг видатків на оборону в Україні протягом 2019-2022 рр. 

зростав, що є логічним, беручи до уваги загальні тенденції у світі. Наша країна стабільно 

збільшує фінансування своєї оборони [5]. 

Таблиця 1 

Динаміка видатків Державного бюджету на оборону України у 2019–2022 рр. 

Рік 

Обсяг видатків 

Міністерства оборони 

України, млн грн 

Темп  

зростання, % 

Обсяг видатків за 

функціональною 

класифікацією,  

млн грн 

Темп  

зростання, % 

2019 105542,8 - 106627,7 - 

2020 120033,8 113,7 120374,1 112,9 

2021 125956,5 104,9 127527,3 105,9 

2022 125956,5 100,0 532745,9 417,8 

 

Отже, розглянувши тему видатків державного бюджету на забезпечення обороноздатності 

України, можна сказати, що з кожним роком видатки ставали все більшими. Це твердження 

підтверджують дані, наведені в Таблиці 1, відповідно до яких обсяг видатків Міністерства 

оборони України за 2022 рік, порівняно з 2020 роком збільшився на 5 922,7 млн грн, а різниця 

темпу зростання даних років становить – 13,7. Якщо ж порівнювати обсяг видатків за 

функціональною класифікацією 2022 року та 2020 року, то обсяг видатків збільшився на 412 

371,8 млн грн, а тому різниця темпу зростання цих років рівна 304,9.  

 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://surl.li/lwrs. 

2. О. В. Чеберяко. Видатки на національну оборону. ДВНЗ «Київський національний університет імені 

Вадима Гетьмана». 2017. С. 186-188. 

3. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. URL: 

http://surl.li/acuqw. 

4. Проць Н. В., Бокій О. В. Система видатків державного бюджету України: проблеми та необхідність 

оптимізації. Фінансовий простір. № 2 (22). 2016. С. 61-66. 

5. Видатки держбюджету України (2019-2022). Мінфін. URL: http://surl.li/dihll (дата звернення: 13.10.2022). 

  

http://surl.li/dihll


130 
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Фінансове становище держави безпосередньо пов`язано із ефективністю її економічної 

політики. На фінансове становище країни впливає низка факторів, таких як рівень економічного 

розвитку держави, обсяги виробництва, технологічний рівень, обсяг державного боргу та 

управління ним, темпи інфляції та антиінфляційна політика, яка проводиться у країні та інші.  

Безпосередніми показниками міцності фінансового становища країни є показники 

державного бюджету, а саме доходи, витрати, кредитування та рівень бюджетного дефіциту або 

профіциту. Дефіцит бюджету виникає у випадках, коли доходи держави не покривають її 

видатки; у цьому випадку виникає потреба у додатковому залученні коштів, що часто спонукає 

держави до отримання державного внутрішнього та зовнішнього боргу [1, с. 35]. Але, 

неефективне управління державним боргом, зокрема зовнішнім [2, с. 98], може спричинити 

скорочення виробництва, відтік капіталу з країни, її економічної та політичної нестабільності, 

скорочення платоспроможності. 

З іншого боку, погіршення економічної ситуації, зниження обсягів виробництва та 

платоспроможного попиту, які спричиняють інфляцію також погіршують фінансове становище 

країни [3, с. 36], та, у свою чергу, можуть потребувати залучення додаткового фінансування для 

покриття бюджетного дефіциту. 

Відтак, зміцнення фінансового становища держави потребує ефективної економічної 

політики, яка ураховує всі фактори соціально-економічного розвитку [4, с. 2]. 

Потреба у залученні зовнішніх та внутрішніх запозичень зумовлена необхідністю 

фінансування дефіциту державного бюджету, оскільки часто державні видатки перевищують 

державні витрати [5, c. 41]. 

Найбільш важливі показники фінансового становища країни знаходять відображення у 

державному бюджеті та платіжному балансі.  

Фінансове становище країни характеризується такими показниками: доходи державного 

бюджету, витрати державного бюджету, сальдо державного бюджету, рівень дефіциту 

державного бюджету, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, відсоток 

державного боргу до валового внутрішнього продукту. 

Державний бюджет є основним фінансовим документом формування та використання 

централізованого грошового фонду держави. Доходи бюджету є частиною централізованих 

фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання її функцій.  

Найважливішою проблемою сьогодення, з якою зіткнулася економіка України є 
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військовий стан, який спричинив суттєве погіршення макроекономічних показників. У тому 

числі, за прогнозами Національного банку України наприкінці 2022 р. очікується падіння ВВП 

на третину, рівень інфляції на рівні 30%. Разом з тим, після завершення активної фази війни та 

повернення до звичайного ритму життя України повинна продовжувати реалізовувати 

адекватний економічний курс, який сприятиме зростанню економіки України та зміцнення її 

фінансового становища.  

Отже, поняття фінансового становища держави є багатоплановим, включаючи, як 

політичну, так і економічну складову, оскільки безпосередньо пов`язано із ефективністю дії  

законодавчої та виконавчої влади країни у фінансовій сфері. Фінансове становище країни 

залежить від рівня доходів та видатків бюджету, сальдо платіжного балансу, стійкістю 

національної валюти, рівнем державного боргу. 
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Буде чесно, якщо розпочнемо з поняття «справедливість». Справедливість ‒ це тоді, коли 

кожен отримує по заслугах. У нас соціальна. Тобто справедливість розповсюджується і повинна 

торкатись кожного, без винятку. Справедливість між усіма членами суспільства неможлива! 

Особливо в податковій системі. Для більшої справедливості є розподіл людей на вікові 

категорії, за статтю, фізично-розумовими можливостями. Це якоюсь мірою створено для 

задоволення потреб одних за рахунок інших. Тому тут справедливість неможлива.  

Наявність пільг, субсидій, квот уже робить неможливим існування соціальної 

справедливості. В цьому є завдання зрівняти усіх в можливостях, якщо ми говоримо про 

соціальну справедливість в податковій системі.  

«Ми збільшимо податкове навантаження на багатих, щоб кинути ці гроші в збиткове 

підприємство, на якому працюють низько кваліфіковані працівники, які є нашими виборцями, 

кому ми й доносимо нашу кампанію і для кого вона створена. Ми отримуємо від них голоси, 
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тому, що дали їм робочі місця на збитковому підприємстві, збиток яких покривають платники 

уже більших податків» ‒ це те що насправді думають чиновники, і що ніколи не скажуть. Це 

принцип партій «особистих інтересів», які захищають інтереси окремих груп населення, 

обмежуючи можливості інших груп. Таких прикладів безліч. Більшовики – один із них.  

Відповідь на питання, чи соціально справедливою є вітчизняна податкова система, ‒ ні. У 

цьому контексті можна розказати про несправедливість податків, про їх необхідність, величину 

та кількість.  

Податки ‒ це обов’язковий платіж від суб’єктів (окрім держави) економіки до бюджету 

держави. Обов’язковість сплати передбачена необхідністю функціонування держави. Закон на 

другому плані, він лише заставляє це робити. Державі необхідні певні кошти для існування. 

Кожна держава та її громадяни вибирають функції держави та їх кількість. Відповідно для цього 

необхідна унікальна податкова система. Як і людина, держава не може витрачати (здійснювати 

видатки) більше, ніж вона отримує (податкові надходження). Тобто доходи повинні 

перевищувати витрати, або хоча б бути рівними. Однак існують кредитні відносини ‒ це всього 

лиш короткострокова можливість розв’язання даної проблеми. У випадку з державою, їй 

надають кредити на довший термін й дешевше, ніж іншим суб’єктам. 

Держава складається з людей, на яких покладені певні обов’язки. Від величини 

державного апарату, тобто персоналу, який обслуговує громадян, залежить величина необхідних 

податків. Декілька з цих людей (або багато) мають право та повноваження на перерозподіл, 

використання за власним баченням, управління коштами з податкових надходжень. Не своїми. 

Тут завжди є місце для корупції.  

Чим більше можливостей, чиновників, їх повноважень, тим більший шанс корупції. Тут 

немає місця для заперечень. Тож для зменшення корупції ‒ потрібно зменшити податки, їх 

кількість буде уже непотрібна через наступний крок, а саме ‒ зменшення державного апарату, 

тобто кількості людей, які живуть в тілі держави, які також мають схильність до корупції. 

Функції держави в цьому випадку також повинні бути зменшені. 

Чому це важливо? Розпочнемо з 3,5 тис. державних підприємств з яких тільки 28% є 

прибутковими [1]. Це не дивно, якщо ними управляють «нефахові особи » та їх куми. В силу 

своєї людської природи вони схильні до власної вигоди та відповідно до корупції. Приватизація 

державних підприємств приведе до виходу цього підприємства з рук управлінця, якому не 

потрібно дбати про прибутковість підприємства. Відповідно приватизації підприємства приведе 

до виходу зі збитковості, яка покривається коштами платників податків.  

Як саме це підприємство в руках зацікавленої в прибутку та уникнення збитковості особи 

або групи осіб буде виходити в позитивний фінансовий результат – не має значення. Ринкові 

механізми дадуть змогу зробити це. Підприємство було збиткове через наявність державного 

фінансування, кошти з якого перерозподіляла та використовувала людина, яка зовсім не 
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зацікавлена в прибутковості, а зацікавлена в корупційних схемах для отримання чужих грошей з 

державного бюджету. Ці схеми чиновнику потрібно провести якнайшвидше, перед тим як його 

замінять на іншого через те, що він забагато вкрав. Хоч і не завжди треба бути скромним у своїх 

апетитах.  

Є можливість, ймовірність того що державне підприємство перейшовши в  руки компанії 

або підприємця також буде збитковим. В такому випадку воно буде закритим та не буде «їсти» 

кошти платників податків. В такому випадку це краще збитку в руках держави тому, що втрати 

понесе окреме коло людей, а не усі платники податків як у випадку з державним підприємством 

[2].  

Отож, звільнені від сплати податків підприємства та люди будуть мати більше 

можливостей та свобод для діяльності, тобто створення економічних благ. Це збільшить ВВП і, 

відповідно, податкові надходження. Війна це ідеальний шанс запустити бізнес, даючи найнижчі 

податкові ставки в Європі та й взагалі у світі. Податкові надходження після того, як ресурси 

нашої держави будуть використовуватись ‒ зростуть, навіть при умові зниження відсотків 

податків. Корисно буде подумати в цьому напрямку замість захисту податкової системи, яка не 

дала жодних позитивних результатів за 30 років незалежності України.  

Підприємець зацікавлений в прибутку, в той час коли чиновник ні. Це робить 

неможливість комунізму та говорить про необхідність особистої власності, її захисту з боку 

держави (це основне завдання держави) та необхідність зменшення її ролі в економічному житті 

людини. Відповідно зменшення податків – це  і буде справедливістю. Більшою за ту, яка є зараз. 

За таких умов вона буде найвищою. 

Безсумнівно і те, що сьогодні, в умовах війни, державі не вдалося захистити особисту 

власність своїх громадян, за що вони й платять податки. Це основне завдання держави. Іспит на 

«супердержаву», яка проїдає велику частину податків та багатства нації — провалено. Це треба 

прийняти.  

Для держави, безумовно, неможливо надавати приватні вигоди деяким особам без того, 

щоб не завдати шкоди цілому суспільству. Це говорить про постійний перерозподіл доходів 

державою, шляхом податків. Держава не магічна сила, яка звідкись бере ресурси, гроші, надає 

вам послуги та соціальні виплати. Держава не може дати вам більше, ніж ви державі. Лише у 

випадку коли ви нелегальний мігрант з пільгами у Франції. Ресурси в кордонах держави 

належать виключно населенню. Держава перерозподіляє кошти та під час своєї діяльності, 

витрачаючи немалі ресурси. З суттєвими податками та наявністю ПДВ (20%) її апетити тільки 

збільшуються. Оптимальним варіантом є зменшення ролі держави, зменшення податків, 

надання максимальних свобод для підприємств, бізнесу, руху грошей, капіталу та робочої сили.  

Отже, податки не можуть бути справедливими, тому можна і потрібно намагатися 

зменшити їх несправедливість. Залишу ще декілька книг, в яких вказано про важливість 
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мінімальної ролі держави в житті людини[3,4,5]. Часто нас вчать економічну теорію не 

розказуючи про людину. В усіх задачах вигаданий персонаж, який немає жодного відношення 

до поведінки справжньої живої людини. Економіку заполонили математичні розрахунки. 

Економіка ‒ це наука про діяльність людини. Про це наче забули. 
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Державний борг є важливою складовою фінансово-економічної системи, здійснює вплив 

на її функціонування в цілому та окремі її складові. Управління державним боргом – це 

комплекс макроекономічних заходів держави, що спрямовані на погашення кредитів, 

організацію процесу виплати доходів за зобов’язаннями, тобто це «цілеспрямована діяльність 

держави стосовно залучення та обслуговування як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень задля 

забезпечення оптимального обсягу фінансових ресурсів для фінансування потреб держави та 

забезпечення необхідного рівня боргової безпеки» [5]. 

Борг країни є важливим інструментом фінансової політики держави. За умови 

неефективності управління державним боргом виникає загроза стабільності фінансово-

економічній системі, зростає фіскальне навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності, 

виникає криза неплатежів, що в кінцевому рахунку негативно позначається на соціально-

економічному розвитку держави. Для забезпечення виваженого управління державним боргом 

та мінімізації ризиків, що виникають при залученні кредитних ресурсів, особливої актуальності 

набуває застосування сучасних методичних підходів при аналізі співвідношень основних 

бюджетних й економічних показників [4].  

Часто зростання державного боргу є наслідком незбалансованої державної економічної 

політики та управління публічними фінансами. Так, для країн, що розвиваються, характерно 

швидке нарощення боргових зобов'язань. Це виникає здебільшого через те, що вони не здатні в 

короткостроковому періоді досягти необхідного економічного зростання та створити необхідну 

величину доданої вартості для покриття платежів за використання та обслуговування 

державного боргу. В цій ситуації держава здебільшого вимушена вдаватися до залучення нових 

позик для покриття старих зобов'язань. З постійним збільшення загального обсягу запозичень, 

збільшуються і виплати на погашення та обслуговування боргу. Але факт істотного 

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/10/675823/
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нагромадження державного боргу не дає повної уяви про економічний стан держави. Більшість 

світових економік живуть у борг. Економічні кризи показали, що надмірний борговий тягар не 

просто обтяжує економіку держави, а й несе згубний вплив для макроекономічної стабільності, 

наслідком якого, може бути дефолт. Всі розвинені країни світу мають великий державний борг, 

як внутрішній, так і зовнішній, але водночас можуть знаходитися на стадії економічного 

зростання [2].  

В Україні державні запозичення в своїй більшості ідуть на фінансування бюджетного 

дефіциту, і лише невелика частка використовується на інвестиційні потреби на інноваційний 

розвиток. Основними причинами зростання обсягу державного боргу в аналізованому (2015–

2021 рр.) періоді стали наступні:  

‒ політична та соціально-економічна кризи, анексія АР Крим та військовий конфлікт на 

сході країни; 

‒ необхідність державної підтримки державних підприємств та банків, малого та 

середнього бізнесу в країні;  

‒ фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного бюджету, 

зростання якого обумовлене збільшенням видатків на обслуговування державного боргу тощо.  

Замість проведення політики затягування поясів, запровадження режиму економії в 

національних масштабах, в Україні за останні два десятиліття проводилась політика латання 

дірок в бюджеті та вирішення поточних питань, внаслідок чого ми отримали катастрофічне 

зростання державного боргу на тлі виснаження економіки. В ході трансформаційних процесів в 

Україні, формування державного боргу відбувалося дещо хаотично, під впливом потреб 

оперативного фінансування. Водночас ефективне використання боргових запозичень для 

фінансування інвестиційних проектів дає змогу прискорити економічне зростання в країні. 

Нераціональне використання боргових коштів створюють надмірні боргові навантаження, які 

також будуть суттєво обмежувати державу, в ролі уповноважених нею органів, у проведенні 

ефективної економічної політики.  

Збільшення обсягу державного боргу однозначно є негативним явищем для національної 

економіки. Розглянимо динаміку обсягу державного боргу України за 2017–2021 роки (табл. 1).  

Згідно даних на кінець 2017 року сума державного  та  гарантованого  державою  боргу  в 

Україні  становила  2141,67  млрд  грн,  зокрема: державний  борг  –  1833,7  млрд  грн (або 85,6 

%);  гарантований державою борг – 307,9 млрд грн (або 14,4 %). На кінець 2018 року державний 

та гарантований державою борг збільшився в порівнянні з 2017 роком становив 2168,6 млрд. 

грн, в свою чергу державний прямий борг склав 1860,5 млрд. грн (або 85,8%), а гарантований 

державою борг – 308,1 млрд. грн (або 14,2%). У 2019 р. ситуація змінилася: в  порівнянні  з 

попередніми роками загальна  сума  державного  боргу  та  гарантованого державою боргу 

України зменшилася на 170,15 млрд грн, або на 7,8%.  
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Таблиця 1 

Динаміка державного боргу України за 2017–2021 рр. млн. грн.* 

Рік 
ВВП, млн 

грн. 

Державний борг, млн грн. 
Рівень 

держав-

ного 

боргу до 

ВВП, % 

Зовнішній 

борг 

Внутрішні

й борг 

Гаранто-

ваний 

державою 

зовнішній 

борг 

Гаранто-

ваний 

державою 

внутріш-

ній борг 

Усього 

2017 2982920 1 080 310,5 753 399,4 294 685,0 13 279,6 2 141 674,4 71,8 

2018 3 558 706 1 099 407,7 761 088,9 297 810,1 10 320,4 2 168 627,1 60,9 

2019 3 974 564 931 874,0 829 495,1 227 347,6 9 558,7 1 998 275,4 50,3 

2020 4 194 102 1 258 521,9 1 000 709,9 260 412,9 32 291,0 2 551 935,6 60,8 

2021 5 459 574 1 299 934,1 1 062 558,7 260 295,9 49 038,8 2 671 827,6 48,9 
*Джерело: складено за даними [3] 

 

Це можна пояснити остаточним погашенням спеціальних облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП), випущених Міністерством фінансів України для відшкодування ПДВ у 2014 

році. На кінець 2021 році сума державного та гарантованого боргу в Україні становила 2671,82 

млрд грн., зокрема: державний борг – 2362,49 млрд грн. (або 88,4%), гарантований державний 

борг – 309,33 млрд грн. (або 11,6 %). У 2022 році станом на 31.08 сума державного та 

гарантованого боргу становить 3584,76 млрд грн., зокрема: державний борг – 3215,28 млрд грн. 

(або 89,7%), гарантований державний борг – 369,47 млрд грн. (або 10,3%). Та в кінці 2022 року 

сума державного боргу досягне історичного максимуму. 

Зростання державного боргу протягом 2020 р. було зумовлено пандемією COVID-19, яка 

призвела до девальвації курсу національної валюти та значного зменшення обсягів виробництва 

і споживання через карантинні обмеження. Зараз, в 2022 році Україна сплачує занадто високу 

ціну за повномасштабну війну, яку розв’язала росія. Йдеться і про людські втрати, і втрати 

економічні. В цій ситуації зростання боргу є цілком очевидним. За прогнозом Рахункової 

палати, державний борг зросте вдвічі, порівняно з наявним, станом на 31 серпня 2022 року із 

3584,76 млрд грн до 6,4 трлн гривень [3]. 

На кінець 2020 року рівень державного і гарантованого державою боргу становив 60,8% 

ВВП, хоча на рік раніше – в кінці 2019 р. – всього 50,3% ВВП. Загальний обсяг державного 

боргу України протягом зазначеного періоду зростає, а на сьогодні в умовах війни – зашкалює. 

Отже, державний борг як макроекономічний важіль займає провідні позиції у регулюванні 

національної економіки. Сучасний стан державного боргу України вказує на негативні тенденції  

в його динаміці. Зростання боргу є загрозою економічній безпеці для нашої країни, адже це 

може призвести до настання дефолту та підриву іміджу України на світовому рівні в 

майбутньому. Фактично ми вже винні більше, ніж виробляємо за рік. Зараз триває війна, і в цих 

умовах сподіватися на зростання економіки не доводиться, а борги зростають. Але для нашої 

країни важливе тільки одне – перемога.  

https://www.ukrinform.ua/tag-borg
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Львівський торговельно-економічний університет 
 

Розвиток будь-якої країни значною мірою залежить від надходжень до бюджету, основу 

якого становлять податки. Від своєчасності та повноти сплати податків залежить наповнення 

бюджету на всіх рівнях.  Основним завданням сучасного податкового контролю в Україні є 

постійне наповнення дохідної частини державного бюджету, а його предметом – перевірка 

повноти формування бази оподаткування діяльності суб’єктів господарювання податками та 

зборами і своєчасності їх перерахування. 

Податковий контроль як самостійний вид державного фінансового контролю, спрямований 

на забезпечення додержання податкового та іншого законодавства платниками податків, 

виявлення, ліквідацію та попередження податкових правопорушень. Об'єктом податкового 

контролю слід вважати діяльність платників податків" податкових агентів, інших суб'єктів у 

процесі реалізації ними податкового обов'язку, а саме: правильності обчислення, повноти і 

своєчасності сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання податкової звітності. 

Чинне податкове законодавство визначає статус суб'єктів податкового контролю з 

урахуванням принципу розмежування їх компетенції. Згідно з п. 2.1 ст. 2 Закону України «Про 

порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами» перелік контролюючих органів включає органи, які наділені відповідною предметною 

компетенцією:  

1)  митні органи - стосовно акцизного збору та податку на додану  вартість (з урахуванням 

випадків, коли законом обов'язок з їх  стягнення  або  контролю  покладається  на  податкові 

органи), ввізного  та вивізного мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів),  які  

відповідно  до  законів справляються при ввезенні (пересиланні)  товарів  і предметів на митну 

територію України або вивезенні  (пересиланні)  товарів  і  предметів з митної території 

України;   

https://www.molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2508
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2) органи  Пенсійного  фонду України - стосовно збору на обов'язкове державне пенсійне 

страхування;  

3) органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування - стосовно 

внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у межах компетенції цих  

органів, встановленої законом;  

4) податкові органи - стосовно податків і зборів (обов'язкових платежів), які справляються 

до бюджетів та державних цільових фондів. 

Функціями податкового контролю є правова, інформаційно-пізнавальна, превентивна, 

мотивуюча, контрольно-аналітична, фіскальна, мобілізуюча, карна, оперативно-розшукова, 

науково-творча. 

До методів податкового контролю відносять такі контрольні процедури як: формальна, 

логічна та арифметична перевірка документів; юридична оцінка господарських операцій, що 

відображені в документах; зустрічна перевірка; економічний аналіз (для документального 

податкового контролю); отримання пояснень; огляд приміщень, і територій, що 

використовуються для отримання доходу (прибутки); інвентаризація. 

Принципи організації податкового контролю можна поділити на загальні і специфічні. До 

першої групи відносять: безплатність здійснення, правомочність, професіоналізм, визначеність 

предмета контролю, координація і взаємодія органів контролю, повнота, превентивність. До 

специфічних принципів організації податкового контролю належать: дотримання процесуальної 

форми, презумпція невинності платника податків, презумпція правоти платника податків, 

дотримання податкової таємниці, забезпечення оптимального поєднання фіскальної та 

регулюючої спрямованості податкового контролю (принцип недопущення завдання шкоди 

платнику податків) [2]. 

Податковий контроль є важливим напрямом державного фінансового контролю. Від 

своєчасності та повноти податкових надходжень залежить наповнення бюджетів усіх рівнів. 

Значна частка таких надходжень забезпечується шляхом здійснення постійного та дієвого 

податкового контролю. удосконалення методів податкового контролю має відповідати 

стратегічним завданням розвитку податкової політики та економіки країни в цілому. 
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Податок на додану вартість(ПДВ) – це різновид непрямого податку, який входить у ціну 

товарів/послуг, сплачується покупцем. Сьогодні у світі є 140 держав, які мають цей податок, 

Україна не є винятком, лише в США немає ПДВ(серед розвинутих країн). З метою збагачення 

державного бюджету ПДВ ввели і в Україні. На початку 90-х років податкова ставка складала 

28%, потім її було зменшено до 20%, на сьогоднішній день в Україні є ставки: 20%, 14%, 7%, 

0%. На сучасному етапі розвитку країн, необхідно реалізувати ефективне функціонування усіх 

державних структур та виконання їх основних завдань, тому ПДВ відіграє велику роль у 

державному бюджеті.  

На рис. 1 зображено графік надходження ПДВ до державного бюджету України. 

Найбільше даного податку надійшло в 2018 році в розмірі 506168 млн.грн. У 2019 році приріст 

ПДВ був від'ємним, а з 2020-2021 знову зростав. Особливістю ПДВ є те, що саме ці податки 

складають значну частку державного бюджету України, тобто це означає, що на звичайних 

людях(споживачах товарів і послуг) лежить велика податкова зобов'язаність, що є основним 

негативним фактором. 

 
Рис. 1. Надходження ПДВ до Державного бюджету України за 2017-2021 рр., млн. грн. 

Джерело: складено за даними [1] 

 

У податку на додану вартість є кільки недоліків. Перший недолік податків полягає в тому, 

що ПДВ- соціально несправедливий податок, тобто кожна людина, незалежно від її доходів має 

сплатити певну частину від ціни товару в державний бюджет, проте є люди, які не можуть 

позволити собі деякі товари через те, шо вони сплачують ПДВ з інших товарів. Також ПДВ є 
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чинником, який стимулює інфляцію та стримує розвиток виробництва. Сприяє вимиванню 

оборотних коштів підприємства, якщо вчасно не відбудеться його бюджетне відшкодування. Усі 

актуальні переваги і недоліки ПДВ наведено в табл. 1.  

Таблиця 1  

Переваги та недоліки ПДВ* 

Основні переваги і недоліки ПДВ 

Переваги Недоліки 

Стабільність бюджету Стимулює інфляцію 

Широка база оподаткування Стримує розвиток виробництва 

Моніторинг величини податку на кожному 

рівні виробництва 

Сприяє вимиванню оборотних коштів 

підприємства, якщо вчасно не відбудеться його 

бюджетне відшкодування 

Фіскальна вигода соціально несправедливий податок 

Простота стягнення  

Регулює розмір ціни  

*Джерело: складено за даними [2] 

 

Отже, розглядаючи податки, які на сьогоднішній день є в Україні, особливу увагу потрібно 

звертати на податок на додану вартість, який складає більшу частину надходжень у бюджет. 

Недоліки ПДВ насамперед пов'язанні з не опрацюванням законодавства, яке регулює податки, 

тобто на сьогоднішній день деякі закони або їх частини є неактуальними, що призводить до 

погіршення сплати або ж економічної ситуації. 

Для підвищення ефективності оподаткування населення пропонуємо:  

 розглянути оновлення основної ставки ПДВ;  

 ввести застосування системи єдиного рахунку; 

 провести трансформацію обліку платників. 

Отже, одним із видів непрямих податків є податок на додану вартість, який виконує значну 

бюджетоутворюючу роль, а також забезпечує вагому частку в системі державних доходів 

України [3, с. 215]. 

Для досягнення ефективнішої роботи ПДВ потрібно виправити всі недоліки, 

трансформувати/модернізувати податкову систему. Це дозволить, щоб податки (не тільки ПДВ) 

виконували всі свої функції, здійснювали своє економічне призначення. 
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Адміністрування ухилення від сплати податків на основі прийнятого законодавства та 

справедливої системи податкового контролю в Україні передбачає систему заходів, спрямовану 

на створення сприятливого режиму оподаткування, що мотивує до сплати податків. Для 

українських реалій виконання такого комплексу завдань ускладнене дисонансом з низькою 

податковою культурою та взаємозалежністю бізнесу і влади.  

Незважаючи на те, що органами податкових служб регулярно проводяться податкові 

перевірки, в умовах недосконалої ринкової конкуренції та корупції вони в більшій мірі є 

дестимуляторами прозорої підприємницької діяльності та формування інституційної довіри між 

населенням, бізнесом і владою.  

Податкові перевірки можуть бути камеральні, документальні, позапланові, фактичні. Це 

гнучкий інструмент підтримки бізнесу, оскільки держави практикують їх мораторій на 

визначений період у кризових ситуаціях. Для прикладу, в Україні діяв такий мораторій 

упродовж 2015-2016 рр. для малих форм бізнесу, щоб стимулювати їхній розвиток. Починаючи 

з 2020 р. Було впроваджено мораторій на податкові перевірки під час карантину з поступовим 

його скасуванням для деяких видів з 2021 року [1]. Тобто податкові перевірки, з одного боку, є 

важливим напрямом забезпечення податкової дисципліни та підвищення податкової культури, з 

іншого боку, є гнучким регулятором в умовах необхідної підтримки бізнесу, що, в свою чергу, 

може сприяти формуванню інституційної довіри до влади з боку бізнесу і населення.  

У табл. 1 наведено статистику щодо основних показників податкових перевірок в Україні, 

починаючи з 2014 р., яка вказує на тенденції зростання сум дорахувань в розрахунку на 1 

перевірку. 

Таблиця 1 

Основні показники податкових перевірок в Україні за 2014-2021 рр.* 

Роки 

Планові 

перевірки, 

одиниць 

Позапланові 

перевірки, 

одиниць 

Донараховано за 

результатами 

перевірок, млрд грн 

Сума дорахування  

у розрахунку на 1 

перевірку, тис. грн 

2021 2305 9010 9,7 857,3 

2020 1069 6380 6,9 926,3 

2019 3647 10230 13,1 944,0 

2018 4516 13841 13,2 719,1 

2017 4085 15084 16,3 850,3 

2016 3620 14865 6,1 330,0 

2015 3609 18054 4,6 212,3 

2014 5104 28509 8,0 238,0 
*Джерело: складено за даними [2]  
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Таким чином, ухилення від сплати податків в Україні наразі зберігає крупні масштаби, а зі 

зменшенням кількості перевірок суми стягнень усе одно залишаються вагомими. 

В умовах війни, під час героїчному протистоянні російському вторгненню, важливим є 

економічний фронт держави. Через знищення багатьох підприємств, зруйновані економічні 

ланцюжки, особливо на сході й півдні країни. Війна коштує Україні мільярди, які необхідні для 

забезпечення оборони та підтримання нашої інфраструктури, виплати зарплат бюджетникам, 

соціальних виплат вимушеним переселенцям. Бізнес повинен працювати, зберігати робочі 

місця, виплачувати зарплату і сплачувати податки, котрі наповнюватимуть  державний бюджет, 

а населення зберігатиме платоспроможність. 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. [3], у 

якому передбачено, що на даний час податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті 

перевірки зупиняються, крім:  

• камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до 

яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких 

сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та 

зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, або митних декларацій, за 

виключенням товарів (продукції);  

• фактичних перевірок.  

27 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування 

податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» від 12.05.2022 р. 

[4]. 

Отже, аби підсилити економіку під час війни, уряд запровадив податкові спрощення та 

мораторій на деякі податкові перевірки підприємців, однак не все так однозначно: 

‒ відновлюються всі фактичні перевірки, навіть ті, які зараз були заборонені на час 

карантину; 

‒ відновлюються камеральні перевірки по деклараціях, по яких подано заяву на повернення 

бюджетного відшкодування ПДВ; 

‒ санкції за порушення закону про РРО не застосовуються до завершення воєнного стану, 

крім санкцій за порушення при продажу підакцизної продукції; 

‒ на період воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення штрафи та пеня по 

ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться; 

‒ Державна податкова служба наділяється правом складати протоколи за порушення 

порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних 
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платіжних засобів. 

З початку запровадження воєнного стану в країні було проведено майже 1500 обстежень 

торговельних об’єктів на предмет забезпечення можливості розрахунків з допомогою 

електронних платіжних засобів, фактів значного завищення роздрібних цін, продажу товарів без 

цінників, продажу алкогольних напоїв. Проводилась роз’яснювальна робота щодо необхідності 

встановлення банківських терміналів для проведення безготівкових розрахунків із 

застосуванням ЕПЗ. На сьогодні проведено майже 200 фактичних перевірок – очікувана сума 

фінансових санкцій становить 22 млн. грн. [5]. 

Отже, можна зробити висновки, що питання податкового контролю завжди були в центрі 

уваги, оскільки вони знаходяться між інтересами Державної податкової служби України, яка 

прагне вплинути на стан додержання податкового законодавства засобами контролю та 

впливати на фіскальну свідомість платників шляхом затвердження ідеї невідворотності 

покарання за податкові правопорушення. В той час, платники податків намагаються зменшити 

свої податкові витрати та різними способами використати методи оптимізації оподаткування. 

При існуючий складній економічній ситуації, яка погіршилася обмеженнями при карантині та в 

умовах воєнного часу, органам Державної податкової служби слід звернути особливу увагу 

питанням удосконалення організації і методики податкового контролю. 
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Органи місцевого самоврядування є найбільш наближеною до людини формою публічної 

влади, на яку покладається забезпечення реалізації громадянами більшості своїх конституційних 

прав і свобод. Зрозуміло, що ефективне виконання таких завдань вимагає наявності відповідного 

рівня фінансових ресурсів. Тому в умовах проведення адміністративної реформи та фінансової 

децентралізації питання податкової достатності місцевого самоврядування набуває все більшої 
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актуальності. Під податковою достатністю розуміється встановлення податків та зборів з 

урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями 

[1]. 

Проблеми реформування місцевого самоврядування та його впливу на фінансову 

спроможність територіальних громад (далі – ТГ) розкрито у працях І.З. Сторонянської, О.Р. 

Західної, Р.Я. Галамая, А.О. Пелехатого та ін. 

Основним джерелом формування доходів бюджетів різних рівнів є розподіл державних 

податків і зборів та закріплення їхніх конкретних видів за державним та місцевими бюджетами 

на тривалий час. Це не тільки забезпечує самостійність бюджетів, але й активізує роль їх у 

проведенні державної політики, дає можливість суб’єктам місцевого самоврядування без 

втручання центральних органів влади формувати власні фінансові ресурси та складати 

довгострокові перспективні прогнози соціально-економічного розвитку ТГ. 

Податкова достатність є станом, за якого досягається достатній обсяг надходжень для 

бюджету від оподаткування, тобто податки повинні забезпечувати достатні кошти для 

функціонування господарської системи. 

Модель оцінювання податкової достатності бюджетів ТГ в умовах реформи місцевого 

самоврядування складається із системи коефіцієнтів [2]: 

 – коефіцієнт податкової забезпеченості;  

– обсяг податкових надходжень на одну особу;  

– коефіцієнт податкового нагромадження;  

– коефіцієнт оподаткування доходів;  

– частка місцевих податків і зборів у податкових доходах бюджету ТГ. 

Дослідивши коефіцієнт податкової забезпеченості для громад Львівської області, варто 

зазначити, що протягом 2018-2020 рр. даний показник збільшився майже вдвічі, що свідчить про 

підвищення податкової забезпеченості та податкової достатності загалом. 

Таблиця 1  

Динаміка коефіцієнта податкової забезпеченості для  

Львівської області, 2018-2020 рр.* 

Показники 2018 2019 2020 

Податкові надходження, 12961,33 15498,7 16636,1 

Доходи місцевого 

бюджету, 
13499,03 16072,68 17045,0 

Міжбюджетні 

трансферти, 
19139,65 16110,51 9431,8 

Коефіцієнт податкової 

забезпеченості 
0,39 0,48 0,63 

          *Джерело: розраховано за даними [3] 
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Так, протягом 2018-2020 рр. податкові надходження на одну особу у Львівській області 

зросли з 5189,53 грн у 2018 р. до 6681,16 грн у 2020 р. Це свідчить про покращення податкової 

достатності бюджетів громад Львівської області протягом досліджуваних років (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка податкових надходжень на одну особу протягом 2018-2020 рр. 

у Львівській області, грн.* 

Показники 2018 2019 2020 

Податкові надходження, 

млн. грн. 
12961,33 15498,7 16636,1 

Кількість населення, 

млн. чол. 
2,50 2,51 2,49 

Податкові надходження 

на одну особу, грн. 
5189,53 6174,78 6681,16 

       *Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Дослідивши динаміку податкових надходжень до бюджетів ТГ Львівської області та 

розрахувавши коефіцієнти податкового нагромадження протягом останніх років, варто 

зазначити, що спостерігається стабільна тенденція до зниження темпів приросту податкових 

надходжень до бюджетів ТГ. Загалом це може свідчити як про максимізацію використання 

податкового потенціалу громад, так і про відсутність роботи органів самоврядування стосовно 

збільшення надходжень до бюджетів ТГ. Зважаючи на невисокий рівень фінансової 

спроможності територіальних громад Львівської області, швидше можна констатувати другий 

варіант пояснення причини зниження темпів нарощення податкових надходжень до бюджетів 

громад. 

Таблиця 3 

Динаміка коефіцієнта податкового нагромадження протягом 2018-2020 рр. 

у Львівській області, грн.* 

Показники 2018 2019 2020 

Податкові надходження, млн. грн. 12961,33 15498,7 16636,1 

Коефіцієнт податкового 

нагромадження 
1,27 1,20 1,07 

        *Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Динаміка коефіцієнта оподаткування доходів, наведена у табл. 4, свідчить про його 

зростання в період 2018-2020 рр. Це вказує на позитивні тенденції у формуванні та розвитку 

підприємницького середовища на території громад, роботі органів місцевого самоврядування з 

місцевими підприємцями з розвитку їх бізнесу та сплати податків до місцевих бюджетів, 

співпраці з органами ДПС.   
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Таблиця 4 

Динаміка коефіцієнта оподаткування доходів протягом 2018-2020 рр. 

у Львівській області* 

Показники 2018 2019 2020 

Податкові надходження, 

млн. грн. 
12961,33 15498,7 16636,1 

ПДФО, млн. грн. 6249,46 8273,80ё 9994,37 

Єдиний податок, млн. грн. 1491,29 1722,08 2208,94 

Коефіцієнт оподаткування 

доходів 
0,59 0,64 0,73 

        *Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Останнім показником, який доцільно аналізувати у контексті дослідження податкової 

достатності бюджетів ТГ, є частка місцевих податків і зборів у складі податкових доходів 

бюджетів (табл. 5). Це важливий показник, оскільки він вказує на рівень податкової 

самостійності органів самоврядування та ефективність використання повноважень зі 

встановлення місцевих податків і зборів. 

Таблиця 5 

Частка місцевих податків і зборів у податкових доходах бюджету ТГ* 

Показники 2018 2019 2020 

Податкові надходження, 

млн. грн. 
12961,33 15498,7 16636,1 

Місцеві податки та збори, 

млн. грн. 
3032,41 3755,79 4148,48 

Частка місцевих податків і 

зборів у податкових 

доходах бюджету ОТГ 

0,23 0,24 0,25 

         *Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Так, дослідивши динаміку частки місцевих податків і зборів у податкових доходах 

бюджету, варто зазначити, що впродовж 2018-2020 рр. цей показник збільшується, що свідчить 

про покращення ефективності використання повноважень зі встановлення місцевих податків і 

зборів ТГ Львівської області. 

Отже, дослідивши комплексно коефіцієнти оцінки податкової достатності бюджетів 

територіальних громад, варто відмітити що чотири з п’яти показників показують позитивну 

динаміку, тільки коефіцієнт податкового нагромадження зменшується. Тому можемо вважати, 

що бюджети територіальних громад Львівської області є податково достатніми. 

Сьогодні існує ряд проблем податкової достатності для громад Львівської області. 

Першою проблемою є сплата податків підприємствами не по місцезнаходженню, а по місцю 

реєстрації. Другою – скасування з 2020 року надходжень до місцевих бюджетів акцизного 

податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію 
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України пального. Крім того, до проблем варто віднести: втрати місцевих бюджетів від 

несплати податку на нерухоме житлове та нежитлове майно, плати за землю,  невелика кількості 

місцевих податків і зборів, проблема справляння акцизного податку тощо.  

Перспективними напрямками вирішення даних проблем є: зменшення податкового 

навантаження на фонд оплати праці, удосконалення оподаткування малого бізнесу та спрощеної 

системи оподаткування, посилення фіскальної потужності регіонів за рахунок реформування й 

перерозподілу системи оподаткування, зараховування податку на доходи фізичних осіб до 

місцевих бюджетів у повному обсязі, розширення переліку місцевих податків і зборів за рахунок 

запровадження податків і зборів цільового спрямування, налагодження взаємодії роботи органів 

місцевого самоврядування та органів Державної податкової служби України тощо. 
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Державний податковий університет, м. Ірпінь 
 

Розвиток соціально-економічного становища будь-якої країни має певні чинники, що 

характеризують цей процес, саме економічна політика уряду є одним із найсуттєвіших чинників 

впливу, а також її ефективні складові. До таких складових відносяться: фінансова, бюджетно-

податкова, грошово-кредитна, соціальна політика. У сучасному світі найбільш суттєвого 

значення набуває бюджетно-податкова політика. Саме система регулювання економіки значною 

мірою залежить від зміцнення державних фінансів, через які держава акумулює грошові ресурси 

для фінансування суспільних потреб. Слід зазначити, що термін “бюджетно-податкова 

політика” складається з двох категорій “бюджетна політика” та “податкова політика”. На мою 

думку, економічну сутність бюджетно-податкової політики слід надавати з визначення категорії 

бюджету. Згідно з Бюджетним кодексом України бюджет – це план формування та 

використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються 

органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду [2].  

Формування бюджету будь-якої країни забезпечується за рахунок податків. Податки, у 

свою чергу, встановлені вищим органом законодавчої влади як обов’язкові платежі до бюджетів 

https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info
http://bses.in.ua/journals/2020/60_2_2020/17.pdf
https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info
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та державних цільових фондів, які сплачують юридичні та фізичні особи в порядку і на умовах, 

передбачених чинним законодавством. З цього визначення випливає таке: 

- встановлення і скасування податків і зборів здійснюються Верховною Радою України, 

Верховною Радою АРК і сільськими, селищними, міськими радами; 

- податки і збори сплачуються до бюджетів різних рівнів та до державних цільових фондів; 

- платниками податків і зборів є юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законами 

України покладено обов’язок сплачувати податки і збори; 

- податки і збори в Україні встановлюються податковими законами. 

З вищезазначеного випливає, що в ринковій економіці податки потрібно використовувати 

не лише як джерело доходів бюджету, а й як невід’ємний і безпосередній структурний елемент 

державного регулювання економіки. Це багато в чому залежить від податкової політики 

держави, яку розробляє і впроваджує уряд країни. Також, слід зазначити, що податкова політика 

є частиною бюджетної політики держави, оскільки її метою є формування фінансових ресурсів 

бюджету з одночасним стимулюванням ділової активності суб’єктів господарювання.  

Сутність бюджетної політики виявляється у формах і методах мобілізації фінансових 

ресурсів та їх використанні на державні потреби. Вона відображається в статтях доходів і 

видатків бюджету, у джерелах їх формування і напрямках використання. З іншого боку, 

бюджетна політика являє собою сукупність пріоритетів (національних інтересів) і конкретних 

заходів щодо організації і використання фінансових ресурсів держави для вирішення 

економічних і соціальних завдань країни. Вона передбачає створення умов для постійного 

підвищення реальних доходів населення, якості життя та якості державних послуг, соціально-

економічного розвитку регіонів та їх економічного потенціалу, зміцнення ресурсної бази 

місцевих бюджетів. Така політика передбачає якісний прорив у створенні сприятливого 

інвестиційного клімату, розвитку підприємницької активності громадян [6].  

Фінансова система виникла разом з появою держави і нерозривно зв'язана з її 

функціонуванням. За допомогою фінансової системи держава нагромаджує та використовує 

кошти для утримання свого апарату, а також спрямовує їх на виконання своїх функцій. Вона 

охоплює грошові відносини між державою і підприємствами та організаціями, державою і 

населенням, між підприємствами і всередині них. а  сьогодні, фінансова система України 

стикалася  з труднощами, які пов’язані з кризовими явищами  фінансової інфраструктури. 

Фінансова система  не виконує належним чином функцію фінансового  забезпечення сталого 

економічного  розвитку  через недостатню незалежність органів регулювання  та нагляду, 

відсутність інформаційної прозорості , стійкого розвитку, що перешкоджає процесам  

економічного зростання та інтеграції до світового  економічного простору. Тому, ключовими 
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напрямами  реформування фінансової системи повинно  стати: реформування системи 

регулювання та  нагляду за фінансовим сектором; реформування самого  фінансового сектору 

через трансформацію  монетарної  політики та інституційної незалежності Національного  банку 

України. Основними  цілями реформування фінансової  системи  є:                                                           

 - стабільний, більш стійкий та менш фрагментарний  фінансовий сектор менше, але  краще 

банківництво , страхування, небанківське кредитування , пенсійні фонди, ринки капіталу  тощо;                    

 - більша фінансова глибина (активи, кредити, депозити  до ВВП) і фінансова інтеграція з 

метою підтримки  економічного зростання і загального процвітання          

 - наближення до міжнародних стандартів та практик    

 - більш диверсифіковані ринки, установи, продукти  і навички.        

Однак, згідно до вищезазначеного, слід  відмітити, що фінансова система України не  

виконує належним чином функцію фінансового забезпечення  економічного розвитку через 

недостатній  рівень капіталізації фінансових установ, недостатньої  якості та  

конкурентоспроможності фінансових  послуг, недостатній рівень корпоративного  управління 

фінансових установ, системи управління  ризиками та незахищеності фінансових установ  та 

споживачів  фінансових послуг. Таким  чином, стратегія розвитку фінансового сектору  України 

повинна включати у себе реформи середньо  та довгострокової пріоритетності а саме:                                            

- підвищення капіталізації фінансових  установ через підвищення нормативів капіталізації  

для банків  і небанківських фінансових установ ;              

- введення нормативу капіталізації банків для небанківських  фінансових установ.    

-підвищення якості та конкурентоспроможності фінансових  послуг  через  підвищення рівня  

відповідальності керівників і власників фінансових  установ;                

-посилення відповідальності спостережних  рад;     

-розвиток ризик-менеджменту за допомогою  швидкого реформування кредитних бюро ;       

-запровадження; вдосконалення  обліку та фінансової звітності згідно з вимогами  

Міжнародних стандартів фінансової звітності ;           

-удосконалення інфраструктури ринку капіталу  та посилення лізингових вимог;     

В цілому,  введення даних реформ, підвищить стратегічний розвиток фінансової системи  

що призведе до забезпечення якісної розбудови в Україні стійкого , прозорого та керованого 

фінансового сектору , який би сприяв довгостроковому економічному зростанню країни, її 

фінансовій безпеці, а також був був здатним  і готовим без загрози національним інтересам  

інтегруватися у світовий економічний ринок.             
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За сучасних особливостей розвитку демократичних засад у суспільстві для України 

необхідно формувати таку бюджетну політику, яка забезпечувала б макроекономічну 

стабільність, ефективне використання бюджетних коштів, формування оптимальної доходної 

бази бюджетів для виконання державою покладених на неї суспільством функцій.  

Формування бюджетної політики, здатної кардинально впливати на соціально-економічні 

процеси в державі та на рівні адміністративно-територіальних утворень, надзвичайно важлива. 

Це завдання постає особливо гостро та актуально за умов нестабільної економічної ситуації, 

коли в Україні водночас розгорнулися процеси бюджетно-податкового реформування та 

бюджетної децентралізації. 

У сучасних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів децентралізацію визначено як 

такий спосіб організації публічної влади в державі, за якого адміністративно-територіальним 

формуванням або іншим територіальним утворенням надане право самостійно вирішувати 

проблеми місцевого значення та втілювати власні завдання у межах, визначених законодавством 

та під відповідальність уповноважених органів і посадових осіб, а втручання у їхню діяльність 

припустима лише з метою нагляду за законністю в передбачених законом випадках і 

відповідних формах [1].  

Фінансова децентралізація за сучасних умов розглядається як необхідна умова успішної 

децентралізації функцій держави у контексті демократичних перетворень.  

Зокрема, за умови ефективного проведення бюджетної децентралізації:  

˗ відкриваються додаткові можливості щодо формування місцевих бюджетів;  

˗ збільшується свобода у використанні коштів органами місцевого самоврядування;  

˗ зростає активність й ініціатива місцевої влади;  
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˗ посилюється відповідальність за вирішення місцевих проблем;  

 посилюється контроль за виконанням бюджету;  

˗ підвищується результативність трансфертної політики;  

˗ проводиться ефективне фінансове вирівнювання [2]. 

Головними завданнями, які реалізуються в рамках бюджетної децентралізації, є такі:  

˗ перегляд та чітка структуризація переліку власних та делегованих повноважень;  

˗ розширення фінансової бази органів місцевого самоврядування;  

˗ перехід до системи цільових трансфертів, націлених на компенсацію видатків органів 

місцевого самоврядування в результаті реалізації ними делегованих функцій;  

˗ запровадження максимального рівня прозорості використання бюджетних коштів 

органами місцевого самоврядування [3]. 

Основною метою реформи системи місцевого самоврядування є, насамперед, забезпечення 

спроможності самостійно, в першу чергу, за рахунок власних ресурсів, вирішувати проблеми 

місцевого значення. 

Основні завдання децентралізації владних повноважень знаходять своє відображення у 

бюджетній політиці держави, яка відображає суспільні інтереси та сприяє реалізації функцій та 

завдань держави й місцевих органів влади.  Будучи важливим елементом фінансової 

політики, бюджетна політика обумовлює можливості реалізації інших видів соціально-

економічної політики держави (інвестиційної, промислової, аграрної, соціальної).  

У фінансовому аспекті бюджетна політика визначає особливості перерозподілу ВВП для 

забезпечення виконання державою її функцій для задоволення загальносуспільних потреб 

шляхом надання суспільних благ. Вона формується як важливий елемент впливу на різні 

суспільні процеси та складний інструмент регулювання соціально-економічного розвитку 

територій та суспільства загалом.  

Бюджетна політика націлена на оптимізацію та раціоналізацію потоків бюджетних 

фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій в економіку, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання 

державного боргу та забезпечення соціальної справедливості під час перерозподілу 

національного доходу.  

Політичний аспект бюджетної політики дає можливість характеризувати її як засіб 

реалізації певних політичних цілей. За іншого підходу бюджетна політика синтезує суб’єктивні 

й об’єктивні відносини, котрі виникають у процесі цілеспрямованого впливу держави на 

суспільне виробництво шляхом використання функціональних можливостей категорії бюджету і 

системи обслуговування нею інших категорій управління бюджетним процесом (бюджетне 

право, бюджетна система, бюджетний механізм).  

Такий підхід дає змогу усвідомити, що при формуванні бюджетної політики мають 
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повною мірою враховуватись об’єктивні закони і закономірності розвитку суспільства. У 

протилежному випадку бюджетна політика не відповідатиме вимогам та потребам суспільства 

за певними критеріями ефективності.  

Сучасні тенденції еволюції функцій держави супроводжуються їх децентралізацією, 

передачею частини загальнодержавних функцій на рівень адміністративно-територіальних 

утворень.  

Бюджетна політика на місцевому рівні має максимально відображати інтереси 

регіонального розвитку, інтереси більшості населення певного адміністративно-територіального 

утворення, враховуючи інтереси меншин, бути прозорою, чіткою, передбачуваною, відповідною 

тенденціям територіального та загальноцивілізаційного розвитку, підконтрольною, повною 

мірою відображатися у місцевих бюджетах.  

Важливим принципом, який потрібно враховувати при формуванні регіональної 

бюджетної політики, виступає принцип територіальної справедливості. Тобто, кожен регіон 

повинен сплачувати податкові платежі за результатами своєї діяльності та з урахуванням своїх 

потенційних можливостей, а також розміри фінансової допомоги з боку держави, яку отримує 

регіон, мають визначатися рівнем його економічного розвитку та податкового потенціалу.  

У багатьох країнах сучасна регіональна бюджетна політика будується на принципах 

бюджетного федералізму: оптимальний розподіл повноважень, доходів і видатків між органами 

влади різних рівнів управління, збереження рівності прав різних органів влади та прозорості 

міжбюджетних відносин. При цьому розподіл функцій має відбуватись відповідно до принципу 

максимальної ефективності. 

У багатьох унітарних державах протягом останніх десятиліть прослідковується тенденція 

до зміцнення бюджетної децентралізації, що свідчить про зростання ролі адміністративно-

територіальних формувань не тільки як об’єктів, а передусім як суб’єктів бюджетної політики.  

Таким чином, трансформація цілей розвитку державних фінансів у цілі та пріоритети 

бюджетної політики регіону є важливою основою розвитку місцевих фінансів та має стати 

складовою концепції бюджетної політики держави.  

Бюджетна децентралізація має відбуватись, передусім, у формі делегування повноважень і 

передачі видаткових та дохідних повноважень на регіональні рівні державного управління. 

Причому делегування повноважень включає ієрархічну залежність органів місцевого 

самоврядування від вищого органу, юридичну відповідальність за реалізацію делегованих 

повноважень, а також можливість відкликання вищим органом делегованих повноважень. Утім, 

у випадку передачі повноважень ієрархічна залежність одних органів від інших послаблюється 

або взагалі зникає. 

Формування регіональної бюджетної політики базується на пошуку можливостей для 

ефективного розподілення бюджетних ресурсів та використання бюджетних інструментів, які 
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застосовуються з метою впливу на соціально-економічні процеси в регіоні. Об’єднання громад 

дає змогу оптимізувати видатки на утримання апарату управління та суттєво покращити якість 

надання адміністративних та соціальних послуг громадянам.  

Зараз проводиться робота з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, культури, інших 

галузей бюджетної сфери, з надання державної підтримки соціально-економічного розвитку 

регіонів та об’єднаних територіальних громад за рахунок відповідних субвенцій з державного 

бюджету і коштів державного фонду регіональого розвитку. Ці процеси тривають, для їх 

реалізації потрібен час, і лише згодом громадяни зможуть відчути реальні результати. 

У руслі сучасних реформ бюджетна політика потребує стратегічного і тактичного 

планування, реального втілення програмно-цільового методу та дієвого бюджетного контролю у 

зв’язку зі збільшенням повноважень органів місцевого самоврядування.  

Місцеві бюджети, попри бюджетну децентралізацію, все ще залишаються певною мірою 

фінансово залежними, що свідчить про потребу швидких та скоординованих дій забезпечення 

соціально-економічного розвитку у перспективі.  

Ще одним вкрай важливим завданням бюджетної політики як ефективного інструменту 

розвитку України та адміністративно-територіальних формувань в умовах децентралізації є 

гармонізація структури доходної та видаткової частин бюджету. 

Таким чином, реформа бюджетної децентралізації дає змогу приймати більш якісні та 

справедливі рішення стосовно управління територіальними фінансами, а адміністративно-

територіальний устрій країни має бути побудований таким чином, щоб одночасно максимально 

враховувати інтереси громадян та забезпечувати економію бюджетних коштів у процесі надання 

суспільних благ. 
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Сталий соціально-економічний розвиток є визначальною фазою соціальних та 

економічних змін, господарської еволюції людського суспільства і природного середовища. До 

основних кількісних показників та індикаторів, що характеризують економічний розвиток 
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країни, належать: ВВП; обсяги промислового й аграрного виробництва, послуг; ціни на 

споживчому ринку, ціни виробників продукції; фіскальний блок, валютний та грошово-

кредитний ринок; капітальні інвестиції; зовнішньо-економічна діяльність; доходи й 

платоспроможний попит населення тощо. Значний вплив на розвиток економіки країни, який 

характеризується низкою наведених вище показників, здійснює податкова політика. Таким 

чином, економічний розвиток України залежить від її податкової політики, правильний напрям 

якої забезпечить виконання державою своїх обов’язків і функцій та підвищить добробут 

населення. Адже податкова політика є інструментом регулювання економічних процесів у 

державі. 

Податкова політика – дуже складне й багатоаспектне явище, результатами якої можуть 

стати як стримування та уповільнення економічного розвитку, так і стимулювання 

підприємницької активності й підвищення рівня суспільного добробуту [2]. 

Податкова політика втілюється у формах та методах мобілізації фінансових ресурсів та їх 

використання відповідно до державних завдань та потреб. Вона має велике значення для 

реалізації принципу соціальної справедливості шляхом забезпечення перерозподілу доходів між 

багатими й бідними (соціально вразливими) верствами населення. Тим самим досягається 

підвищення рівня та якості життя останніх, а в суспільстві зменшується загроза соціального 

невдоволення й стабільності 

Податкова політика визначає також ефективність зусиль, які прикладає держава в процесі 

регулювання соціально-економічних відносин та господарської діяльності. Тому її зміст можна 

ідентифікувати як процес та як результат використання тих або інших інструментів і методів 

(адміністративних, нормативно-правових, тощо) для регулювання й удосконалення податкової 

діяльності. У широкому розумінні вони направлені на оптимізацію податкових надходжень й 

збільшення прибуткової частини державного бюджету. Отримані таким чином бюджетні кошти 

становлять основу підтримки пріоритетних напрямів і завдань (оборони, безпеки, освіти, науки 

тощо) фінансування соціально-економічного розвитку країни на перспективу.  

Необхідно зазначити, що формування вітчизняної податкової політики та становлення 

податкової системи загалом базувалося на певному копіюванні моделей інших країн. Хоча 

економіка України істотно відрізнялася від економіки розвинених країн за складом і рівнем 

розвитку продуктивних сил, галузевою й територіальною структурою. Специфічні особливості 

мали й організація та розміщення виробництва у сільському господарстві та промисловості, 

інших видах діяльності. Мова йде й про різні підходи до ціноутворення, нарахуванні за ресурси 

й оплата праці та її системи. Це різні механізми стимулювання та мотивації діяльності, 

відношення до ринку великих мас економічно активних працівників, готовність працювати за 

його законами. Нарешті, це власні правила й стандарти податкової звітності, адміністративне й 

господарське право. Проте ці обставини не були повною мірою враховані в нашій країні, що 
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зумовило певну суперечливість податкової політики. Наразі, як переконує світовий досвід, 

податкова система та податкова політика можуть бути ефективними лише тоді, коли при їх 

формуванні враховуються специфічні умови національної економіки [1]. 

Таким чином, для підвищення ролі податкової політики в прискоренні соціально-

економічного розвитку країни необхідно використовувати такі засоби та інструменти, які були б 

спрямовані на всебічне стимулювання вітчизняного виробництва й підвищення його 

ефективності й конкурентоспроможності, інноваційно інвестиційної діяльності, споживчого 

попиту, а також посилення регулюючої і контролюючої функцій держави щодо сплати податків.  
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Формування податкової політики підприємства є основною складовою економічної 

системи будь-якої країни. Ефективне регулювання та реалізація податкової політики є однією з 

умов забезпечення відкритої цілісної економіки, оскільки податки і збори є сходинкою, що 

впроваджує зв’язок між світовою і національною бюджетною системою. З кожним днем 

податкова політика досягає значного впливу у реалізації державного практичного впливу на 

економіку країни з метою досягнення економічного зросту. Отже, в економіці держави система 

прямого оподаткування підприємства та регулювання ринку посідає все вище місце, оскільки за 

їхньою допомогою  держава здатна реалізувати вплив на стан деяких секторів, підприємств, 

галузей на світовому ринку, а також на місце держави та стимулювати або стримувати 

економічний розвиток. На сучасному етапі принципи побудови та шляхи реформування системи 

прямого оподаткування підприємств формують актуальне та важливе значення, адже від цього 

залежить поширення зовнішньоекономічних відносин, розвиток ринкових взаємовідносин,  

показник рівня інфляції, загальний розвиток економіки, обсяг заборгованості, ефективний стан 

платіжного балансу, конкурентоспроможність та багато інших показників [2].  

Прямі податки як складова податкової системи та інструмент економічного регулювання 

повинні посилювати збалансованість державних фінансів та створювати необхідні умови для 

тривалого економічного зростання. Саме податки, а саме їх найраціональніше використання, 

визначають фінансову основу практичного реформування перехідної економіки, успішного 

подолання кризових негараздів, підвищення рівня соціального захисту населення. Так, прямі 



156 

 

податки об’єктивно більшою мірою володіють стимулюючими можливостями щодо сприяння 

конкурентоспроможності національної економіки та формування інноваційної моделі розвитку 

економіки країни.  

Прямі податки становлять основу податкової системи. Так, І. Озеров на початку ХХ ст. 

відзначав, що «пряме оподаткування – це загальний кістяк оподаткування, усередині якого все 

оподатковується за загальним масштабом за середньою податкоспроможністю». Досліджуючи 

історію становлення прямого оподаткування, Е. Селігман та Р. Стурм відзначили, що пряме 

оподаткування створює останню сходинку в історичному розвитку державних доходів [2].  

Прямі податки як елемент податкової системи в економічному аспекті є однією з 

найважливіших фінансових категорій, найдавнішою формою фінансових відносин між 

державою та членами суспільства, обов’язковими індивідуальним безеквівалентними 

платежами, які сплачують до бюджету юридичні та фізичні особи. 

Система прямих податків в Україні складається з двох підсистем, а саме прибуткового та 

майнового оподаткування. В Україні систему прямих податків утворюють податок на прибуток, 

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок, податок на майно. Податок на майно 

складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного 

податку, плати за землю [1]. Структуру системи прямого оподаткування відповідно до 

Податкового кодексу України наведено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структура системи прямого оподаткування в Україні [2] 

 

Через пряме оподаткування держава може впливати на ділову активність суб’єктів 

господарювання, інвестиційну привабливість, сукупне споживання та накопичення капіталу. 

Так, завдяки механізму нарахування та сплати податку на прибуток підприємств держава 

мобілізує додаткові інвестиції в пріоритетні галузі економіки, тим самим впливає на 

впровадження та значне просування енергозберігаючих технологій, що приводить до зростання 

виробництва та підвищення фіскальної ефективності податку на прибуток. Оподаткування 

прибутку, з одного боку, забезпечує залежність державного бюджету від процесів, які 

відбуваються в матеріальному виробництві, а з іншого боку, дає широкі можливості для вжиття 

заходів з державного регулювання економіки.  
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В свою чергу, податок на доходи фізичних осіб відіграє важливу роль у формуванні 

фінансових ресурсів регіону. Проте, через недосконалу систему адміністрування податок на 

доходи фізичних осіб і досі не став тим джерелом фінансової стабільності місцевих громад. 

Майнове оподаткування як одна з найбільш поширених у світовій практиці форм прямого 

оподаткування та фіскальним механізмом, що спрямована на зміцнення фіскального потенціалу 

регіонів. В Україні майнові податки існували ще з початку побудови власної податкової 

системи, а саме у формі плати за землю та податку з власників транспортних засобів. Податок на 

нерухоме майно є відносно новою формою майнового оподаткування в Україні, яка передбачає 

оподаткування об’єктів нерухомості, створених у процесі діяльності людини (наприклад, 

будівлі, приміщення та спорудження виробничого й житлового призначення). 

Визначаючи місце прямих податків у податковій системі України, слід звернути увагу на 

характеристики базових моделей побудови податкової системи. Так, у світовій практиці 

виокремлюють чотири моделі залежно від частки надходження певних податків до бюджету: 

1) англосаксонська модель, орієнтована на прямі податки з фізичних осіб, при цьому 

частка непрямих податків незначна; 

2) євроконтинентальна модель, яку характеризують значна частка непрямих податків та 

значна частка відрахувань на соціальне страхування; 

3) латиноамериканська модель, в основі якої лежить непряме оподаткування, що є 

найбільш сприятливим за умов інфляції; 

4) змішана модель, яка має риси попередніх моделей і яку держави вибирають задля 

урізноманітнення структури доходів для запобігання залежності бюджету від окремих видів 

податків [8, с. 107]. 

Варто зауважити, що на систему прямого оподаткування підприємств в Україні впливає 

низка факторів, перетворення яких може призвести не лише до змін поведінки деяких  суб’єктів 

господарювання, а й в загальному до змін у податковій системі (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фактори впливу на систему прямого оподаткування підприємств  в Україні  

Фактори впливу на механізм податкової системи   

Співвідношення між попитом  
і пропозицією на продукцію   

Еластичність попиту на  
продукцію   

Рівень монополізації ринку   Зміни в доходах споживачів  
та їх розподіл   

Рівень інфляції 
  Мобільність продукції, яка  

реалізується   

Податкова політка держави 
  Стабільність податкового  

законодавства   
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Отже, в сучасних умовах розвитку економіки України прямі податки виконують основну 

роль у суспільному житті, відтворювальній діяльності, беруть участь у формуванні ВВП за 

елементами доходів та його вторинному розподілі, а також регулюванні виробничих відносин. 
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В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного 

та безперервного виконання місцевих бюджетів з метою забезпечення ефективного 

функціонування бюджетної сфери та забезпечення життєвонеобхідних потреб жителів 

територіальних громад. Із запровадженням реформи місцевого самоврядування та переходом на 

прямі міжбюджетні відносини громади отримали більше повноважень та ресурсів, для надання 

якісних послуг і забезпечення сталого розвитку на місцях.  

Пандемія, енергетична криза, а сьогодні й війна значно підірвали економічну стабільність 

громад і, як результат, не всі громади мають однакові фінансові можливості для ефективного 

функціонування та розвитку. Тому держава вирівнює бюджети шляхом дотацій. 

На сьогоднішній день в Україні налічується 1438 громад, 75% з яких отримують базові 

дотації і лише трохи понад 14% громад сплачують реверсні дотації до державного бюджетну, 

решта (11%) – бездотаційні [2]. Найбільша частка громад, які отримують базові дотації, серед 

сільських та селищних громад — близько 80%. 

В розрізі областей, найбільше базових дотацій отримують громади Закарпатської (1181 

млн грн), Івано-Франківської (1040 млн грн.), Донецької (876 млн грн.), Львівської (1057 млн 

грн.) та Одеської областей (904 млн грн.). У Тернопільській, Чернівецькій та Волинській 

областях частка громад, які отримують базові дотації, становить понад 90%. Найбільше 

реверсних дотацій перераховують громади Дніпропетровської (1949 млн грн), Запорізької (766 

млн грн) та Київської областей (1010 млн грн.). В останній –  найбільше в Україні громад, які 

перераховують реверсні дотації – 48% в структурі усіх громад Київщини. Загалом на десять 

громад, які найбільше перераховують реверсних дотацій, припадає понад 45% всього обсягу 

реверсних дотацій [1]. 

Одним із важливих показників оцінки є рівень дотаційності бюджету, що розраховується 

як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального 

фонду бюджету територіальної громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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бюджету. Показник зображає рівень залежності територіальної громади від дотаційних ресурсів 

державного бюджету та рівень її фінансової спроможності (30%-50% –  низький, понад 50% — 

критичний). 

Згідно проведеного дослідження, в Україні налічується 50 громад, в яких понад 50% в 

структурі бюджету становить базова дотація. Такі громади є фінансово нестійкими, не можуть 

генерувати власні доходи та забезпечити належний рівень розвитку без допомоги держави. З 

низьким рівнем фінансової спроможності налічується 196 громад [2]. Переважна кількість 

громад – це громади з рівнем дотаційності понад 30% — у Закарпатській, Івано-Франківській, 

Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях [1]. 

Із усіх громад України до п’ятірки найбільш дотаційних належать [3]: Лисичанська (112 

млн грн), Дрогобицька (101 млн грн), Костянтинівська (93 млн грн), Біловодська (91 млн грн), 

Камінь-Каширська (87 млн грн). Для ефективного функціонування регіону, подібні високо 

дотаційні громади повинні перебувати під пристальним контролем з боку держави. Однак, якщо 

розглянути, наскільки збільшилося сальдо між реверсною та базовою дотаціями за останні 6 

років (з 2,0 млрд грн у 2017 році  до 5,5 млрд грн у 2022 році) стає зрозуміло, що із дотаційними 

територіями ніхто не працює. Як наслідок, з кожним наступним роком загальний середній 

індекс податкоспроможності громад зменшується, і на покриття коштів, яких не вистачає на 

базову дотацію, із державного бюджету витрачається все більше коштів. 

Аналіз дотаційності на місцях показав високий рівень залежності бюджетів від допомоги з 

боку держави. Загалом в Україні 27 сільських громад, де частка власних доходів складає менш 

як 20% в бюджеті, понад 80% становлять трансферти (освітня, медична субвенція, базова 

дотація. Однак, варто зазначити, що рівень дотаційності бюджету не є вичерпною 

характеристикою фінансової спроможності громад, оскільки: 

- метод горизонтального вирівнювання бюджетів акцентує увагу, в першу чергу, на 

фінансовій неспроможності громади, що є недоцільним, оскільки для присвоєння громаді 

подібного статусу необхідно проаналізувати і ряд інших характеристик (частка витрат на 

утримання апарату, динаміка розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу, активізація 

підприємницької діяльності, доходи на 1 особу тощо), а даний метод повинен бути спрямований 

на виявлення проблемних глибокодотаційних громад для того, щоб держава та регіон могли їм 

допомагати; 

- рівень базової дотації не є критичним показником за умови раціонального розподілу 

бюджетних коштів громад:незважаючи на джерела формування дохідної частини бюджети 

повинні бути направлені на розвиток, а не на проїдання; 

- реформа поклала значні фінансові обов’язки на громади без врахування їх спроможності: 

великі та потужні міста повинні брати участь у процесі дотацій, але на інших умовах. Більше 

фінансової відповідальності все ж має взяти на себе держава. 
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Таким чином, показник ротаційності бюджетів на місцях є безумовно важливим 

показником оцінки рівня їх самостійності, незалежності та фінансової стійкості, однак він не є 

вирішальним, оскільки навіть ті громади, які функціонують в більшій мірі за рахунок субвенцій 

і дотацій мають можливість розвинути свій потенціал і збільшити частку власних доходів 

завдяки ефективному менеджменту та правильній роботі органів місцевого самоврядування. 
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Належне забезпечення Державного бюджету відіграє важливу роль у зростанні усіх сфер 

економіки України. Ефективна реалізація та стабільне функціонування митної справи є вимогою 

покращення стану зовнішньої торгівлі та бюджетної системи, що сприятиме соціально-

економічному розвитку нашої країни. Проте сьогодні є багато негативних факторів, які 

впливають на адміністрування митних платежів, зокрема: нестабільність, збільшення дефіциту 

Державного бюджету України, трансформація зовнішньо-економічної ситуації внаслідок 

пандемії коронавірусу та війна на території України. 

Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та 

Митним кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів 

України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України [1]. Мито як податок на зовнішню торгівлю є важливим елементом податкової системи 

та гармонійно доповнює в ній інші види оподаткування. Зазначене обумовлює важливу роль 

мита в якості економічного важеля впливу держави на розвиток зовнішньої торгівлі та 

економіки в цілому [2]. Зауважимо, що на законодавчому рівні до припинення або скасування 

воєнного стану на території України, внесені зміни в питаннях здійснення митної справи. В 

тому числі, пропуск та митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України 

для вільного обігу здійснюється з урахуванням наступних особливостей, зокрема [3]: 

- оформлення окремих товарів на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи 

про незастосування до таких товарів встановлених відповідними законами заборон та/або 

обмежень; 
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-  у визначених випадках звільняються від оподаткування ввізним митом окремі товари; 

-  декларування для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися шляхом 

подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску 

товарів; 

- дозволяється пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до 

заявленої мети окремих товарів без надання відповідних дозвільних документів; 

- митне оформлення окремих товарів, завершується в найкоротший можливий строк, але 

не більше ніж одна робоча година з моменту пред’явлення митному органу товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення; 

- плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування 

митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не 

справляється; 

- митні органи за заявою декларанта або уповноваженої ним особи можуть приймати 

рішення про продовження строків (включаючи граничні), визначених Митним кодексом, крім 

тих, перебіг яких зупинено; 

- призупиняються документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з 

питань митної справи; 

- митні формальності, які відповідно до Митного кодексу підлягали чи підлягають 

виконанню митним органом, яким за рішенням Держмитслужби, не виконуються завдання, 

покладені на митні органи у зв’язку з введенням воєнного, надзвичайного стану, можуть 

виконуватися іншим митним органом, у тому числі без пред’явлення таких товарів цьому 

митному органу, за координації Держмитслужби України; 

- декларування окремих товарів шляхом подання попередньої декларації, яка містить всю 

необхідну інформацію для випуску товарів. При цьому доставка та пред’явлення цих товарів 

митному органу, яким оформлена така попередня декларація, не є обов’язковими. 

Фіскальна функція мита полягає в можливості акумуляції значних коштів у Державний 

бюджет України без особливих зобов’язань чи гарантій з боку держави. Податки на міжнародну 

торгівлю та зовнішні операції  включають ввізне і вивізне мито. З метою аналізу митних 

платежів під час воєнного стану розглянуто їх динаміку протягом січня-серпня 2018-2022 рр. за 

наведеними даними на рис. 1.  

Розглянувши рис. 1, варто зазначити, що протягом 8 місяців  останніх років можна 

спостерігати поступове збільшення обсягу податків на міжнародну торгівлю та зовнішні 

операції в Україні. Так, станом на 01.01.2018 року їх обсяг становив 16765,1 млн. грн., а вже 

станом на 2021 рік вони зросли на 7378,5 млн. грн. Проте, внаслідок воєнної агресії у 2022 митні 

платежі скоротилися на 10752,1 млн. грн.   
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Рис. 1. Динаміка надходжень митних платежів до Державного бюджету України 

протягом січня-серпня 2018-2022 рр.*  

*Джерело: складено на основі [4] 
 

Дані рисунку 1 дозволяють визначити, що у структурі податкових надходжень до 

Державного бюджету митні платежі займають невелику частку, яка коливається в середньому 

від 2,22 до 3,76%.   

Також варто здійснити вертикальний аналіз надходжень податків на міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції до Державного бюджету України у динаміці, починаючи з 2018 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка надходжень митних платежів до Державного бюджету України  

за січень-серпень 2018-2022 рр., млрд. грн 

Статті доходів 2018 2019 2020 2021 2022 

Ввізне мито 16,35 19,33 18,07 23,29 11,50 

Вивізне мито 0,41 0,17 0,11 0,85 1,53 

Особливі види мита та сезонне мито 0 0 0 0 0,36 

ВСЬОГО 16,76 19,50 18,18 24,14 13,39 
*Джерело: складено на основі [4] 

 

За даними табл. 1 у період воєнного стану простежується зростання вивізного мита на 1,12 

млрд. грн, порівняно з 2018 роком. Також для наповнення бюджету було введені особливі види 

мита та сезонне мито, які принесли держав 360 млн. грн. Обсяги ввізного мита зменшились в 

половину у 2022 році порівняно з 2021 роком. 

за допомогою Таким чином, проведене дослідження показує, що в умовах воєнного стану 

адміністрування митних платежів відбувається регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

та забезпечення фіскальної достатності бюджету. А вирішення проблем реалізації митної 

політики та удосконалення сучасної системи органів державної влади у сфері митного контролю 

та аудиту сприятиме розширенню економічної самостійності України, що є ознакою розбудови 
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демократичної та ринково-орієнтованої держави. Крім того, для забезпечення результативності 

здійснення митної політики, для національної безпеки, для досягнення наповненості бюджету та 

підвищення інвестиційної привабливості доцільно: 

- розвивати експортний потенціал (високоякісну та конкурентоздатну продукцію); 

- удосконалити процес здійснення митних процедур для зменшення часу на оформлення 

документів та черг на кордоні; 

- стимулювати взаємодію митних органів та правоохоронних органів щодо боротьби з 

контрабандою та іншими митними правопорушеннями; 

- підвищити рівень прозорості та відкритості роботи митниць; 

-  вдосконалити митне та податкове законодавство.  
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спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОПП „Фіскальне та митне адміністрування” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

Важливим елементом функціонування банківської та фінансової систем є забезпечення 

фінансової стабільності. За допомогою цього показника можна найбільш повно оцінити 

прибутковість, фінансову незалежність, вміння раціонально розподіляти фінансові ресурси та 

спрогнозувати ефективне функціонування за умов надзвичайних та непередбачуваних обставин. 

Особливо актуальним дане питання є в сучасних умовах, адже наша країна опинилась у вкрай 

несприятливих умовах, які створили кризову ситуацію в країні. Відповідно банківським та 

фінансовим установам стало важко підтримувати ефективне функціонування і вони були 

змушені припинити діяльність, що своєю чергою негативно впливає на економіку країни.  

Згідно указу Президента України “Про Раду з фінансової стабільності” у 2015 році було 

створено міжвідомчий орган – Раду з фінансової стабільності, що виявляє системні ризики й 

загрози для фінансової стабільності та розробляє рекомендації, щоб нівелювати вплив загроз на 

фінансову систему.  

Основними завданнями, які вирішує Рада є: 

- обмін інформацією та своєчасне виявлення поточних та потенційних зовнішніх і 

внутрішніх загроз та системних ризиків для забезпечення фінансової стабільності й мінімізації 

їх негативного впливу на фінансові та банківські установи; 

- узгодження упереджувальних заходів та заходів швидкого реагування (антикризовий 

менеджмент) за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також 

обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави [1]. 

Слід зауважити, що рішення Ради є рекомендаційним, вона лише надає рекомендації щодо 

заходів на досягнення фінансової стабільності.  

Рада з фінансової стабільності, згідно звіту за 2021-2022 роки (до серпня місяця), провела 

аналіз фінансової системи, у тому числі аналіз системних ризиків у різних сферах економіки, що 

відображено на рис.1. За даними рис. 1 можна зробити висновок, що рівень ризику у перших 

двох кварталах 2022 року зріс у всіх сферах економіки. 

СЕКЦІЯ 4 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
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В результаті такого аналізу Радою з фінансової стабільності було запропоновано наступні 

ключові заходи: 

- обмежити неефективні та непріоритетні напрями витрачання коштів бюджету, іншими 

словами, оптимізувати державні видатки; 

- підвищити податок на імпорт, акциз та рентні платежі, які дадуть змогу збільшити 

доходи в держаний бюджет країни, проте робити це потрібно зважено, щоб податковий тиск був 

справедливим і збалансованим; 

- приділити увагу прогнозуванню та збільшення обсягів міжнародної допомоги; 

- активізувати внутрішні боргові залучення для збільшення ефективності фінансування 

державного бюджету. 

 

 

Рис. 1. Аналіз системних ризиків за 2021-2022 роки 

Джерело: [2] 

 

Крім цього, засідання Ради розглянуло питання державної програми підтримки 

кредитування, задля підтримки ділової активності. Члени Ради підтримали наміри Міністерства 

фінансів України у програмі “Доступні кредити 5-7-9 %”, адже це дасть змогу знизити кредитні 

ризики та надасть можливість підтримки рефінансуванню бізнесу. 

Також, банківським установам рекомендується вчасно оцінювати та визнавати свій 

кредитний ризик, якщо ж він високий, то проводити реструктуризацію. На рис. 2 зображено 

частки непрацюючих кредитів у портфелях банків. Станом на червень поточного року ці частки 

починають зростати. Тому банкам необхідно провести оздоровлюючу роботу кредитних 

портфелів для ефективного функціонування. 

Отже, враховуючи рекомендації Ради з фінансової стабільності та Міністерства фінансів 

України необхідно розробляти заходи стабілізації системних ризиків та досягнення фінансової 

стабільності. 
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Рис. 2/ Частки непрацюючих кредитів у портфелях банків України  

за 2020-2021 рр. та 1 півріччя 2022 р. 

Джерело: [2] 

 

Своєчасне виявлення системних ризиків і загроз дозволить забезпечити фінансову 

стабільність та ефективність як банківських й фінансових установ, так і національної економіки 

держави, що є вкрай необхідним в сучасних складних умовах воєнного стану.  
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ОЦІНКА ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ  

В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Бережецька Т. О., аспірантка, 

спеціальність “Економіка” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Єгоричева С. Б. 

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” 

 

Воєнна агресія росії проти України супроводжується виникненням багатьох невідворотних 

загроз та непередбачуваних ризиків, які матимуть далекосяжні наслідки для всього фінансового 

сектору держави. З початком повномасштабної війни Національний банк розгорнув 

багатопланові заходи з підтримки стійкості та стабільного функціонування банківського 

сектору. Частково вони ґрунтуються на досвіді подолання попередніх криз. У своїх подальших 

кроках НБУ передбачає орієнтуватися на актуальні економічні процеси та перебіг військових 

дій. 

Насамперед, Національний банк застосовував широкий спектр заходів для підтримки 

банківських установ та позичальників. Швидкій реакції і впевненості регулятора сприяв досвід, 

набутий під час коронакризи: багато заходів були подібні вжитим у 2020 році. Втім, цього разу 

вони були рішучішими, пропорційно загрозам. Найважливішими для стабілізації ситуації у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170/2015#Text
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSB_Report%202021-2022.pdf?v=4
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банківському секторі після початку вторгнення стали рішення, наведені у таблиці. 

Таблиця 1 

Заходи НБУ, орієнтовані на банки, у відповідь на повномасштабну війну [1] 

Вид заходів Зміст заходів 

Монетарні 

Облікова ставка тимчасово не переглядалася (до червня). 

Запровадження річного бланкового рефінансування. 

Скасування коригуючих коефіцієнтів для ОВДП, що є заставою за 

рефінансуванням. 

Регуляторні 

та операційні 

Не застосовуються заходи впливу за порушення нормативів, зокрема, 

достатності капіталу та ліквідності. 

Банкам заборонено розподіляти капітал, зокрема, виплачувати дивіденди. 

Скасовано оцінку стійкості банків, у тому числі стрес-тестування. 

Відтерміновано запровадження буферів капіталу. 

Відтерміновано підвищення NSFR з 90% до 100%. 

Відтерміновано подання фінансових звітів, деякої статистичної звітності. 

Відтерміновано переоцінку та перевірку застав. 

Призупинено регулярне оновлення планів відновлення. 

Тимчасово скасовано тарифи на послуги BankID НБУ. 

Дозволено використання банками хмарних послуг. 

Тимчасово розширена спрощена верифікація, зупинені виїзні перевірки з 

питань фінансового моніторингу. 

Валютні 

Фіксація валютного курсу національної валюти. 

Обмеження на купівлю валюти, транскордонні валютні операції. 

Обмеження на зняття коштів з валютних рахунків. 

Створено можливість обміну готівкової гривні за кордоном. 

Адресовані 

клієнтам 

Тимчасово запроваджено повне гарантування вкладів фізичних осіб. 

Заборона нараховувати неустойку, пеню чи підвищувати ставку за позиками.  

Сприяння банками реструктуризації позик. 

Скасування на два місяці, а потім зниження комісії інтерчейндж НПС 

«Простір», порівняно з довоєнним рівнем. 

 

З початку війни спостерігався значний відплив коштів із країни через швидше відновлення 

імпорту порівняно з експортом, міграцію, що супроводжувалася значним збільшенням імпорту 

послуг, та зняття готівки з платіжних карток за кордоном.  Обсяг строкових депозитів, 

ініційованих громадянами, за перше півріччя 2022-го скоротився на -15,5% (-49 млрд грн). Для 

збалансування валютного ринку НБУ проводив значні інтервенції з продажу іноземної валюти. 

Найбільше валюти НБУ продав у травні та червні (3,4 млрд дол США та 4 млрд дол США), з 

липня обсяги продажу скоротилися до близько 2,1 млрд дол США на місяць. Рекордно великий 

дефіцит бюджету частково покривається шляхом прямого викупу Національним банком ОВДП 

у Міністерства фінансів України. За період воєнного стану НБУ викупив ОВДП на суму             

309,5 млрд грн. За результатами завершення 3 кварталу 2022 року НБУ володіє 48,04% ОВДП, 

які знаходяться в обігу. 

Водночас, НБУ було запроваджено жорсткі обмеження на валютні операції та 

транскордонні потоки капіталу. Фіксація обмінного курсу після запровадження воєнного стану 
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мала антиінфляційний ефект: стримала негативні очікування та сповільнила зростання цін на 

імпортовані товари. На початку червня Правління НБУ підвищило облікову ставку на 15 в. п. – 

до 25% [2]. Такий крок спрямований на послаблення тиску на валютному ринку та стабілізацію 

інфляційних очікувань. Це рішення надалі спонукає банки підняти ставки за депозитами для 

забезпечення привабливості гривневих вкладів.   

Національний банк ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій 

території України, якою, зокрема, передбачено принципи безперебійної роботи банків та 

обслуговування населення. 

Відповідна постанова також передбачає введення тимчасових обмежень суми зняття 

готівкових коштів, здійснення валютних операцій та платежів, видаткових операцій за 

рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України [3]. 

Затверджено особливості застосування вимог Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), та 

Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 

97 (зі змінами) [4].  

Кредитний попит населення та бізнесу значно послабився, збільшення фінансування 

потребували лише окремі підприємства та галузі, зокрема, сільське господарство. Щоб зберегти 

їхній доступ до кредитів, уряд розширив програми державної підтримки. Тож невеликі 

позичальники і надалі отримуватимуть дешеві кредити, а банки поділятимуть кредитні ризики з 

урядом. З початку повномасштабної війни чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 4% станом 

на кінець 3 кварталу – це зростання переважно забезпечено державними програмами підтримки. 

За період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» 

станом на 10.10.2022 укладено 13 571 кредитний договір на загальну суму 53,95 млрд грн (у 

тому числі банками державного сектору – 10 827 кредитних договорів на суму 30,87 млрд грн). 

 З усіх властивих банкам ризиків ключовим залишається кредитний ризик, а його 

реалізація – найбільша загроза для сектору. Банківський сектор вперше за п’ять років став 

збитковим через різке зростання відрахувань до резервів. Водночас, висока операційна 

прибутковість зберіглася. Поточні оцінки очікуваних втрат банків усе ще недостатньо 

консервативні. За очікуваннями НБУ, банки втратять мінімум 20% кредитного портфеля 

внаслідок війни та економічної кризи. Такі втрати матимуть значний вплив на достатність 

капіталу банків. З огляду на це, НБУ дотримуватиметься політики регуляторних послаблень. 

Наприклад, за порушення вимог до капіталу або ліквідності до банків тимчасово не 

застосовуватимуться заходи впливу. 

Отже, завдяки вчасним заходам антикризового регулювання банківська система змогла 
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протистояти викликам війни: банки працюють безперебійно, зберігають ліквідність та 

продовжують кредитувати. Це стало можливим завдяки злагодженим зусиллям банків, 

своєчасній реакції Національного банку та рокам спільної роботи над реформою сектору з 2015 

року. У результаті банки підійшли до кризи зі значним запасом капіталу та ліквідності, 

операційно стійкими та ефективними, мали плани безперервної діяльності на випадок 

несприятливих подій. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ ВКЛАДУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

ЗАЛЕЖНО ВІД МАКСИМАЛЬНОЇ СУМИ ВІДШКОДУВАННЯ  

 

Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент, 

голова циклової комісії управління та адміністрування  

ВСП “Рівненський технічний фаховий коледж Національного  

університету водного господарства та природокористування” 
 

Впродовж 1998-2012рр. гарантована сума відшкодування за депозитними вкладами зросла 

від 500 гр. до 200тис.грн., проте даний ліміт відповідальності Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб не відповідає сучасним економічним умовам та світовій практиці. До прикладу, У 

США ліміт відповідальності становить 250 тисяч доларів США, у Бельгії, Франції і Німеччині - 

близько 132 тисяч доларів США, у Швейцарії – 110 тисяч доларів США, у Японії – 100 тисяч 

доларів, у Канаді – 98 тисяч доларів США [2].  

Метою дослідження є проведення прогнозного аналізу середнього розміру суми вкладу у 

взаємозв'язку із чинником впливу – граничним розміру відшкодування коштів Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб. Прогнозний аналіз проводиться у кілька етапів: 

встановлення щільності зв'язку між показниками та побудові рівняння регресії для 

прогнозування середнього розміру вкладу залежно від суми ліміту відповідальності Фонду. Для 

розрахунків нами використано вбудовані функції “кореляція” та “регресія” надбудови “Аналіз 

даних” програми застосунку MS Excel. А саме, за допомогою функції “кореляції”, нами 

розраховано коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації та коефіцієнт y-перетину. За 

допомогою функції “регресія” нами побудовано рівняння регресії, яке можна використовувати 

для розрахунку прогнозного значення середнього розміру вкладу за прогнозним значенням 

граничної суми ліміту відповідальності Фонду. 

Коефіцієнт кореляції між середньою сумою вкладу та граничною сумою ліміту 
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відповідальності можна розрахувати за формулою: 

,
2)yy(2)xx(

)yy()xx(
)Y,X(Correl









      (1) 

де x і y – вибіркові значення середнього розміру вкладу (масив 1), гранична сума ліміту 

відповідальності (масив 2). 

Коефіцієнт кореляції (r) набуває значення від –1 до +1. 

Якщо |r|<0,30, то зв’язок між ознаками слабкий; 

0,30≤|r|≤0,70 – помірний зв’язок; 

|r|>0,70 – сильний або щільний зв’язок. 

Коли |r|=1 – зв’язок функціональний. 

Розраховані значення коефіцієнтів кореляції на основі даних табл. 1, що наведені у (табл. 

3-4) свідчать про наявність щільного зв’язку між показниками: середньою сумою вкладу та 

граничною сумою гарантування вкладів фізичних осіб: r=0,8657.  

Таблиця 1 

Показники середнього розміру вкладу та граничної суми гарантування вкладів 

фізичних осіб за 2000-2020рр. [1] 

 

Таблиця 2 

Регресійна статистика 

Показники Значення 

Множинний R 0,930458 

R-квадрат 0,865752 

Нормований R-квадрат 0,858686 

Стандартна похибка 1228,831 

Спостереження 21 

Період 

Середній 

розмір 

вкладу, 

грн. 

Сума 

гарантуванн

я вкладів 

фізосіб, грн. 

Період 

Середній 

розмір 

вкладу, грн. 

Сума 

гарантування 

вкладів 

фізосіб, грн. 

01.01.2000 806 500 01.01.2010 6273 150000 

01.01.2001 1046 1200 01.01.2011 7802 150000 

01.01.2002 1915 1500 01.01.2012 8072 200000 

01.01.2003 2376 2000 01.01.2013 7619 200000 

01.01.2004 2780 3000 01.01.2014 8486 200000 

01.01.2005 2559 5000 01.01.2015 8213 200000 

01.01.2006 3656 8000 01.01.2016 8104 200000 

01.01.2007 4143 15000 01.01.2017 9298 200000 

01.01.2008 5243 25000 01.01.2018 10104 200000 

01.01.2009 5935 50000 01.01.2019 10776 200000 

   01.01.2020 10937 200000 
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Таблиця 3 

Дисперсійний аналіз 

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

похибка 
t-статистика P-Значення 

Y-перетин 2589,18239 408,93993 6,33145 0,00000447 

Сума гарантування вкладів 

фізичних осіб (X) 
0,03246 0,002932 11,06928 0,000000001 

 

Одержані результати регресійного аналізу дають можливість зробити висновок про 

наявність достатньо щільного зв’язку між середнім розміром вкладу (результативним 

показником) і факторним показником (сумою гарантування вкладів фізичних осіб), про що 

свідчить і значення коефіцієнта детермінації – R-квадрат - 0,865752. Рівняння залежності 

середнього розміру вкладу (y) від суми гарантування вкладів фізичних осіб (х) від має вигляд: 

𝑦 = 2589,18 + 0,03246 × х         (2) 

Одержане рівняння залежності можна використовувати для прогнозних розрахунків. 

Підставивши у рівняння прогнозні значення x одержимо прогнозоване значення y.  

До прикладу, вище ми зазначали, ВРУ планує поступово збільшити суму гарантування 

вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн. з 2022 року, а з 2023 року – до 600 тисяч грн. 

Підставивши дані значення сум ліміту відповідальності Фонду як прогнозні значення на 2022-

2023 рр. матимемо: 

у2022 = 2589,18 + 0,03246 × 400000 = 15572 грн.                                                            (3) 

у2023 = 2589,18 + 0,03246 × 600000 = 22064 грн.                                                           (4) 

Для поглибленого аналізу нами розрахований коефіцієнт еластичності за формулою:  

𝐾𝑒 = 𝑎𝑗 ×
𝑥𝑗

𝑦𝑗
= 0,03246 ×

6007

105295
= 0,569,              (5) 

де ja
 - коефіцієнт у рівнянні залежності для j -го фактора; 

jx
 - середньоарифметичне значення j -го фактора; 

jy
 - середньоарифметичне значення результативного показника. 

Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків у середньому змінюється 

результативний показник (середня сума вкладу) із зміною аргументу x (граничної суми 

гарантування вкладів фізичних осіб) на 1%. Розраховане значення коефіцієнта свідчить, що при 

збільшенні граничної суми гарантування вкладів фізичних осіб на 1%, середня сума вкладу в 

середньому збільшується на 0,569%. 

Відтак, у результаті дослідження взаємозв’язку між середньою сумою вкладу та 

граничною сумою гарантування вкладів фізичних осіб, нами за допомогою вбудованих функцій 
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“кореляція” та “регресія” надбудови “Аналіз даних” програми застосунку MS Excel розраховано 

коефіцієнти кореляції та побудовано рівняння регресії, яке можна використовувати для 

прогнозування середньої суми вкладу при зміні суми гарантування вкладів фізичних осіб 

Фондом, окрім того, нами розраховано коефіцієнт еластичності, який дає можливість 

математично оцінити величину впливу фактора “граничного ліміту відповідальності” на 

результуючий показник – середню суму вкладу. 
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Як і більшість країн світу, сучасна банківська система України складається з двох рівнів. 

На першому рівні – Національний банк України та його організаційна структура, на другому – 

комерційні банки різних видів і форм власності, спеціалізації і відповідна інституційна мережа 

(філії, відділення). Статтею 4 Закону України “Про банки і банківську діяльність” визначено, 

банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а 

також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень 

цього Закону та інших законів України [1]. 

Важливу роль у формуванні економічних відносин між суб'єктами грошового ринку 

відіграє банківська система. Сьогодні банківська система України є однією з найбільш 

розвинених складових економічного механізму, оскільки її реформування розпочалося раніше за 

інші сектори економіки, що зумовлено ключовою роллю банків у вирішенні завдань переходу до 

ринку.  Національний банк України, як і центральний банк країни з ринковою економікою, є 

емісійним центром країни, банком банків, банком уряду, органом банківського нагляду, 

грошово-фінансовою установою. Грошово-кредитне регулювання економіки впливає на всі 

сфери економічного життя країни за допомогою передбачених законом функцій і операцій. Від 

надійності банківської системи залежить не тільки подальший ефективний розвиток економіки 

країни, а й добробут кожного клієнта банківської установи [2]. 

Відповідно до визначення в Законі України “Про банки і банківську діяльність” об’єктом 

банківської діяльності є вартість грошей, яка може виконувати функцію засобу платежу та 
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накопичення. Однак, розглядаючи практичні аспекти банківської діяльності, можна говорити 

про інші цінності, на яких ведуть бізнес банки, які також виконують вищезазначені функції. Це 

можуть бути цінні папери з грошовим виразом і грошовою оцінкою. Тобто банківська діяльність 

– це низка дій банківської системи щодо обігу грошей, цінних паперів і грошової вартості як 

платежів, зберігання та товарів. 

Банківська система розглядається як загальний механізм, який взаємодіє з рештою 

архітектури фінансового ринку, а її підсистеми утворюють більш загальний зв’язок – 

економічну систему в цілому. Порівнюючи банківську систему з іншими системами, можна 

виявити в ній спільні для усіх систем риси, що підтверджує її системний характер, а також 

встановити суто специфічні риси, які підкреслюють банківську специфіку: унікальність систем, 

обумовлена національними традиціями; система нагляду за діяльністю комерційних банків; 

положення банків на ринку цінних паперів; рівні банківських систем [2]. 

Необхідність банківської системи визначається двома групами причин : 

1) необхідність державного нагляду та регулювання банківської діяльності, узгодження 

комерційних інтересів окремих банків із загальними суспільними інтересами – забезпечення 

стабільності валюти та стабільності роботи всіх банків; 

2) забезпечення балансу попиту та пропозиції на грошовому ринку та у різних секторах. 

При цьому банки повинні керуватися не тільки комерційними інтересами, а й вимогами всієї 

системи. 

Банківська система є невід'ємною частиною кредитно-грошової системи, невід'ємною 

частиною соціально-економічної основи, що розвивається за законами ринкової економіки. Ця 

система внутрішньо організована, взаємопов'язана, має спільні цілі та завдання. Тому банки 

органічно вплетені в загальні механізми регулювання економічного життя, тісно пов'язані з 

бюджетною і податковою системами, системами ціноутворення, політикою цін і прибутків, 

умовами зовнішньоекономічної діяльності. Банківська система взаємодіє з економікою та 

активно вливається в соціальну сферу, що відображається на накопиченні коштів населенням і 

підприємствами, сприяє підвищенню рівня життя. Проте банківська система – це не механічне 

об'єднання різних банків, а конкретна економічна структура з певним призначенням і функцією 

в національній економіці. 

Банківська система бере участь у виконанні основних функцій фінансової системи 

України, зокрема : 

− забезпечує засоби передачі фінансових ресурсів у часі, через кордони та між галузями 

тощо; 

− розробляє та застосовує методи управління ризиками;  

− реалізує механізм централізації та розподілу фінансових ресурсів між різними суб'єктами 

господарювання; 
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− здійснює безперебійне функціонування платіжної системи; 

− забезпечує насиченість ринковою та ціновою інформацією з метою координації 

децентралізованих процесів прийняття рішень у певних секторах економіки. 

У сучасних умовах для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні необхідна 

ефективно функціонуюча, надійна та розвинена банківська система. Специфіка банківської 

системи проявляється в її функціях, які мають певні особливості та взаємопов’язані між собою. 

Існують різні підходи до класифікації функцій банківської системи, їх змісту і кількості. 

Виділяють три наступні функції: 

− створення грошей і регулювання грошової маси (дозволяє банківській системі швидко 

змінювати кількість грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до попиту на 

гроші); 

− трансформаційна функція (банки забезпечують мобілізацію вільних коштів одних 

суб’єктів господарської діяльності та їх передачу іншим. На цій основі створюється можливість 

зміни розміру та тривалості грошового капіталу та фінансових ризиків); 

− стабілізаційна функція (метою є забезпечення стабільності банківської діяльності та 

грошових ринків. Банківська система працює в умовах підвищеного ризику, втрати коштів і 

постійної загрози банкрутства) [3, с.19-20]. 

Відповідні закони та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність банків, 

забезпечують виконання функцій та встановлюють відповідні механізми контролю та нагляду 

для забезпечення дотримання чинного законодавства та банківської діяльності. 

Отже, банківська система є складною, внутрішньо організованою та динамічною 

системою, що складається з комплексу різноманітних банківських установ, діяльність яких 

регулюється законодавством, покликаних обслуговувати потреби економіки та суспільства та 

забезпечувати фінансову стабільність країни. Специфіка банківської системи проявляється в її 

функціях, основною з яких є функція створення грошей і регулювання пропозиції грошей, в 

результаті чого швидко змінюється кількість грошей в обігу, відповідно до змін попиту на 

гроші. До виконання цієї функції залучені всі ланки банківської системи (НБУ та комерційні 

банки), що охоплює всі сфери банківської діяльності. Поряд з тим, необхідно розробляти 

оптимальні шляхи взаємодії всіх функцій з метою досягнення найбільшого ефекту в 

економічному розвитку країни та суспільства в цілому. 
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Ризик – це складне та багатогранне поняття, яке не має єдиного прийнятого тлумачення в 

науковій спільноті та сприймається, як характеристика ситуації, що має невизначеність 

результату, при обов'язковій наявності несприятливих наслідків. Ефективне управління 

ризиками потребує усталеності визначення самого поняття та формування на його основі плану 

заходів для визначення основних факторів впливу на суб'єкт господарювання. Існують певні 

види ризиків, дії яких піддані усі без винятку організації, у тому числі і банки, але поряд із 

загальними є специфічні види ризику: ризик, який зв'язаний з особистістю підприємця, ризик, 

який зв'язаний з недостатністю інформації про стан зовнішнього середовища. Саме 

багатоаспектність цього явища визначає складність  класифікації ризиків і полягає в їхньому 

різноманітті. 

Ризик визначає можливість настання несприятливої події та, здебільшого, трактується як 

імовірність чи загроза втрати суб’єктами господарювання частини своїх ресурсів, 

недоотримання доходів чи виникнення додаткових витрат в результаті здійснення певної 

виробничої чи фінансової діяльності. При класифікації та систематизації ризиків, всі вчені 

погоджуються між собою у тому, ризики поділяються на внутрішні та зовнішні, але 

типологізація ризиків суттєво різниться між собою. Наприклад, Т. Г. Васильців поділяє системні 

ризики економічної безпеки підприємництва, не враховуючи в цей перелік внутрішні ризики 

(табл. 1). 

Деякі вчені, як наприклад В. А. Гамза вважають “ризик” тотожним поняттям до загрози. 

Вивчення банківських ризиків, на його думку, “покликані попереджати дії і події, які несуть 

загрози майну, інфраструктурі і самому існуванню банку. В теорії і на практиці такі загрози 

прийнято називати ризиками”[2]. 

У сучасній економічній літературі немає єдиних підходів до визначення поняття “загроза”. 

Під загрозою здебільшого розуміють потенційно можливі або реальні дії зловмисників чи 

конкурентів, здатних порушити нормальне функціонування банку з можливістю нанесення 

будь-якого збитку. З метою визначення впливу різних загроз на стан економічної безпеки банків 

надзвичайно важливим питанням є їх ідентифікація та класифікація. Загрози поділяють на 

внутрішні та зовнішні.  

Внутрішні: некваліфіковане управління, помилки в стратегічному плануванні і 
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прогнозуванні банківської діяльності, аналізі власного капіталу і прибутку, визначенні джерел 

капітального зростання при прийнятті тактичних рішень, недостатність ліквідних активів як 

результат недотримання економічних нормативів центробанку, відсутність достатньої 

кваліфікації співробітників банку, неповернення кредитних ресурсів у банк і недоотримання 

прибутку внаслідок високоризикованої кредитної політики, Слабке маркетингове опрацювання 

ринку банківських послуг і, як наслідок, недостатня диверсифікація операцій, що пропонуються 

банком, відсутність дієвої банківської реклами, наявність каналів витоку банківської інформації 

і помилки в організації збереження фінансових і матеріальних цінностей банку.  

Таблиця 1 

Класифікація ризиків економічної безпеки підприємництва за Т. Г. Васильцівим* 

Ознака класифікації Види ризиків 

За наслідками конфлікту 

інституційних  інтересів 

формування олігархічних структур, монополізація  

економіки, приватно-державний корпоратизм, надмірна 

політизація економіки 

За формами нелегітимного 

формування власності 

фіктивне банкротство, «непрозора» приватизація, 

лобіювання доступу до державних ресурсів, створення 

фіктивних підприємств 

За формами корупційних дій в 

системі державного управління 

сприяння афільованим структурам, кримінальне 

лобіювання,  інвестування за рахунок державного 

бюджету, створення псевдо підприємств 

За перешкодами легалізації 

економіки 

наявність трансакційних  видатків у разі розриву 

нелегальних  стосунків, збільшення видатків за легітимної 

діяльності, ускладнення доступу до дефіцитних 

державних екстерналій 

За передумовами 

недобросовісної конкуренції 

незабезпеченість  гарантій права власності, нестабільність 

«правил гри», недосконала податкова, фінансово-кредитна 

політика, «клієнтські» відносини влади та бізнесу, 

афільованість управління підприємствами, відсутність 

ринку продажу бізнесу 

За негативними  наслідками  

трансформації економіки 

спад виробництва, порушення виробничих і 

коопераційних зв’язків, дефіцит оборотного капіталу, 

зниження  конкурентоспроможності, зниження 

платоспроможного попиту 
Джерело: [1] 

 

Зовнішні: несприятливі макроекономічні умови, наприклад війна; нестійкість нормативно-

правової бази та урядові кризи; високий рівень інфляції та інфляційні очікування; нестійкість 

податкової, кредитної та страхової політики; недостатність інвестиційних коштів у регіонах, 

коливання курсу долара; несприятлива криміногенна ситуація, зростання кримінальних і 

фінансових злочинів у кредитно-фінансовій сфері; мінливість обов’язкових нормативів 

центрального банку; недобросовісна конкуренція на ринку банківських послуг; несприятливі 

умови кредитування реального сектора економіки та низький рівень інвестиційної активності. 

Отже, банк постійно перебуває в небезпеці, під впливом зовнішніх та внутрішніх загроз та 
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ризиків. Щоб зменшити даний вплив, керівництво банку повинно активно і відповідально 

використовувати внутрішні інструменти та методи забезпечення фінансової безпеки – фінансове 

планування, фінансовий аналіз, фінансове управління, фінансовий контроль. 
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Наявність в Україні успішно функціонуючого фінансового сектору, зокрема банківського, 

є необхідною умовою створення ефективної ринкової економіки, завоювання міцних позицій на 

вітчизняному та світовому ринках. Це пов’язано з його провідним значенням у забезпеченні 

рівня накопичень та інвестицій, необхідних в умовах зростання та підвищення ефективності 

економіки.  Саме банки є одним з головних джерел інвестування фінансових ресурсів в 

економіку країни. Забезпечення якості банківської системи – це першочергове завданням, яке 

необхідно вирішити на шляху інтеграції України до європейського економічного простору. 

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.  

Відомо, що для функціонування банківської системи України розроблена нормативна база, 

впроваджені принципи діяльності банків, методи та інструменти грошово-кредитної політики 

тощо. Проте швидкий розвиток фінансових глобалізаційних процесів ставить перед банківською 

системи все більше завдань, при вирішенні яких Україна стане активним учасником 

глобалізаційних процесів. 

Перед українською банківською системою постала ціла низка проблем, основними з яких є 

такі: 

низький рівень довіри до НБУ та банків; 

 – у результаті оголошення великої кількості банків неплатоспроможними і виведення їх з 

ринку змінилася структура банківської системи; 

 – недостатність банківського кредитування корпоративних клієнтів;  
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– значний розмір проблемних кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих 

банківськими установами; 

 – недостатній рівень власного капіталу банків; 

 – зростання банківських витрат і збитковість банківської діяльності;  

– брак дієвого механізму управління ризиками, розробленого банками. 

За результатами соціологічних опитувань рівень недовіри до НБУ в червні 2021 року 

становив 62,1%. Схожим, однак трохи вищим є рейтинг недовіри до самих банківських установ 

– 69,6% [1]. За такого рівня недовіри громадян до банківської системи ефективність сучасних 

інструментів грошово-кредитної політики НБУ не може бути належною щодо широкого кола 

учасників фінансового ринку та суб’єктів економіки, зокрема юридичних і фізичних осіб. За 

різними оцінками, громадяни України мають понад 50 млрд. дол. З метою їх залучення до 

банківської системи потрібно збільшити довіру до банківської системи та гарантовану суму 

відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Вирішення зазначених проблем, що стримують розвиток банківського сектору України, 

забезпечить його стабільність та ефективне функціонування економіки в цілому. 

Для покращення стану розвитку банківської системи України необхідно:  

– створити сприятливі умови для іноземних інвесторів; 

– підвищити конкурентоспроможність державних банків і банків з приватним 

національним капіталом; 

 – посилити контроль НБУ за питомою вагою іноземного капіталу в статутному капіталі 

банківських установ; 

– посилити ефективність грошово-кредитної та регуляторної політик НБУ, що вимагає 

відновлення інституту довіри до банківської системи загалом та до діяльності НБУ зокрема; 

 – зменшити реальну частку проблемної заборгованості в кредитному портфелі банків 

через ряд законодавчих змін і проведення реформ, зокрема судової, а також розвиток 

вторинного ринку купівлі проблемних кредитів шляхом створення компанії з управління 

активами;  

– збільшити інвестиційну привабливість банківської системи; 

– розробити державні програми з підтримки та розвитку малих і середніх підприємств, 

створити державну агенцію з розвиту малих і середніх підприємств; 

– відновити кредитування банківськими установами реального сектору економіки, малих і 

середніх підприємств та оптимальний перерозподіл капіталу для фінансування економічного 

зростання;  

 – удосконалити нормативно-правову базу, що регулює банківську діяльність, та закріпити 

на законодавчому рівні механізми управління банківськими установами в умовах фінансово-

економічної кризи; 
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– посилити інноваційний розвиток банківського сектору економіки. 

Отже, банківська сфера є однією з провідних ланок фінансової системи, від стабільності 

якої залежить подальший розвиток економіки України, можливість виходу на міжнародні ринки 

та активної участі у глобалізаційних процесах. У період фінансової кризи банки отримали значні 

збитки, викликані багатьма причинами, що призвело до негативних наслідків.  

Нині банківська система України поступово виходить з кризового стану: відбулося 

скорочення неплатоспроможних банків, зростає прибутковість, підвищується рівень 

капіталізації, з боку НБУ спрощено процедури докапіталізації та реорганізації банків, 

запроваджено новий інструмент підтримки ліквідності банків, запроваджено нові вимоги до 

розрахунку банками кредитного ризику тощо. Банківським установам слід впроваджувати 

продуктивні стратегії розвитку, застосовувати інновації в банківській сфері, створювати 

позитивний імідж окремо взятої фінансової установи з метою відновлення довіри збоку 

економічних суб’єктів, а недопущення негативного впливу фінансової кризи на банківську 

сферу та запобігання її наслідкам мають бути стратегічними завданнями як ризик-менеджменту 

банківських установ, так і Національного банку та уряду країни, зацікавленої в стабільному та 

покращеному  функціонуванні банківської системи, а отже і економіки в цілому. 
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АТ «Ощадбанк» функціонує на вітчизняному ринку з метою роботи у якості 

універсального українського банку задля сприяння економічному зростанню та соціальному 

прогресу в усіх сферах діяльності держави, виконання функцій інструмента державної 

економіки, участь у формуванні фінансово-кредитного сектора, а також підтримка розвитку усіх 

видів бізнесу шляхом зміцнення виробничого і торгового потенціалу господарюючих суб’єктів. 

Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію розвитку банку на 2021-2024 роки, в якій 

окреслено перші кроки до майбутньої приватизації установи. Оскільки найближчими роками 

триватиме підготовка банку до цього процесу, до 2025 року керівництво установи проводитиме 

політику, яка б покращила її фінансові показники. Тому ключовою стратегічною метою є 

нарощення обсягів діяльності та частки ринку у роздрібному сегменті, який представлений 

https://dt.ua/finances/vidnovlennya-doviri-do-bankiv-zavdannya-nbu302948_.html
https://dt.ua/finances/vidnovlennya-doviri-do-bankiv-zavdannya-nbu302948_.html
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наданням фінансових послуг фізичним особам. Необхідність досягнення такої цілі є 

виправданою, адже, як показує статистика, у кредитному портфелі банку частка споживчого 

кредитування становить є досить незначною (табл. 1).  

Таблиця 1 

Обсяги та частка споживчх кредитів у кредитному портфелі 

АТ «Ощадбанк» у 2017-2021 роках, у млрд. грн.* 

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 

Споживчі кредити (за мінусом резервів 

під очікувані кредитні збитки) 
3,8 5,4 7,5 8,9 13,6 

Кредитний портфель (за мінусом 

резервів під очікувані кредитні збитки) 
74,5 67,5 65,1 63,2 74,7 

Частка споживчих кредитів  

у кредитному портфелі 
5,1 % 8,0 % 11,5 % 14,1 % 18,2 % 

*Джерело: складено на основі [2] 

 

Частка кредитів, наданих фізичним особам у банку є невеликою: 18,2 % від загального 

обсягу кредитування за підсумками 2021 року. Проте такий результат був найвищим за останні 

пять років, адже на початку аналізованого періоду у кредитному портфелі банку було всього 5,1 

% споживчих кредитів. Також варто звернути увагу на те, що протягом 2017-2020 років 

спостерігався спад у загальних обсягах наданих кредитів, проте вже у 2021 році АТ «Ощадбанк» 

суттєво збільшив кредитування клієнтів та досяг базового рівня. При чому значною мірою на 

такий результат вплинуло пожвавлення саме сегменту споживчого кредитування. Як бачимо з 

табл. 1, за пять років банк збільшив обсяги кредитів, наданих населенню, майже на 10 млрд. грн. 

Така динаміка однозначно є позитивною, особливо з огляду на стратегічні цілі банку щодо 

збільшення ніші на ринку роздрібного кредитування. 

Проаналізуємо склад портфеля споживчих кредитів, який подано на рис. 1. 

Протягом 2017-2021 років спостерігалася тенденція до зростання за усіма видами кредитів, 

виданих фізичним особам, окрім позик, забезпечених нерухомістю. Зазначимо, що даний вид 

кредитів стосується надання фінансування для придбання житла на вторинному ринку. 

Кредитування з використанням платіжних карток збільшилося у понад два рази. Такі позики 

надаються у вигляді розстрочки на придбання деяких категорій товарів, як правило – побутової 

техніки та електроніки. Ці кредити є досить поширеними та користуються попитом серед 

клієнтів банку-власників платіжних карток. Також удвічі зросли обсяги іпотечного 

кредитування: з 1,5 млрд. грн. до 3,1 млрд. грн. Вищі темпи зростання спостерігалися протягом 

останніх двох років, що пов’язано із реалізацією в АТ «Ощадбанк» програми «Доступна іпотека 

7 %». 
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Рис. 1. Склад та обсяги портфеля споживчого кредитування  

АТ «Ощадбанк» у 2017-2021 роках 

Джерело: побудовано на основі [2] 

 

Найбільший стрибок в обсягах продемонстрували автокредити: майже на 4 млрд. грн. за 

п’ять років. До слова, за підсумками 2021 року банк став лідером на ринку автокредитування в 

Україні [ 2]. Як бачимо у складі інших кредитів також спостерігалося збільшення обсягів майже 

у 2,5 рази. До них, зокрема, належать кеш-кредити, позики під заставу депозиту, кредити на 

КАСКО тощо. 

Незважаючи на соціальну значущість споживчого кредитування, все ж банки є 

комерційними установами, які працюють із метою отримання прибутку. Розглянемо обсяги 

доходів АТ «Ощадбанк», отриманих саме від надання позик населенню (рис. 2). 

З огляду на дані, подані на рис. 2, варто відмітити позитивний тренд як в обсягах, так і у 

частці процентних доходів від споживчого кредитування. Що стосується обсягів, то логічно, що 

збільшення наданих кредитів населення на 10 млрд. грн. у 2017-2021 роках, виплинуло і на 

зростання процентних доходів у 3,5 рази: із 791 млн. грн. до 2,7 млрд. грн. Позитивно й те, що 

такими ж темпами зросла їхня частка у загальній сумі процентних доходів банку. Так, якщо у 

2017 році частка склала 4 % то за п’ять років її значення зросло до 12,7 %. 
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Рис. 2. Обсяги та частка процентних доходів від операцій з фізичними особами  

в АТ «Ощадбанк» у 2017-2021 роках 

Джерело: побудовано на основі [1] 

 

Таким чином, можемо стверджувати, що протягом останніх років АТ «Ощадбанк» почав 

нарощувати обсяги і темпи споживчого кредитування, займаючи свою нішу на цьому сегменті 

фінансового ринку. З огляду на перспективи приватизації банку така тенденціє є необхідною, 

аби закріпити свої позиції та бути конкурентоспроможним у сфері роздрібного бізнесу. 
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Сьогодні банківська система України зіштовхнулася з низкою негативних викликів, 

перебуваючи ще в ослабленому стані після кризових років фінансово-економічної системи 

держави в цілому. При цьому, світова практика функціонування банківських установ не 

напрацювала інструментів для стійкого функціонування та розвитку банківського сектору за 

таких складних умов, що наявні на території України, що покладає весь тягар пошуку 

ефективних рішень на Національний банк України та власне на керівництво окремих банків. 
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Ключовими напрямами роботи регулятивних структур з метою розвитку банківського 

сектору України, особливо після завершення активних військових дій і в період відбудови 

національної економіки та окремих територій, мають стати наступні: 

 запобігання значній кредитній експансії, особливо в державному секторі; 

 вдосконалення структури фінансів [2]. 

Оскільки ж головною метою функціонування банківської системи для держави в цілому є 

забезпечення сталого розвитку національної економіки і, зокрема, малого та середнього бізнесу 

шляхом формування ефективного ринку кредитів і капіталу, надання фінансової підтримки, в 

тому числі на реалізацію якісних інфраструктурних проектів, а також сприяння підвищенню 

рівня життя внаслідок мінімізації соціально-економічних турбулентностей та максимізації 

фінансової стабільності, то ключові напрями розвитку національної банківської системи повинні 

перебувати саме у визначених площинах. 

Тут важливо також зазначити, що на період продовження активних бойових дій на 

території України значних позитивних зрушень в розвитку банківської системи не варто 

очікувати. Головне завдання зараз – стабілізувати роботу банківського сектора і убезпечити 

його від панічного відтоку капіталу, тобто від масового повернення вкладникам депозитних 

коштів. І тут слід відзначити, що регулятивні структури досить ефективно впоралися з 

поставленим завданням, в тому числі за рахунок запровадження 100 %-вого гарантування 

вкладів на період воєнного стану. Однак на даний час говорити про активний розвиток 

банківської системи  ще зарано. 

Проте можна сформувати комплекс перспективних заходів для розвитку банківської 

системи в країні на період повоєнної відбудови. Зокрема, першим важливим моментом є 

необхідність поліпшення ситуації з регулюванням банківської ліквідності. Так, система 

банківського нагляду та монетарного регулювання банківського сектору дозволила забезпечити 

високий рівень ліквідності всіх банківських установ, що діють на фінансовому ринку України, 

проте управління надлишком ліквідності залишається недостатньо ефективним. З огляду на це, 

вважаємо, що Національному банку України варто дещо скорегувати свою політику 

застосування депозитних сертифікатів з метою вилучення надлишкової ліквідності таким чином, 

щоб не лише зробити операції з вилучення ліквідності більш привабливим інструментом 

вкладення коштів для банків у порівнянні з операціями з іноземною валютою, але й 

стимулювати зменшення наявних у банків надлишків ліквідності як у короткостроковому, так і 

у довгостроковому періодах. 

Наступним важливим моментом є сприяння встановленню банківськими установами 

мінімального розриву між ставками за кредитами, що надаються суб’єктам великого та малого 

підприємництва, оскільки на даний момент основну частку банківських витрат на здійснення 

кредитної діяльності покривають саме суб’єкти малого та мікропідприємництва – користувачі 
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банківських кредитів, так як саме для них відсоткові ставки за кредитами є найвищими . 

Також в майбутньому банківський сектор в Україні повинен стати потужним інструментом 

боротьби з тіньовим сектором економіки. Звісно, що така мета проголошується вже багато років 

поспіль і навіть з перемінним успіхом втілюється, проте саме сучасна ситуація в країні 

сформувала тотальний суспільний запит на боротьбу з корупцією та тіньовою економікою, а, 

отже, в умовах масової підтримки суспільства такі дії є більш можливими і мають бути 

реалізованими . 

Ще одним важливим напрямом розвитку банківської системи є усунення дисбалансів у 

фінансуванні різних секторів економіки. Зокрема, на даний момент значно переважають обсяги 

кредитування банками торгівельної галузі та інших сфер економіки, які не здійснюють 

виробничої діяльності, в той час як саме реальний сектор та стратегічно важливі для країни 

галузі потребують значної докапіталізації і вкладень ресурсів. Особливо це стосується, як 

показали останні події, військово-оборонної галузі, транспорту, хімічної та нафтопереробної 

промисловості тощо. Одним із можливих напрямів такої роботи є, наприклад, запровадження 

стратегії кредитування на пільгових умовах [3]. 

Прикладом такої стратегії є дія урядової Програми «Доступні кредити 5-7-9%», яка 

покликана: 

 спростити доступ підприємців до банківських кредитів для сприяння реалізації 

ними інвестиційних проектів, покликаних збільшувати обсяги виробництва, в тому числі 

високотехнологічного, експортної діяльності, реалізувати програми енергоефективності, 

впроваджувати інновації та створювати робочі місця; 

 забезпечити можливості рефінансування заборгованості за раніше отриманими 

кредитами суб’єктами малого та мікропідприємництва [1]. 

Таким чином, на сьогодні головним завданням регуляторів банківської системи є 

забезпечення її стійкості та стабільного функціонування у надскладних економічних умовах, а 

подальшими кроками має стати усунення дисбалансів кредитування різних секторів економіки, 

сприяння капіталовкладенням у стратегічно важливі галузі реального сектору економіки, 

зниження рівня надлишкової ліквідності банківської системи. 
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Банківську систему недаремно називають кровоносною системою економіки, адже, перш 

за все вона забезпечує платежі бізнесу та населення, зберігає на банківських рахунках 

заощадження населення та вільні кошти бізнесу. Безперебійна та злагоджена робота банків під 

час війни є більш важливою ніж у мирний час. 

Повномасштабне вторгнення росії на територію України призвело до погіршення стану 

фінансового сектору. Відбулось стрімке зниження економічної діяльності та доходів населення, 

зростання дефіциту бюджету, а також залежність нашої економіки від міжнародної допомоги. 

Дана ситуація може привести до падіння ВВП більш як на третину, а інфляція буде в декілька 

разів перевищувати допустимий рівень [1] 

Із введенням воєнного стану, банківська система продовжує працювати, але з урахуванням 

тимчасових обмежень, встановлених Постановою Правління Національного банку України 

(НБУ) № 18 від 24.02.2022 року “Про роботу банківської системи в період запровадження 

воєнного стану” (рис 1) [2]. 

 

Рис. 1. Тимчасові обмеження у діяльності банків України в умовах воєнного стану 

Джерело: [2]  

Обмеження у діяльності банків України в умовах воєнного стану: 

- заборона на зняття готівки сумою понад 100 тис. грн. Це обмеження не 
стосувалось підприємств, які діяли за дорученням уряду, а також осіб, які 
були під загрозою окупації; 

- припинення випуску і розповсюдження цифрових грошей; 

- обмеження на виплати дивідендів, окрім як за привілейованими акціями; 

- заборона на переказ грошей за кордон, окрім власних операцій банків; 

- заборона на зміну валюти кредиту з іноземної на гривню для юридичних 
осіб, окрім банків; 

- фіксація офіційного курсу іноземної валюти станом на 24.02.2022 р.; 

- заборонана розподілу капіталу, крім спрямування прибутку на 
збільшення статутного капіталу, формування резервів і фондів основного 
капіталу та покриття збитків . 
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НБУ створює умови для належної роботи банків у надскладних умовах. Антикризові 

рішення НБУ ґрунтуються на основі таких принципів: 

 захист інтересів клієнтів (зберігається доступ до власних коштів, платежів, переказів і 

кредитних коштів); 

 запровадження валютних обмежень та фіксація обмінного курсу; 

 регулювання ліквідності банків та підтримка їх діяльності. Негативний вплив бойових 

дій на діяльність банків не повинен призводити до визнання їх неплатоспроможними. Кожний 

постраждалий банк, за необхідності, буде мати час на відновлення фінансової стійкості; 

 запровадження своєчасних регуляторних послаблень; 

 реальне відображення фінансового стану з метою визначення плану оздоровлення 

банківської системи. 

Першим вагомим досягненням банківської системи України є те, що майже через три 

тижні після початку повномасштабного вторгнення вона продовжує працювати. Дії банків були 

злагодженими та ефективними, вони зробили все, аби продовжувати діяльність. 

Банки прийняли ситуацію із сформованими резервами, ліквідними, ефективними та 

стійкими, із спланованими діями на випадок неочікуваних подій. Довіра вкладників до банків 

збереглася: обсяги коштів на рахунках населення та бізнесу зросли в перші тижні після початку 

війни (рис. 2). 

 

Рис. 2. Кошти фізичних осіб залежно від розміру вкладу на депозитних рахунках  

в банках України за 2021 р. та 4 місяці 2022 р. 

Джерело: [1] 
 

З рис. 2 видно, що станом на квітень 2022 р. частка гривневих вкладів, сума яких 

перевищує 200 тис. грн., зросла в порівнянні з попередніми періодами. Проте, сьогодні 

зростання вкладів призупинилося. Ліквідність банківського сектору наразі не викликає 

хвилювань, ризик ліквідності все ще може виникнути під час війни. 
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У табл. 1 зображено рейтинг стійкості банків. Банківські установи оцінюються від 1 до 5 

залежно від показників, які характеризують їх стійкість до стресів і лояльність вкладників.  

Таблиця 1 

Рейтинг стійкості банків за підсумками 2 кварталу 2022 р.* 

№ 

з/п 
Банк 

Загальний 

рейтинг 

Стресо-

стійкість 

Лояльність 

вкладників 

Оцінка 

аналітиків 

Місце в 

ренкінгу по 

депозитах 

фізичних 

осіб 

1 АТ “Райффайзен Банк” 4,05 3,8 4,3 4,26 3 

2 АТ “УКРСІББАНК” 3,9 3,7 3,9 4,26 7 

3 АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК” 
3,83 3,8 3,7 4,19 11 

4 АТ КБ “ПриватБанк” 3,81 3,3 4,1 4,33 1 

5 АТ “ОТП Банк” 3,62 3,7 3,3 4,04 10 

6 АТ “КРЕДОБАНК” 3,61 3,6 3,6 3,67 12 

7 АТ “Укрексімбанк” 3,56 3,3 3,8 3,81 8 

8 АТ “ПроКредит Банк” 3,41 3,2 3,5 3,67 16 

9 АТ “Ощадбанк” 3,35 2,4 4,2 4,04 2 

10 АБ “УКРГАЗБАНК” 3,28 3 3,4 3,81 9 
Джерело: [3] 

 

За загальним рейтингом перше місце посідає АТ “Райффайзен Банк”, він має високий бал 

лояльності вкладників – 4,3, а також досить високе місце в списку залучених депозитів фізичних 

осіб – 3. Перше місце в даному списку по депозитах фізичних осіб займає АТ КБ “ПриватБанк”, 

у нього також значний показник лояльності вкладників – 4,1 і стресостійкості – 3,3. Оцінка 

аналітиків складає 4,33, що є досить високим показником. 

Усі державні банки входять у топ 10 банків за стійкістю в період воєнного стану. Більшість 

громадян України надають перевагу державним банкам, адже від березня 2022 р. кошти на 

депозитних рахунках державних банків почали різко зростати у порівнянні з лютим 2022р., 

проте вклади на депозитні рахунки в інші банки почали надходити менше (рис 3). 

 

Рис. 3. Гривневі кошти суб’єктів господарювання на депозитних рахунках   

за групами банків впродовж березня – травня 2022 р. 

Джерело: [1]  

https://minfin.com.ua/ua/company/aval/rating/
https://minfin.com.ua/ua/company/otp-bank/rating/
https://minfin.com.ua/ua/company/kredobank/rating/
https://minfin.com.ua/ua/company/ukreximbank/rating/
https://minfin.com.ua/ua/company/procredit-bank/rating/
https://minfin.com.ua/ua/company/oschadbank/rating/
https://minfin.com.ua/ua/company/ukrgasbank/rating/
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Основою швидшого та якісного відновлення банківських установ після війни, стане 

прозорість у відображені фінансового стану банків. Тоді маючи достатню кількість інформації 

про загальний стан розвитку банківської системи, Національний банк України зможе ефективно 

відреагувати на проблему та забезпечити фінансову стабільність. 

Стійкість банківської системи, її прозорість та ефективність – є досягненням попередніх 

років, яке сьогодні дає змогу утримувати стійкі позиції України на “фінансовому фронті”. 
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Український  банківський  сектор  є  найважливішим  елементом фінансової галузі. Уряд 

України та Національний Банк створюють необхідні правові та інші умови для формування 

сучасного високорозвиненого  та  конкурентоспроможного  банківського сектора, що відповідає 

інтересам економіки та забезпечує високий рівень банківського обслуговування населення та 

організацій. 

В умовах війни з Росією банківська система України  працює  з  обмеженнями,  встановле-

ними  Постановою  Правління  Національного банку України № 18 від 24.02.2022 року «Про 

роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Ці обмеження стосуються 

зняття готівки з рахунків клієнтів, видачі готівкових коштів в іноземній валюті, роботи 

валютного ринку, офіційного курсу іноземної валюти тощо. Разом з тим Постановою зняті 

обмеження  щодо  здійснення  безготівкових розрахунків, поповнення банкоматів, доступу до 

сейфових скриньок та урядових платежів. Вистояти  в  умовах  воєнного  стану  допомагають  

регулятивні  заходи  Національного Банку України. Завдяки цьому, а також новим підходам, 

принципам і заходам, які знайшла банківська система України, в країні утримується відносна 

стійкість національної валюти та забезпечується ділова активність. 

На самому початку війни НБУ здійснив низку кроків для спрощення діяльності банків в 

умовах війни, щоб підтримати їхній фінансовий стан і спроможність кредитувати. Зокрема 

дозволив банкам реалізовувати кредитні канікули, і вони активно цим користувалися. Було 

дозволено банкам не враховувати прострочку за кредитами під час оцінювання кредитного 

https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
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ризику, також право реструктуризувати кредити, пов’язані з фінансовими труднощами 

боржників (через російську агресію), без визнання дефолту за такими кредитами. Це створило 

гнучкі умови для роботи банків зі своїми позичальниками та пошуками оптимального графіка й 

умов обслуговування боргу. Реформи НБУ у банківському регулюванні від 2015 року дали 

змогу українським банкам зустріти війну у стані, який дозволяє їм зараз бути не гальмом для 

відновлення економіки, а навпаки – давати додатковий ресурс. 

Банківський сектор складається з двох основних характеристик: платоспроможність та 

ліквідність. Оскільки невідомо коли закінчиться війна і всі до єдиного банки в нас умовно 

неплатоспроможні, потрібно звернути увагу на ліквідність. 

Візьмемо до уваги рис. 1, на якому відображено те, що нас очікує, якщо з банків підуть 

60%  усіх вкладів населення і 50% усіх коштів бізнесу, що практично неможливо.  

 

Рис. 1. Ліквідність – банківська система, млрд грн, на 1 березня 2022 

 

У нас набагато менше був відплив коштів бізнесу у березні, а за коштами населення був 

навіть приплив. Та навіть якби цей сценарій реалізувався, то в банків на початку війни і зараз є 

достатньо вільного ресурсу, тих коштів, якими можна компенсувати навіть такий 

катастрофічний і гіпотетичний відплив ліквідності. Насправді все набагато краще. Ситуація за 

відпливами навіть трохи краща, аніж була на початок березня, бо дуже багато коштів населення 

повернулися в систему (примітка: за березень +66 млрд грн, або +15% рівня початку війни). 

Кошти бізнесу трохи продовжують відпливати. На рівні банківської системи мінімум 6 місяців 

жодних проблем з ліквідністю не буде, банки мають ресурси для того, щоб повністю 
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розраховуватися із вкладниками. 

За підсумками першого півріччя загальний збиток банківської системи становив 4,6 млрд 

грн (Рис. 2) – система стала збитковою вперше за п'ять останніх років. У НБУ вважають, що 

ключова причина цього – реалізація кредитного ризику. Банки змушені були сформувати значні 

обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Загалом сформовано резерви в 

розмірі 57,9 млрд грн, з них у березні – червні — на 52,1 млрд грн. Темпи зростання чистого 

відсоткового доходу сповільнилися з 35% у річному вимірі в січні – лютому до 19% у березні – 

червні. Усі великі банки раніше пропонували позичальникам кредитні канікули, деякі з них 

тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення 

відсоткових доходів у роздрібному сегменті.  

 

Рис. 2. Банківська система у І півріччі 2022 – резерви та  

фінансовий результат, млрд грн 
 

Чистий комісійний дохід скоротився за березень – червень на 35%, як порівняти зі 

зростанням на 15% у січні – лютому. Далося взнаки зниження попиту на банківські послуги. 

Операційний результат банків залишився позитивним: чистий операційний прибуток до 

відрахування до резервів за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 млрд грн проти 23,5 млрд грн 

у ІІ кварталі 2021 року.  

В цілому, станом на 1 липня із 68 платоспроможних банків 47 були прибутковими та 

отримали чистий прибуток у розмірі 10,0 млрд грн, 21 – збитковими зі збитком 14,6 млрд грн. 
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Посилення конкуренції між банками, з однієї сторони, а також між банками і 

небанківськими установами, з іншої, вимагає прийняття чіткої стратегії розвитку та успішної її 

реалізації, від чого залежить місце установи на ринку, яка проявляється в її рейтингу або 

ренкінгу за різними показниками. Цей чинник спонукає банки до підвищення якості 

обслуговування клієнтів, що проявляється у підвищенні рівня їх задоволеності та лояльності. 

Широке розповсюдження в зарубіжній банківській практиці отримала система управління 

взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management, CRM-системи), на основі 

якої банки виявляють потреби клієнтів у банківських послугах та ступінь їх задоволення 

банківським обслуговуванням. Впровадження такої системи вимагає від банку трансформації 

існуючої бізнес-моделі.  

Визначення терміну «бізнес-модель» має велике значення, адже воно зустрічається в 

різних нормативних документах. Зокрема, в «Положенні про здійснення Національним банком 

України безвиїзного банківського нагляду» вказано, що банк має здійснювати оцінку своєї 

бізнес-моделі [1]. «Положення про екстрену підтримку Національним банком України 

ліквідності банків» передбачає, що результати аналізу бізнес-моделі банку враховуються під час 

прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банку [2]. Широке використання 

терміну «бізнес-модель» в нормативних документах НБУ та банківській практиці обумовило 

активну наукову дискусію стосовно його визначення.  

Узагальнення напрацювань зазначених авторів дозволяє зробити висновок, що в основі 

виокремлених ними підходів щодо обґрунтування сутності поняття «бізнес-модель» покладені 

наступні ознаки:  

1) вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність суб’єкта 

господарювання; 

2) взаємовідносини компанії з різними групами зацікавлених сторін, процеси і структури, 

які генерують цінності для компанії, а також засіб її організаційного дизайну;  

3) технологія, цінність, ресурси компанії, структура підприємства та її організація, бізнес-

процеси в їхньому взаємозв’язку, реалізація стратегії, економічні результати функціонування 

компанії, сукупність операцій, комплексна дія чинників. 

Численні публікації щодо природи та ідентифікації бізнес-моделей саме банків 

зустрічаються в наукових статтях зарубіжних та вітчизняних авторів, критичний огляд яких 
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дозволяє стверджувати, що при розкритті сутності цього поняття вчені наголошують на одну чи 

декілька ознак банківської діяльності. Найбільш стисле тлумачення терміну «бізнес-модель» 

можна зустріти в окремих роботах як зарубіжних так і вітчизняних науковців. Зокрема, М. 

Фарне і А. Вулдіспід під бізнес-моделлю банку розуміють комплекс видів діяльності, що 

здійснюються банками. Дещо подібна інтерпретація бізнес-моделі банку наведена в статті А. 

Деркаченко та Ю. Худолій, а саме: - це система класифікації видів діяльності банку, що 

встановлює відносини зв’язку між різними елементами (об’єктами або підрозділами) такої 

класифікації.  Д. Гриджук вважає, що бізнес-модель банку визначає основні поняття і об'єкти, 

що становлять зміст банківського бізнесу, а також відносини (взаємозв'язку) між ними [3]. 

Таким чином, в цих визначеннях наголошується на видах або об’єктах діяльності банку, які по 

суті визначають його бізнес-модель. Стисле тлумачення бізнес-моделі, але в іншому контексті, 

представлено в одній із статей, автор якої підкреслює, що бізнес-модель банку полягає в 

структурі активів, зобов’язань, капіталу та доходів. 

В публікаціях інших авторів акцент робиться на методах, засобах, продуктовій стратегії, 

використання яких, формує бізнес-модель банку. Наприклад, Р. Люг, М. Томкус та К. Шмальц 

під поняттям «бізнес-модель банку» розуміють набір компонентів, що використовуються для 

здолання конкуренції та досягнення оптимального прибутку на фінансовому ринку, де 

використовується аналогічна продуктова стратегія [4, 5]. У інтерпретації Європейського 

банківського управління (The European Banking Authority, EBA) бізнес-модель – це засоби та 

методи, що використовуються установою у роботі для отримання прибутку та зростання.  

Кожен банк є унікальним у веденні бізнесу. Як і будь-яка комерційна організація, банк 

прагне бути конкурентним, використовуючи свої конкурентні переваги з точки зору доступу до 

ресурсів, наявних ринкових можливостей та управлінських навичок. Результатом цих зусиль є 

бізнес-модель, яка окреслює окремі види бізнес діяльності, що в кінцевому результаті 

відображається в фінансовій звітності. Вдалий вибір бізнес моделі враховуючи наявні ресурси 

та можливості є базисом для прибутковості банку та його сталого розвитку. Крім того, зміна 

бізнес-моделі може характеризуватися як намір змінити вектор розвитку та/або пристосуватися 

до нових умов (часто кризових явищ). Зрештою, бізнес-модель впливає на вартість банку і, 

отже, представляє природний інтерес для всіх зацікавлених сторін.  

Національний банк України виокремлює 5 бізнес-моделей банків:  

-універсальна – суттєві частки в активах та зобов’язаннях займають операції з 

юридичними, фізичними особами, іншими банками та небанківськими фінансовими установами;  

-роздрібна – основну частку в активах та зобов’язаннях займають операції з фізичними 

особами;  

-корпоративна – основну частку в активах становлять кредити, надані юридичним особам, 

у зобов’язаннях превалюють кошти, залучені від юридичних осіб;  
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-корпоративна з роздрібним фінансуванням – основну частку в активах займають кредити, 

надані юридичним особам, у зобов’язаннях превалюють кошти, залучені від фізичних осіб;  

-обмежене кредитне посередництво – частка наданих кредитів юридичним та фізичним 

особам є незначною (менше 30 відсотків), або основна частка кредитів надана обмеженому колу 

осіб, або активні операції профінансовано власними коштами. 

З огляду ступеня якості бізнес-моделі пропонуємо виділити ще на життєздатну та 

нежиттєздатну. Відповідно до методології SREP (Supervisory review and evaluation process) 

органи нагляду проводять аналіз і оцінку бізнес-моделі банку, яка передбачає оцінку її 

життєздатності та визначення стійкості його стратегії розвитку. Життєздатність бізнес-моделі 

характеризує її спроможність генерувати прибутки прийнятного рівня протягом одного року, а 

стійкість - генерувати прибутки прийнятного рівня протягом щонайменше трьох років, що 

оцінюється на підставі стратегічних планів та фінансових прогнозів у сучасному та 

майбутньому бізнес середовищі. Аналіз бізнес-моделі за методологією SREP надає можливість 

зробити чіткий висновок щодо її життєздатності та стійкості, обґрунтувати судження, надати 

рекомендації, виявити слабкі місця щодо визначених банком напрямів розміщення коштів та 

джерел фінансування згідно з стратегією розвитку банку. Нежиттєздатна бізнес-модель генерує 

для банку високий рівень ризику та збиткову діяльність, що часто призводить до його 

банкрутства. 

Обрані банками бізнес-моделі представляють інтерес для наглядових органів. З одного 

боку, різні бізнес-моделі можуть корелювати з мінливістю фінансових результатів, що 

дозволить наглядовим органам краще оцінити здатність установ отримувати стабільні доходи, 

що сприяло б стійкості окремих банків та всієї банківської системи у випадку, якщо банк є 

системно важливим. Подібно до того, наскільки існують специфічні для моделі фактори ризику, 

розподіл бізнес-моделей у банківському секторі може вказувати на концентрацію ризикових 

явищ у банківській системі.  
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В умовах війни функціонування банків України вимагає новітніх методів та інструментів 

регулювання діяльності і вдосконалення нагляду з врахуванням ситуації скорочення філій, 

безбалансових відділень й припиненням діяльності на тимчасово анексованих територіях. Варто 

відзначити відсутність одностайних підходів до тлумачення суті та інструментарію здійснення 

банківського регулювання та нагляду. Зокрема, банківське регулювання розглядається як одна з 

функцій Національного банку України, яка зводиться до створення системи норм, що 

регулюють діяльність комерційних банків, характеризують фронтальні принципи банківської 

діяльності, порядок виконання банківського нагляду, відповідальність за недотримання 

банківського законодавства. В свою чергу банківський нагляд трактується в контексті 

функціонування щодо виготовлення ефективної системи захисту інтересів кредиторів і 

вкладників, ефективного реагування на події, які дестабілізують діяльність банківської 

установи; контроль банку за застосовуванням банківського кредиту.  

Закон України "Про Національний банк України" у ст. 1 визначає банківський нагляд як 

систему контролю та активних впорядкованих дій Національного банку, спрямованих на 

забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк 

України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з 

метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та 

кредиторів банку, а банківське регулювання визначає як одну з ролей Національного банку, яка 

поникає у створенні порядки норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні 

принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за 

порушення банківського законодавства [1].  

Банківський нагляд досягається завдяки різним прийомам, способам та методам 

банківського нагляду. Методи банківського нагляду — це сукупність прийомів і способів щодо 

виконання функцій банківського нагляду. У літературі виділяють різні методи банківського 

нагляду, зокрема виїзне інспектування, безвиїзний нагляд, усне застереження, адміністративний, 

індикативний, нормативний нагляд, нагляд за допомогою інструкцій, CAMELS. Інспекційні 

банківські перевірки в основному забезпечують виконання двох основних завдань. По-перше, 

інспекційні перевірки дозволяють наглядовому органу оцінити профіль ризиків банку та ступінь 

професійної придатності керівництва банку та його персоналу. І, по-друге, інспекційні 

перевірки дозволяють переконатися наглядовому органу в дотриманні банком нормативних 
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вимог, у належній організації управління банком та в надійності системи управління ризиками 

даної банківської установи.  

Складові індикативного нагляду можна об'єднати за двома ознаками. До першої групи 

треба віднести засоби впливу, пов'язані з формулюванням кількісних параметрів банківської 

діяльності, зокрема: встановлення неодмінних економічних нормативів; формулювання норм 

неодмінних резервів для банків; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків 

від активних банківських операцій. У даному випадку індикативний нагляд поєднується з 

адміністративним, оскільки, наприклад, встановлення кількісних значень незмінних 

економічних нормативів (індикативний нагляд) є одночасно вимогою щодо діяльності банків 

(адміністративний нагляд). Орган нагляду не має позначатися на виконання окремих договірних 

відносин, хоч клієнт банку зацікавлений у підтримці його інтересів у можливих приватно-

правових спорах. Однією з форм банківського нагляду з боку Національного Банку України 

можна виділити фінансовий моніторинг. Всі банки для забезпечення виконання вимог законів 

України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зобов'язані 

розробляти і реалізовувати програми ідентифікації та вивчення своїх клієнтів, а також програми 

навчання і підвищення кваліфікації працівників. 

Враховуючи світовий досвід, НБУ згідно із Законом України "Про банки і банківську 

діяльність" здійснює державне регулювання діяльності банків у двох формах: адміністративне 

регулювання, індикативне регулювання [2, 3]. 

Форми регулювання банківської діяльності відображають характер впливу НБУ на банки 

та інші фінансово-кредитні установи, засоби і прийоми його здійснення. 

Так, адміністративне регулювання базується на використанні засобів впливу переважно 

організаційно-владного характеру і передбачає встановлення прямих заборон та обмежень щодо 

якісних і кількісних параметрів діяльності банків, які охоплюють такі напрями: реєстрація 

банків і ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 

застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд за діяльністю банків; 

надання рекомендацій щодо діяльності банків. 

Методи адміністративного регулювання утворюють цілісну підсистему, охоплюють 

повний управлінський цикл і забезпечують нормальне функціонування  банківської системи 

України. Вони застосовуються Нацбанком як під час ухвалення рішень про допуск банків на 

ринок, так і в період їх функціонування.  

Індикативне регулювання впливає на банки опосередковано та здійснюється непрямими 

методами через установлення нормативних та коригуючих інструментів впливу на ситуацію в 

банківській сфері. Індикативне регулювання охоплює: 

1) встановлення обов’язкових економічних нормативів; 

2) визначення норм обов’язкових резервів для банків; 
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3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних 

банківських операцій; 

4) визначення процентної політики; 

5) визначення порядку рефінансування банків; 

6) регулювання кореспондентських відносин; 

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; 

8) операції з цінними паперами на відкритому ринку; 

9) регулювання імпорту та експорту капіталу. 

Індикативне регулювання передбачає використання комплексу змінних індикаторів 

фінансової сфери, що дають можливість НБУ за допомогою інструментів (засобів та методів) 

грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу і кредитування 

економіки з метою забезпечення цілей діяльності НБУ. 

Отже, банківське регулювання є складною багатоаспектною категорією. З одного боку, це 

- функція державного управління, по відношенню до якого вона виступає засобом реалізації 

політики держави. З іншого боку, банківське регулювання можна розглядати як управлінську 

діяльність, що має свої методи, форми та інструменти реалізації. 
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На сьогодні банки є фундаментальною основою економічної системи кожної держави. 

Інвестиційна діяльність банків є досить таки новим, але доволі перспективним напрямом. 

Результати проведених багатьох наукових досліджень, пов'язаних з веденням господарської 

діяльності, показали, що інвестиції є передумовою подальших структурних перетворень в 

державі, крім цього, вони сприяють підвищенню конкурентоспроможності українського 

виробника та вирішують багато соціально-економічних проблем під час трансформаційного 

періоду.  

Інвестиційна діяльність та прийняття будь-якого рішення в цій сфері в значній мірі 

обумовлені цілями, які мають сприяти досягненню ефективного результату - прибутковості 

банку. Необхідність інвестиційної діяльності комерційних банків  обумовлена взаємозалежністю 
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розвитку банківської системи та економіки в цілому. З одного боку, банківські установи 

зацікавлені в стабільному економічному середовищі, що є необхідною умовою їхньої діяльності, 

а з іншого — стабільність економічного розвитку багато в чому залежить від високого ступеня 

надійності банківської системи, її ефективного функціонування [2]. 

Загалом, в економічній літературі інвестиційна діяльність банків розглядається в 

мікроекономічному аспекті з позиції вивчення інвестиційних операцій самого банку. А у 

сучасній зарубіжній літературі термін" інвестиційна діяльність банку"  часто трактується, як 

кошти вкладені в цінні папери на відносно тривалий термін. Саме це твердження є теоретичним 

відображенням реально існуючих економічних відносин, оскільки  механізм інвестування в 

ринковій економіці безпосередньо пов'язаний  з ринком цінних паперів. 

Таким чином, інвестиційна діяльність банківських установ має подвійну природу, що 

виявляється у зростанні доходів та досягненні приросту суспільного капіталу. Зокрема, 

інвестиційна діяльність банку з позицій розвитку економіки включає  лише ті вкладення, які 

сприяють отриманню доходу не лише на рівні банку, але і суспільства в цілому.. 

Варто наголосити на тому, що макроекономічний аспект не виключає мікроекономічного. 

Більш того, окремі інвестиції суб'єктів господарювання формують основу інвестиційного 

процесу всієї ринкової економіки. Поведінка приватних інвесторів істотно залежить від 

загальної макроекономічної ситуації, від кон'юнктури ринку й впливу на нього державної 

економічної політики в інвестиційній і інноваційній сферах. 

Вагомий потенціал комерційних банків в активізації інвестиційної діяльності пояснюється 

можливістю діяти одночасно у двох важливих напрямках — на ринку цінних паперів і на 

кредитному ринку, які відповідають за перетворення заощаджень в інвестиції. Банки формують 

свою інвестиційну діяльність залежно від вимог кредитно-банківської системи країни, в якій 

вони функціонують. 

Загалом, інвестиційна банківська діяльність може здійснюватись у різних формах, які 

відповідно до конкретних завдань класифікуються за різними ознаками. Однак, за змістом вони 

відрізняються:  банківські інвестиційні послуги не збільшують банківських вимог і не 

передбачають формування нових резервів. Окрім того, платою за банківські послуги є комісійна 

винагорода, а платою за кредитні та інвестиційні послуги банку, крім комісійних, є кредитний 

процент або інвестиційний прибуток. 

Сьогодні вкладення банків в економіку України здійснюється у двох основних формах:  

пряме фінансування інвестиційних проектів; вкладення в цінні папери. 

До інвестиційних вкладень також  варто віднести банківські інвестиційні кредити, 

оскільки  вкладення в цінні папери та  надання кредитів формують інвестиційно-кредитний 

портфель банку. Банки України за надання інвестиційних кредитів покращують свою діяльність 

шляхом: 
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● банк вкладає кошти в цінні папери, що значно диверсифікує його активи, значно 

підвищує стабільність банківського сектору та забезпечує надійність збереження коштів 

вкладників; 

● поширення конкуренції між суб’єктами інвестиційних відносин на фондовому ринку, 

що сприяє зменшенню витрат інвесторів та емітентів; 

● формування банківського та промислового капіталу ефективно впливає на діяльність 

банку, тим що посилює конкурентоспроможність установи [1]; 

Зауважимо також, що інвестування банку в рухоме і нерухоме майно, варто  розглядати 

окремо від інвестування в цінні папери. Ключовим моментом в забезпеченні інвестиційних 

процесів економічного розвитку держави чи регіону є визначення відповідного механізму 

регулювання інвестиційної діяльності, який забезпечить формування набору інвестиційних 

потоків, що сприятимуть максимальному ефекту в розвитку даної території [3]. 

Класифікація форм інвестиційної діяльності комерційних банків в сучасній літературі та 

банківській практиці здійснюється на основі загальних критеріїв систематизації форм і видів 

інвестицій, але  в той же час має деякі особливості враховуючи специфіку банківської 

діяльності. Як вже згадувалось, відповідно до об'єкту вкладення коштів можна виділити 

вкладення в реальні економічні активи і вкладення у фінансові активи.  
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ:  РЕАЛІЇ 

СЬОГОДЕННЯ 

Пахолок В. Я., бакалавр, 

спеціальність “Право” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Панасюк О. В.  

Державний податковий університет, м. Ірпінь 
 

Банківський сектор є пріоритетним порівняно з іншими секторами економіки, у зв’язку з 

тим, що банківські установи акумулюють значні фінансові ресурси, необхідні для розвитку 

економіки, особливо в умовах воєнного стану, а також є посередниками по відношенню до 

економіки. У період інтеграції України у світовий фінансовий простір правове регулювання 

банківських відносин посідає одне з провідних місць у дослідженнях вітчизняних науковців і 

практиків, оскільки банківська сфера відіграє значну роль у розвитку економічних процесів, що 

відбуваються в Україна. 

Тому в умовах проведення в Україні економічних, податкових та інших реформ, а також у 

кризових ситуаціях воєнного періоду актуальним є питання забезпечення ефективності 

http://www.marketinfo.od.ua/uk/2-2016
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правового регулювання банківських відносин, практичного впровадження кращого позитивного 

досвіду європейських країн, забезпечення ефективності законодавчого регулювання банківських 

відносин. особливо важливо зміцнити довіру фізичних осіб як клієнтів банків та інших 

фінансово-кредитних установ до банківської системи держави. 

Цим питанням займалися такі вчені як: А. Бадтієва, Я. Гейвандова, Р. Гриценко, Т. Ґудзь, І. 

Заверуха, Л. Воронова, Г. Тосунян та ін. 

Напрями та види регулювання банківської діяльності в Україні пройшли складний і 

тривалий шлях становлення та розвитку. Сьогодні особливо помітними є дії держави, 

спрямовані на вдосконалення вітчизняного банківського законодавства з урахуванням кращого 

світового досвіду у цій сфері. 

Поняття «банківська діяльність» має важливе значення для всіх банківських 

правовідносин. Правильно стверджувати, що банківська діяльність є публічною, що виявляється 

в забезпеченні її змісту через правові дії – об’єктивовану, опосередковану правом, 

інтелектуально-вольову, управлінську та іншу діяльність. організовано компетентні структури 

[2, с. 16]. 

Розглядаючи банківську діяльність як елемент фінансової діяльності держави, науковці 

зазначають, що «фінансова діяльність держави в банківській сфері полягає в тому, щоб, 

виходячи із законів ринкової економіки, впливати на розвиток кредитно-фінансових установ, 

сприяють їх прибутковості, а значить - підтримують стабільність всієї кредитно-банківської 

системи і довіру суспільства до неї» [3, с. 49]. 

Очевидно, що банківська діяльність підлягає фінансово-правовому регулюванню, оскільки 

банки виступають як суб’єкти, учасники правовідносин, що виникають у процесі публічної 

фінансової діяльності (наприклад, коли йдеться про банківську систему виконання бюджету, 

обслуговування карток бюджетних установ). (виплата заробітної плати, пенсій, стипендій).Саме 

через банки здійснюються безготівкові розрахунки, які на сьогодні складають левову частку 

розрахунків у грошовій формі відповідно до закону.Тому банківські відносини, що регулюються 

нормами фінансового права знаходяться між: НБУ та державними органами; НБУ та 

комерційними банками (щодо банківського регулювання, банківського контролю та нагляду, 

реєстрації, ліцензування); НБУ та міжнародними організаціями (наприклад, Світовим банком, 

Європейським банком реконструкції та розвитку); комерційними банками та державою Органи 

казначейства (в умовах банківської або змішаної системи виконання бюджету). 

Нині існують деякі банківські відносини, регулювання яких неможливе без втручання 

держави, без участі держави, яка гарантує суб’єктам відповідних відносин належний захист 

їхніх прав та інтересів. Тому сфера організації банківської системи, грошового обігу, валютного 

регулювання та контролю потребує державного втручання в правове регулювання. В умовах 

кризи, в якій опинилася Україна у 2022 році, потребує державної підтримки приватна банківська 
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діяльність та додаткових державних гарантій для підпорядкованих суб’єктів банківських 

відносин. Такі гарантії надає, зокрема, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; підтримка 

приватного банківського обслуговування надається, серед інших організація валютних 

аукціонів, на яких можна купити долари в комерційних банках і поповнити свої каси. 

Також існує потреба у вдосконаленні методів регулювання банківської діяльності. Адже 

організація та методологія банківського регулювання нерозривно пов’язані з багатьма 

проблемами нормативно-правового, інституційного, інформаційно-аналітичного та 

особистісного характеру. 

Функціонування національної банківської системи України регулюється Конституцією 

України, численними законами, багатьма підзаконними актами. Проте на сучасному етапі 

банківське законодавство України є надзвичайно заплутаним, правові норми, що регулюють 

банківську діяльність, хаотично накладені на надзвичайно широке коло нормативно-правових 

актів, що суттєво ускладнює їх практичне застосування [1]. 

Необхідною для адаптації вітчизняної банківської системи до умов ринкової економіки є 

вжиття заходів, які передбачають: забезпечення нормативно-правової бази регулювання 

діяльності банків, характеристики стабільності та прогнозованого розвитку; удосконалення 

чинного законодавства у сфері: використання інструментів грошово-кредитної політики, 

захисту прав кредиторів, участі банків на фондовому ринку. Систематизація чинних 

законодавчих та виконавчих документів в один кодифікований акт. Розробка стандартів 

банківського законодавства для забезпечення належного рівня корпоративного управління в 

українських банках. 

Питання, що розглядаються в роботі, є своєрідною актуалізацією багатьох проблем, що 

виникають у відносинах у банківській сфері. 
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Кілька років тому банкам достатньо було пропонувати дешевші продукти та послуги, щоб 

залучити нових клієнтів. Сьогодні картина стрімко змінюється, користувачі віддають перевагу 
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зручності та надійності. Швидкий розвиток безконтактних платежів потребує удосконалення 

технологій захисту особистих даних та підвищення безпеки їх здійнення. Важливою інновацією, 

яка вирішує дані проблеми виступає біометрія. Біометричні технології стають одним із 

важливих інструментів реалізації концепції клієнтоорієнтованості, що дозволяє не тільки 

забезпечити належний рівень безпеки фінансових операцій, але й прискорити процес 

обслуговування клієнтів як у традиційних відділеннях, так і через дистанційні канали 

обслуговування. 

Для ідентифікації біометрична технологія покладається на фізіологічні особливості 

людини, як-от розпізнавання голосу чи відбиток пальця (Touch ID). Характеристики людини, які 

використовуються для перевірки особистості, є унікальними та відмінними. Біометрична 

технологія є чудовим рішенням для банківської галузі через її безпеку та простоту. Біометричні 

дані не можуть бути підроблені, викрадені чи іншим чином використані без відома їх носія. 

Найбільш розповсюдженими біометричними даними, які використовуються у 

банківському секторі є відбитки пальців, розпізнавання обличчя (з виявленням живості), голосу, 

сканування райдужної оболонки ока. Ці дані можна використовувати для ідентифікації клієнтів 

в онлайн-банкінгу, біометричного розпізнавання через банкомати або пристрої 

самообслуговування, банківських відділень, веб-сайт банку, а також для доступу до сейфів. 

Відбиток пальця є найвідомішим і традиційним біометричним методом. Даний вид 

біометричної ідентифікації є найпростішим і використовується багатьма банками світу.  

У 2018 році банківська галузь представила інновацію щодо перевірки карток на споживчих 

пристроях (CD-CVM) – біометричну платіжну картку EMV. В її корпус вбудований сканер 

відбитків пальців,  щоб забезпечити додатковий елемент ідентифікації. Перевірка відбитків 

пальців підтверджує особу власника картки під час кожної транзакції, тому безконтактні 

платежі можна авторизувати, незалежно від суми [2].  

Найбільший французький банк BNP Paribas в партнерстві з  технологічною компанією 

Thales випустив свою першу біометричну платіжну карту в 2019 р. Також велику кількість угод 

про співпрацю з Thales щодо випуску карт мають численні банки на Кіпрі, Італії та Лівані. У 

2019 та 2020 роках кілька банків у Великобританії, Франції та Швейцарії розпочали 

випробування карток для клієнтів і готуються до комерційного запуску даного продукту.  

Багато банків і карткових компаній вивчають розпізнавання обличчя як спосіб 

ідентифікації особистості клієнта. Розпізнавання обличчя покладається на 3D-сенсори та 

комп’ютерні алгоритми на основі відносного розташування рис обличчя. Цей метод стає все 

більш популярним, але він вимагає технологій, які не є універсальними. iPhone X від Apple 

може використовувати розпізнавання обличчя, але не кожна людина має доступ до цього 

телефону. Іншим недоліком є те, що зараз ця технологія досить чутлива до змін через окуляри, 

зачіску, освітлення, макіяж тощо, які можуть спричинити виявлення помилок при ідентифікації. 
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Український необанк Monobank використовує технологію розпізнавання обличчя при 

відкритті банківських рахунків нових клієнтів. Потенційний клієнт банку надсилає фото своїх 

документів у додаток банку та здопомогою смартфона, використовуючи камеру показує своє 

обличчя. Штучний інтелект порівнює два зображення і здійснює перевірку особистості. 

Mastercard використовує функцію «Перевірка ідентифікації для мобільних пристроїв», 

більш відому як «оплата за  селфі». Тут власник картки може підтвердити свою особу за 

допомогою технології розпізнавання обличчя в телефоні.  

У серпні 2020 р. ПриватБанк запустив перші в Україні 260 біометричні платіжні POS-

термінали з технологією FacePay24, яка дозволяє оплачувати покупки особою. До кінця року 

ПриватБанк встановив 7 700 біометричних POS-терміналів [4]. 

Ще одна форма біометричних даних, яка привертає багато уваги це - голос. Технологія 

голосової біометричної ідентифікації широко використовується в кількох сферах, безпосередньо 

пов’язаних з обробкою голосів користувачів, наприклад у кол-центрах банків. Впровадження 

цієї біометричної технології дозволяє пришвидшити надання сервісу, спростити роботу агентів і 

допомогти їм стати більш ефективними.  

Набувають поширення технології, за яких платежі, кредити на вимогу та інші банківські 

операції можуть відбуватися за допомогою розмови з Siri, Alexa або додатком для автомобіля чи 

телефону. Так, Royal Bank of Canada (RBC) дозволяє клієнтам просити помічника Siri від Apple 

оплатити рахунки. Siri підтверджує ім’я зі свого списку одержувачів, а додаток RBC 

автоматично списує рахунок і надсилає платіж, захищений Touch ID або розпізнаванням 

обличчя.  

Внаслідок партнерства Handsome і Thales була створена голосова платіжна картка для 

людей з обмеженими можливостями. Платіжна картка Gemalto Voice поєднана з додатком на 

смартфоні власника картки, який озвучує деталі транзакції через Bluetooth. Опис кожного кроку 

– сума, підтвердження PIN-коду, спроби, що залишилися у випадку неправильного PIN-коду, 

транзакція  – шифрується та надсилається карткою на телефон, що дозволяє власнику картки 

почути деталі та провести оплату з впевненістю [3]. 

Поширеним методом біометричного захисту є розпізнавання сітківки та райдужної 

оболонки ока. Використовуючи спеціальне освітлення та сканери, сканування визначає малюнок 

кровоносних судин у сітківці ока. Цей варіант досить дорогий і, як правило, недостатньо 

зручний для аутентифікації клієнтів, проте, наприклад, може забезпечити надбезпечну 

автентифікацію для входу в банківське сховище. 

Польська мережа роздрібної торгівлі комп’ютерами Komputronik оголосила про нове 

партнерство з біометрії PayEye, постачальником рішень для розпізнавання райдужної оболонки 

ока. У рамках співпраці пілотний проект дозволить клієнтам оплачувати товари за допомогою 

розпізнавання райдужної оболонки ока в одному з магазинів мережі Komputronik. Цей крок 
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передбачає розгортання платіжного рішення eyePOS 2.0, здатного сканувати біометричні дані 

райдужної оболонки ока клієнтів, поряд із новою програмою PayEye, за допомогою якої 

користувачі повинні зареєструвати та зв’язати банківську картку зі своїм обліковим записом [1]. 

Найновішою і поки що недостатньо вивченою є ідентифікація на основі відбитку долоні, 

яка спирається на візерунки вен, які приховані під шкірою. Це робить їх невидимими, а, отже, 

безпечнішими, ніж сканування відбитків пальців. У 2021 році Amazon анонсував платіжну 

систему на основі palm ID, яка буде використовуватися в двох своїх магазинах у Сіетлі 

(США). Сканер Amazon One дозволяє людям здійснювати оплату, підводячи руку в повітря.  

Окрім захисту даних клієнтів, біометрія забезпечує захист корпоративних даних банку. 

Проблема внутрішнього шахрайства та несанкціонованого доступу до даних через облікові 

записи співробітників стоїть перед фінансовими установами по всьому світу. Біометрична 

технологія авторизації співробітників забезпечує необхідний рівень безпеки даних і контроль 

доступу до конфіденційної інформації, а також надає широкі можливості для моніторингу 

ефективності роботи співробітників фінансової установи. Біометрія може підтвердити, чи 

присутній працівник у певний час і в певному місці. Розширені можливості звітування надають 

HR-фахівцям звіти про діяльність співробітників, орієнтовані на співробітників, час або 

місцезнаходження.  

Таким чином, використання біометрії при наданні банківських послуг має безліч переваг: 

високий захист персональних та комерційних дані; швидка та точна ідентифікація клієнтів; 

знижує експлуатаційні витрати банку; можливість безпечного керування транзакціями з будь-

якого пристрою; мінімізація шахрайства, в тому числі інсайдерського шахрайства; підвищений 

контроль за діяльністю співробітників. Біометрична технологія пропонує чудове рішення для 

ідентифікації особистості у банківському секторі, і її популярність зростає. А досвід багатьох 

банків вказує, що впровадження цієї технології в діяльність установ приносить безліч 

позитивних наслідків. 
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ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Копилюк О. І.  

Львівський торговельно-економічний університет 
 

В сучасних умовах військового стану  важливо забезпечити комплексність здійснюваного 

на основі моніторингу аналізу стану забезпечення безпеки банків, оскільки банківська система 

України одночасно є суб’єктом, об’єктом, джерелом і об’єктом загроз його безпеки. При цьому 

аналіз банківської системи як суб’єкта безпеки банків має включати достеменне з’ясування 

регулятором/саморегулівними організаціями ринку банківських послуг стану забезпечення 

виконання банками функцій з залучення коштів клієнтів/контрагентів у банківські вклади та їх 

розміщення, відкриття і ведення банківських рахунків, здійснення розрахункових операцій, 

касового обслуговування, інкасації, валютообмінних операцій і операцій з дорогоцінними 

металами, надання банківських гарантій, здійснення переказів, збереження й ефективного 

використання наявних фінансових ресурсів. Натомість фінансовий, економічний, правовий, 

соціологічний, математичний аналізи банківської системи як об’єкта безпеки повинен 

акцентувати увагу аналітиків на: стані регулювання і нагляду за банківською системою з боку 

НБУ (досконалості ліцензування банківської діяльності і виведення банків з ринку банківських 

послуг; якості запроваджуваних економічних нормативів; регламентації звітності; контролю за 

ризик-менеджментом і здійснення стрес-тестування банків; забезпечення транспарентності 

функціонування банків) і діяльності банків з формування власних систем забезпечення їх 

безпеки.  

Удосконалення інформаційно-аналітичного блоку системи забезпечення безпеки банків у 

найближчій перспективі, зумовлюватиметься і переходом від матеріальної форми вираження до 

його цифрової форми з обов’язковим дотриманням відповідного убезпечення останньої з огляду 

на велику залежність безпеки банків від інформаційних технологій і програмного забезпечення. 

Напрями підвищення рівня таких різновидів безпеки банків України, як безпека пасивів, 

активів, ризик-орієнтованої та результативної складових функціонування безпеки банків мають 

бути Дуже важливо забезпечити комплексність здійснюваного на основі моніторингу аналізу 

стану забезпечення безпеки банків, оскільки банківська система України одночасно є суб’єктом, 

об’єктом, джерелом і об’єктом загроз його безпеки. При цьому аналіз банківської системи як 

суб’єкта безпеки банків має включати достеменне з’ясування регулятором/саморегулівними 

організаціями ринку банківських послуг стану забезпечення виконання банками функцій з 

залучення коштів клієнтів/контрагентів у банківські вклади та їх розміщення, відкриття і 

ведення банківських рахунків, здійснення розрахункових операцій, касового обслуговування, 

інкасації, валютообмінних операцій і операцій з дорогоцінними металами, надання банківських 
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гарантій, здійснення переказів, збереження й ефективного використання наявних фінансових 

ресурсів. Натомість фінансовий, економічний, правовий, соціологічний, математичний аналізи 

банківської системи як об’єкта безпеки повинен акцентувати увагу аналітиків на: стані 

регулювання і нагляду за банківською системою з боку НБУ (досконалості ліцензування 

банківської діяльності і виведення банків з ринку банківських послуг; якості запроваджуваних 

економічних нормативів; регламентації звітності; контролю за ризик-менеджментом і 

здійснення стрес-тестування банків; забезпечення транспарентності функціонування банків) і 

діяльності банків з формування власних систем забезпечення їх безпеки.  

Удосконалення інформаційно-аналітичного блоку системи забезпечення безпеки банків у 

найближчій перспективі, зумовлюватиметься і переходом від матеріальної форми вираження до 

його цифрової форми з обов’язковим дотриманням відповідного убезпечення останньої з огляду 

на велику залежність безпеки банків від інформаційних технологій і програмного забезпечення. 

Напрями підвищення рівня таких різновидів безпеки банків України, як безпека пасивів, 

активів, ризик-орієнтованої та результативної складових функціонування безпеки банків мають 

охоплювати такі основні напрями. 

Безпека пасивів – це вжиття адекватних заходів з нарощування капіталу і підвищення 

рівня ринкової капіталізації банків; запобігання зменшенню обсягу коштів, що традиційно 

формують його ресурсну базу; нарощування пасивів за рахунок субординованих кредитів, 

облігаційних позик, розміщення акцій, залучення стратегічних інвесторів; оптимізація руху 

потоків грошових коштів й інших фінансових активів; диверсифікація ресурсної бази і 

активізація рекламної діяльності для збільшення кількості залучених банками клієнтів; 

стимулювання НБУ комплексного банківського обслуговування корпорацій й пропозиції нових 

банківських продуктів для малого і середнього бізнесу; застосування банками нових 

інструментів залучення капіталу; розвиток процесів банківської консолідації; підвищення якості 

фінансового менеджменту в банках. 

Безпека активів – це удосконалення кредитної політики банків і політики рефінансування 

НБУ; поліпшення функціонування кредитного реєстру НБУ; запровадження державного 

стимулювання кредитування банками малого і середнього бізнесу; зниження доларизації 

кредитного портфеля банків; запровадження обмежень на кредитування домогосподарств з 

високим борговим навантаженням; підвищення інформованості суб’єктів господарювання про 

платоспроможність банків, й доступність кредитних ліній; розвиток споживчого кредитування, 

переведення його у цифровий формат; виокремлення в кредитному портфелі банків традиційних 

і цифрових операцій, а також операцій на платежах в фіатних грошових знаках і в криптовалюті; 

вибір оптимального моменту для залучення міжбанківських кредитів; впровадження у 

банківську практику технології Risk-based pricing, що базується на диференційованому підході 

до визначення ціни кредиту для конкретного позичальника, з огляду на рівень передбачуваного 
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для нього кредитного ризику. 

Ризик-орієнтована складова – це виявлення та моніторинг основних ризиків активно-

пасивних операцій. Кількісна та якісна оцінка кредитного, процентного, валютного, комплаєнс-

ризиків. Достатність капіталу для покриття ризиків активних банківських операцій. Сформовані 

резерви під кредитні ризики, оцінка якості активів, розробка заходів із покращення якості 

проблемних кредитів, розробка шляхів покриття безнадійних до повернення кредитів. 

Результативна складова – це диверсифікація джерел доходів; пошук резервів збільшення 

комісійних доходів як найбільш стійкого і стабільного джерела поповнення банківських 

доходів, отримання яких не піддане ризику втрати вартості вкладених банками коштів; 

розширення впровадження банківських гарантій за рахунок вищезазначених доходів, що не 

супроводжуються відволіканням для цього коштів банків; посилення контролю за виплатою 

винагороди топ-менеджерам банків; оптимізація витрат на формування і функціонування 

системи забезпечення безпеки банків [1]. 

Отже, система моніторингу рівня безпеки банку повинна ідентифікувати, управляти та 

мінімізувати ризики внутрішнього та зовнішнього середовища й вчасно реагувати на зміни у 

активах, пасивах та фінансових результатах діяльності банку з врахуванням ризиків, загроз і 

небезпек. 
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Банківські кредитні операції на сучасному етапі розвитку економіки є основним способом 

фінансування її зростання. Частка загальних активів банків в активах фінансового сектора нашої 

країни є найбільшою та останніми роками виявляє динаміку до зростання. Ключова роль банків 

у фінансуванні української економіки обумовлена обраною моделлю національного фінансового 

посередництва, більшим обсягом нагромаджених банками активів порівняно з іншими 

небанківськими фінансовими установами, їх конкурентними перевагами та сучасними 

фінансовими операціями.   

Банки реалізують переважно кредитний спосіб фінансування господарської діяльності. 

Адже фінансування суб’єктів бізнесу забезпечується банками шляхом передачі їм у 

користування грошових засобів, товарів чи майна на засадах платності, терміновості, 

повернення й цільового характеру використання. Для банків кредитні операції є основою їх 
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активних операцій. 

За українським законодавством кредитні операції банків полягають у розміщенні ними від 

свого імені, на власних умовах і на власний ризик залучених коштів своїх вкладників. 

Банківське кредитування базується на принципах розробленої кредитної політики. При 

розробці кредитної політики банки виходять із необхідності поєднання як інтересів банку, його 

акціонерів, вкладників і позичальників, так і врахування напрямків грошово-кредитної політики 

держави. Як основні оференти кредитних послуг на вітчизняному ринку банки самостійно 

визначають механізм та порядок проведення кредитних операцій, встановлення за ними 

відсоткових ставок та комісійних винагород.  

Розглядаючи питання про надання кредитів, банки враховують такі параметри своєї 

кредитної політики, як пріоритетні напрямки кредитування та його можливі розміри, склад 

кредитного портфеля, граничні суми кредиту на одного позичальника, обрана методика оцінки 

фінансового стану й кредитоспроможності позичальників, механізм обрахунку процентної 

ставки тощо. 

Для забезпечення захисту інтересів кредиторів і вкладників банківських установ процес 

кредитування здійснюється із дотриманням встановлених Національним банком України 

економічних нормативів такої діяльності та вимог до формування банками обов’язкових, 

страхових і резервних фондів. 

Так, загальний обсяг наданого кредиту не може перевищувати восьмикратного розміру 

власного капіталу банку. У випадку видачі позичальнику кредиту, сума якого перевищує 10 % 

власних коштів банку, кредитор зобов’язаний проінформувати НБУ про факт надання великого 

кредиту. Проте жоден із наданих великих кредитів не може перевищувати 25 % власного 

капіталу банківської установи [1]. 

Банківські кредитні операції можуть здійснюватися для суб’єктам господарювання 

незалежно від їх форми власності, статусу або галузевої приналежності. У кредитний спосіб 

суб’єкти господарювання вирішують короткострокові та довгострокові завдання щодо 

поповнення обігових коштів, нарощування обсягів або диверсифікації своєї господарської 

діяльності, оновлення чи поліпшення діючих основних засобів, утворення нових засобів праці. 

В сучасних умовах основними формами банківського кредитування для суб’єктів бізнесу є 

лізингові, факторингові, бланкові, іпотечні, консорціумні кредити та ін. 

Одночасно з наданням кредитів суб’єктам господарювання банківські установи реалізують 

кредитні операції на користь громадян, забезпечуючи їх споживче кредитування. 

У вітчизняній практиці споживчий кредит є кредитом, що надається фізичним особам – 

резидентам України на придбання ними споживчих товарів і послуг. Об’єктами споживчого 

кредитування є витрати, що пов’язані з придбанням у особисту власність споживчих товарів 

тривалого користування та отриманням споживчих послуг. Також банки можуть надавати 
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громадянам іпотечні кредити, що спрямовані на фінансування витрат інвестиційного характеру, 

пов’язаних з придбанням, ремонтом і будівництвом житла. 

Практикою банківської справи вироблені основні принципи банківського кредитування, 

що поширюються на юридичних і фізичних осіб, серед яких забезпеченість кредиту, його 

обов’язкове повернення, терміновість, платність і цільове спрямування. 

За реалізацію своїх кредитних операцій банки отримують процентний дохід. Цей вид 

доходу банку залежить від рівня визначеної відсоткової ставки з врахуванням таких чинників, 

як кредитні ризики, ліквідність наданого позичальником забезпечення, кон’юнктура 

банківського кредитного ринку, строк користування кредитом, рівень облікової ставки НБУ, а 

також процентної ставки за депозитами банку тощо. Утім, банкам забороняється надавати 

кредити під відсоткову ставку, рівень якої є нижчим за ті процентні ставки, за якими банк 

залучає кошти і формує свої кредитні ресурси.   

В умовах російської військової агресії та зумовлених нею проблем в економічному 

розвитку України діяльність вітчизняної банківської системи, як основного постачальника 

внутрішніх кредитних ресурсів, потребує особливої стабільності та перманентного розвитку. 

Призупинення діяльності ринків капіталів в країні під час воєнного стану не дозволяє банкам 

розвивати свою діяльність на фондовому ринку, що актуалізує завдання спрямування 

нагромаджених банківських кредитних ресурсів на відродження та розвиток національної 

економіки  

В сучасних умовах в кредитній діяльності банків ще спостерігаються серйозні проблеми, 

викликані негативними наслідками світової фінансової кризи та системної кризи у вітчизняній 

банківській системі, недосконалим менеджментом банківських кредитних операцій, зокрема 

прорахунками в оцінці кредитоспроможності позичальників і недосконалою системою 

мінімізації банківських ризиків.  

Наслідки системної кризи у вітчизняній банківській системі виявляються у суттєвому 

зменшенні обсягів кредитних операцій, передусім за рахунок обмеження кредитування 

громадян і скорочення обсягів довгострокових кредитів. Негативним явищем є і збільшення 

частки проблемних кредитів у портфелі банків. 

З огляду на існуючі проблеми, перед банківськими установами стоять складні завдання 

щодо акумуляції достатнього обсягу кредитних ресурсів та спрямування їх на потреби 

фінансування розвитку та відновлення національної економіки, підвищення ефективності 

кредитних операцій та покращення якості управління банківським капіталом. 

Підвищення ефективності функціонування банківської системи може бути забезпечено в 

умовах зваженого державного протекціонізму для вітчизняних банків та рівних умов і стимулів 

для їх діяльності за умов добросовісної конкуренції. 

Важливим завданням для банків залишається і відновлення довіри громадян до 



209 

 

банківських інститутів, як до основних кредиторів їх споживчих та інвестиційних потреб. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить про те, що кредитування 

залишається головною функцією комерційних банків. Необхідність забезпечення банківського 

кредитування стимулює банківські установи до залучення наявних ресурсів капіталу і 

заощаджень населення та їх подальшого спрямування на фінансування економічної діяльності. 

Завдяки процесу банківського кредитування забезпечується найефективніше використання 

залучених коштів, а також збільшення загальної маси інвестицій і потенціалу економічного 

зростання країни.  
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Фінансову безпеку банківської системи можна розглядати з двох позицій. По-перше, з 

точки зору фінансових наслідків діяльності комерційних банків, які впливають на загальну 

економічну безпеку країни, а також і на окремих клієнтів та контрагентів. По-друге, з боку 

недопущення та попередження виникнення явних і потенційних загроз фінансовому стану 

банківської системи країни як на рівні головного регулятора банківського сектору, так і 

комерційних банків. 

Основними визначальними факторами в забезпеченні фінансової безпеки банківської 

системи беззаперечно є її стабільність та стійкість, тобто здатність протистояти наявним 

загрозам та рівень ефективності функціонування комерційних банків, метою чого є мінімізація 

зовнішніх та внутрішніх загроз в частині фінансово-економічної діяльності банків. 

До внутрішніх загроз, які мають вплив на фінансову безпеку банківської системи 

відноситься недосконалість організації процесу управління банківською установою, 

недотримання комерційними банками нормативних показників ліквідності та 

платоспроможності, що спричиняє зниження їх фінансової стійкості, що в свою чергу породжує 

втрату довіри населення до діяльності банківського сектору. В процесі забезпечення фінансової 

безпеки банків необхідним є здійснення інформаційно-аналітичної роботи, результати якої є 

необхідною умовою для забезпечення моніторингу, оцінки рівня та аналізу факторів, що мають 

вплив на рівень фінансової безпеки банківського сектору. Функціонування інформаційно-

http://zakon.rada.gov.ua/
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аналітичного забезпечення є необхідною передумовою для здійснення досконалої та 

оперативної оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи, прогнозування можливих 

зовнішніх та внутрішніх загроз, забезпечення достатньої кількості наявних фінансових ресурсів 

для своєчасного виконання термінових зобов’язань [1]. 

Сучасні реалії функціонування банків України супроводжуються значними 

деструктивними явищами, існуванням реальних та потенційних загроз, які в цілому 

дестабілізуюче впливають на фінансову безпеку країни. Індикатори рівня фінансової безпеки 

банківського сектору економіки України підтверджують поглиблення кризових явищ та їх 

дестабілізуючий вплив на фінансову безпеку країни. 

На підставі вище викладеного, пропонуємо класифікувати загрози фінансової безпеки 

банків за наступними напрямами: 

1. Загрози, що викликані структурними дисбалансами економіки: − забезпечення 

незалежності, ефективності і конкурентоспроможності  фінансово-кредитної сфери держави, яка 

знаходить своє відображення в системі  критеріїв та індикаторів її стану, що характеризують 

такі аспекти, як збалансованість  фінансів, достатню ліквідність активів, збалансованість 

внутрішнього і зовнішнього  боргу, дефіциту бюджету та наявність необхідних грошових і 

золотовалютних резервів; − рівень захищеності фінансових інтересів на макро- і мікрорівнях, 

рівнях  фінансових відносин;  

− стан митно-тарифної, фінансової, валютної, бюджетної, податкової, грошово кредитної, 

розрахункової, інвестиційної, банківської і фондову систем, яке  характеризується здатністю 

протистояти внутрішнім і зовнішнім негативним впливам,  здатність запобігати зовнішню 

недружню фінансову експансію, гарантувати фінансову  стабільність, а також ефективне 

функціонування національної економіки та економічне  зростання.   

2. Загрози, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи: − 

незабезпечення фінансової стійкості банків через недовіру до банківської та  грошової систем та 

купівельної спроможності національної валюти; − конкурентне середовище у банківській 

системі: методи, що застосовуються у  конкурентній боротьбі, проблема присутності іноземного 

банківського капіталу; − система запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих 

злочинним  шляхом та фінансуванню тероризму; − нестійкість податкової, кредитної та 

страхової політики; − несприятливі макроекономічні умови: загальноекономічна ситуація у 

країні та  регіонах.  

3. Загрози, що впливають на рівень фінансової безпеки банку: 

− відсутність висококваліфікованого та чесного кадрового персоналу банку:  розтрата 

коштів банківськими службовцями; незаконне присвоєння доходу; маніпуляції  із витратами; 

зловживання реальними активами банку чи клієнта; дії, що виходять за  межі повноважень 

управлінського персоналу банку; підробка документів або внесення  до них фіктивних даних, 
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незаконні бухгалтерські записи;  

− слабкість маркетингової політики банку: відсутність ретельного аналізу  ситуації на 

фінансовому ринку; невміння обирати партнерів; неефективна рекламна  політика просування 

банківських продуктів;  

− неефективна система фінансового моніторингу у банку: відсутність  відповідального 

працівника, внутрішніх правил та програм проведення фінансового  моніторингу, 

необґрунтована політика «Знай свого клієнта»;  

− наявність каналів витоку інформації з банку: недостатні або невідповідні  потребам 

банку інформаційні системи; відсутність надійної міжфілійної інформаційної  мережі;  

− проблеми, пов'язані з ринковими ризиками: несподівана загроза валютного,  процентного 

та інших ризиків; не розуміння працівниками банку природи системних  ризиків.  

Зрозуміло, що на сьогодні, над руйнівною загрозою виступає військова агресія,  яка 

провокує усі загрози, з якими стикається як банківська, так і фінансова система  України. На 

перше місце постає загроза щодо контролю системи протидії легалізації  злочинних доходів і 

фінансуванню тероризму. Сьогодні недостатнім є рівень здатності банківської системи України 

протистояти негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Тому 

необхідними є розробка та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

загального рівня фінансової безпеки банківської системи, що і обумовлює перспективи 

подальших досліджень на підставі формування новітньої Комплексної програми забезпечення 

фінансової безпеки банків України [2]. 
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Ефективно працюючий ринок цінних паперів виконує важливу макроекономічну функцію, 

сприяючи перерозподілу вільних ресурсів, забезпечуючи їх концентрацію в найбільш 

прибуткових і перспективних галузях економіки і підприємствах. На ринку цінних паперів 

можна виділити три групи учасників, які переслідують кожний свої цілі: професійні учасники, 

емітенти і інвестори. Професійні учасники ринку цінних паперів займаються організацією і 

підтримкою всієї інфраструктури фондового ринку. Отже, ринок цінних паперів відіграє 

важливу роль в системі перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для 

нормального функціонування ринкової економіки. 

У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» визначено основних суб’єктів 

ринку цінних паперів, до яких належать: емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали 

неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники 

фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі 

саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку [1].  

Згідно ст. 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», емітентом є юридична 

особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або 

міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи 

міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та 

беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками [1].  

Інвестори в цінні папери – це фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які 

набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або 

набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.  

Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди, 

недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, взаємні фонди інвестиційних компаній, а також 

інші фінансові установи, які проводять операції з фінансовими активами.  

До саморегулюючих організацій професійних учасників ринку цінних паперів відносять 

неприбуткові об’єднання учасників ринку цінних паперів, котрі здійснюють професійну 

СЕКЦІЯ 5 

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
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діяльність на фондовому ринку, з торгівлі цінними паперами, управління активами 

інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, відповідно до вимог, встановлених 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Основною метою 

саморегулюванню організацій є забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників 

ринку цінних паперів, вдосконалення нормативно-правової бази ринку цінних паперів.  

Загалом, інституційні учасники ринку цінних паперів є посередниками між приватними 

інвесторами та емітентами, враховують інтереси як однієї сторони, так й іншої, забезпечуючи 

ефективний перерозподіл та накопичення капіталу. На сьогодні, рівень розвитку інституційних 

учасників свідчить про середньо розвинену систему залучення накопичених коштів населення 

на фондовий ринок, який забезпечує частково надходження коштів у економіку.  

Професійні учасники ринку цінних паперів провадять на професійну діяльність, види якої 

визначені законами України. Так, за характером виконуваних ними функцій їх поділяють на 

групи: трейдери, що здійснюють операції купівлі-продажу цінних паперів; організатори 

торгівлі; депозитарії, що забезпечують рух і права власності на цінні папери між учасниками 

угоди; реєстроутримувачі (реєстратори), що здійснюють реєстрацію права власності в реєстрі 

власників цінних паперів [2]. 

Основними перевагами учасників ринку цінних паперів, які створюють умови 

забезпечення безпеки та розвитку  на ринку цінних паперів є: створення Єдиного 

інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів; безкоштовний доступ до публічної 

інформації центрального інформаційного агентства, що дозволяють мінімізувати явні 

транзакційні витрати; детальне розкриття складу, порядку і строків розкриття на фондовому 

ринку як регулярної квартальної та річної інформації, так і особливої інформації; розкриття та 

оприлюднення інформації фондовою біржею, які повинні бути визначеними в правилах 

фондової бірж. 

Основними напрямами вдосконалення діяльності інституційних учасників ринку цінних в 

Україні є: поліпшення якості контролю здійснення моніторингу ринку цінних паперів; 

вдосконалення законодавства в сфері захисту прав інвесторів; створення сприятливих умов для 

залучення довгострокових інвестиційних ресурсів; розширення переліку ліквідних інструментів 

ринків капіталу; впровадження в практику стратегій управління активами з використанням 

інструментів термінового ринку; посилення вимог до професіоналізму ризик-менеджерів в 

системі організації діяльності інституційних учасників фондового ринку. 
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ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України” 
 

Міграційна мобільність є комплексним поняттям, яке дозволяє аналізувати потенціал 

міграції та міграційні переміщення в площині просторово-часових характеристик, виявлення 

причин і наслідків. Слідуючи доктрині свободи пересування, регулювання міграційної 

мобільності має здійснюватися з переважанням непрямих методів та на основі розуміння, які 

наслідки міграція має для особи мігранта та регіону походження. 

Міграційна мобільність молоді є актуальним об’єктом досліджень, адже молодь є 

найбільш мобільною соціальною групою з високою здатністю до адаптації. Молодь виділяється 

за віковим критерієм. В Україні це особи віку 14-35 років [1]. Відтак якщо до війни міграційна 

мобільність переважно торкалась студентської молоді та молоді, яка після здобуття вищої освіти 

в Україні набувала свій перший трудовий досвід за кордоном, то в умовах 2022 року 

виокремилась також учнівська молодь вимушеної міграції.  

Ще до війни за результатами різних соціологічних досліджень підтверджувався високий 

показник потенціалу міграції молоді, особливо в прикордонних до ЄС регіонах України. Рівень 

готовності навчатись або працювати за кордоном на тимчасових чи постійних засадах виявляли 

від 40 до 70 % молоді. Разом з тим, високий потенціал міграції ще не означав його реалізацію. 

Гірше, що надзвичайно мала частка молоді декларувала готовність повернення в Україну після 

навчання і праці. Для прикладу, за одним з досліджень 40% молоді з Львівської області, яка 

працювала або навчалась за кордоном, не планувала повертатись в Україну [2].  

Негативні довоєнні тенденції зростаючої міграційної мобільності молоді підтвердили 

результати соціологічного дослідження на прикладі молоді Львівської області, проведеного в 

січні 2022 року. Серед висновків, що стосуються економічних аспектів міграційної мобільності 

молоді, наступні [3]: 

- слабкий вплив міграції на цінність власної праці – лише 50% вважає, що досвід міграції 

дозволяє в Україні працювати на кращих умовах та отримувати вищу заробітну плату; 

- невикористаний підприємницький потенціал молоді з міграційним досвідом – 37% готові 

інвестувати в бізнес; 

- низька схильність молоді віднесення міграційного стажу до соціального страхового 

стажу для подальшого пенсійного забезпечення – лише 30%; 

- низькі рееміграційні наміри молоді – близько 65% не планує повертатись (цей показник 
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молодих вчених НАН України «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми 

збереження та розвитку людського потенціалу» (№ д.р. 0121U110514). 
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ще вищий, ніж в опитуванні 2020 року [2]). 

Окрім того, виявлені проблеми надмірних розривів в оцінках молоді щодо умов навчання 

та праці в Україні і за кордоном: середня оцінка умов навчання в Україні – 2,83 бали, за 

кордоном – 4,21 з 5 балів максимальних; середня оцінка умов праці в Україні – 2,45 бали, за 

кордоном – 4,00 з 5 балів максимальних [3]. Отримані результати дають підстави стверджувати 

про неузгодженість наслідків міграції молоді в особистісному та регіональному вимірах 

(розвиток і капіталізація людського потенціалу особи-мігранта vs втрати людського потенціалу 

регіону походження). 

Російське вторгнення в Україну 2022 року додало до негативних тенденцій міграції молоді 

з України масову вимушену міграцію. За аналітикою міжнародних організацій наразі відсутні 

показники щодо чисельності молоді в потоках вимушених міграцій. Рис. 1 відображає 

помісячну динаміку основних показників, на які сильний вплив має військова ситуація в 

Україні. Тому нові міграційні хвилі вимушеної міграції залишається непередбачуваними. 

 

Рис. 1. Вимушена міграція населення України, березень-вересень 2022 року, тис. осіб 

Джерела: [4; 5] 

 

У загальних обсягах переміщень вагому частку займає молодь, яка виїжджає разом з 

батьками або самостійно у повнолітньому віці. Щодо вимушеної міграції молоді виявляються 

наступні загрозливі тенденції: (1) висока адаптація частини молоді, яка виїхала з батьками і за 

період війни почала навчатись і працювати за кордоном; (2) зростаюча освітня еміграція молоді 

віку абітурієнтів, у тому числі хлопців, які не досягли повноліття; (3) низька ймовірність 

повернення молоді в регіони, територіально наближені до країн-агресорів навіть після 

завершення війни. 

Ситуація станом на осінь 2022 року в Україні залишається невизначеною. Поки складно 

говорити про рееміграцію молоді, залучення її людського потенціалу в період повоєнного 

відновлення. Однак, попри брак бюджетних ресурсів, держава має чітко декларувати свої наміри 

підтримки молоді в умовах воєнної економіки і повоєнного відновлення, закладаючи в основу 
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розуміння значення даної соціальної групи як рушія змін, носія інтелектуального і креативного 

потенціалу. Нагальними є заходи щодо молоді в умовах воєнної економіки: 

- моніторинг міграційної мобільності населення з віковим аналізом та виявленням 

специфіки молоді – наразі дослідження вимушеної міграції є вибірковими та не оприлюднюють 

віковий розподіл даних обліку переміщень та соціологічних обстежень; 

- збереження соцієтальних зв’язків з молоддю через інститути діаспори – поєднання 

комплексу заходів (культурних, економічних, соціальних, спортивних, релігійних, мітингових та 

ін.), які б продовжували відчуття зв’язку молоді з Батьківщиною; 

- підтримка української онлайн-освіти для можливостей продовження навчання дітей за 

освітніми програми України, при потребі їх поєднання з освітніми програмами країн 

реципієнтів; 

- владні заяви про очікувані заходи стимулювання рееміграції молоді в період 

поствоєнного відновлення України; 

- владні рішення щодо розвитку внутрішнього освітнього середовища, підтримки бізнес- та 

громадських ініціатив молоді в умовах війни. 

В умовах повоєнного відновлення заходами підтримки молоді на шляху зниження її 

міграційної мобільності є: 

- реалізація потужної державної програми рееміграції молоді; 

- реалізація регіональних програм залучення міграційного капіталу молоді в економіку 

громад; 

- подальше відновлення ефективної молодіжної політики, необхідної в умовах 

демографічної кризи та реанімації економіки і суспільства України.  

Відновлення молодіжної політики має поєднувати комплекс заходів регулювання 

потенціалу міграції молоді, міграційних переміщень та їх наслідків, а також підтримки молоді в 

усіх сферах життя – дітородній, освітній, трудовій, соціально-захисній, молодіжного 

середовища, охорони здоров’я та громадської активності. Механізми державної молодіжної 

політики дозволяють поєднувати гнучкий інструментарій підтримки молоді України, яка 

зарекомендувала себе як свідома, активна, здатна швидко реагувати на виклики та протистояти 

зовнішнім загрозам. Збереження людського потенціалу молоді є питанням національної безпеки 

і майбутнього України. 
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Сьогодні економіка як окремої країни, так і усього світу є складною багаторівневою 

системою, кожен елемент якої перебуває в прямій або опосередкованій взаємодії з іншим 

елементом. Саме тому такий стан разом із активними глобалізаційними тенденціями, 

внутрішньо іманентними сучасній світовій економічній системі, робить інтеграційні процеси 

невід'ємною частиною цієї системи. Наразі такі процеси разом із рівнем економічних зв'язків з 

іншими країнами є своєрідним детермінантом рівня розвитку держави та її економічного 

потенціалу. За таких умов головним чинником успіху держави на світовій арені та її 

економічного зростання стає зовнішньоекономічна діяльність її внутрішніх суб'єктів 

господарювання. Наявність стійких взаємозв'язків між країнами на базі окремих підприємств є 

не лише фактором розвитку їх національних економік, але й свого роду гарантією економічної 

безпеки, матеріальною основу якої складає тісне економічне співробітництво, що є запорукою 

ефективного функціонування окремих суб'єктів господарювання. 

У першу чергу зовнішньоекономічна діяльність підприємства є окремим видом 

господарських відносин, котрий базується на виробничій інтеграції та кооперації, діяльністю на 

міжнародних ринках товарів та послуг, здійсненням імпортних та експортних операцій. Головна 

форма прояву таких відносин між окремими підприємствами полягає у складанні та дотриманні 

угод між партнерами з різних країн, таке співробітництво дає підприємцям можливість 

користуватися перевагами міжнародної кооперації, що в свою чергу стимулює їх активний 

розвиток. Ступінь залучення підприємств у зовнішньоекономічну діяльність, з одного боку, є 

індикатором розвитку національної економіки та її стабільності в цілому, а з іншого — рівня 

підтримки державою такої діяльності, що проявляється у регуляторних нормах її правового 

поля. 

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка зберігає тенденції до 

погіршення внаслідок продовження агресивної політики РФ. 

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української економіки 

відіграють іноземні інвестиції. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати ряд вигод, 

основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; 

https://ukraine.iom.int/uk/zvity
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комплексне використання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня 

залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення рівня 

зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Водночас, використання іноземних 

інвестицій для країни є потенційним джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних 

ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища, підвищення рівня залежності 

країни від іноземного капіталу, зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників, трансфер капіталу за кордон. 

Інвестиції відіграють провідну роль у сталому розвитку як підприємства, так і держави в 

цілому. Для залучення більшої кількості інвестиційних ресурсів необхідно враховувати 

інвестиційну привабливість. До чинників формування рівня інвестиційної привабливості 

підприємства відносять внутрішні та зовнішні чинники. 

До внутрішніх чинників прямого впливу відносять: технічні, трудові, організаційні, 

виробничі, ресурсно-сировинні, комерційні, фінансово-аналітичні, конкурентоспроможні, 

інноваційні, споживчі. 

До зовнішніх чинників непрямого впливу відносять: природно-географічні, екологічні, 

юридично-правові, соціальні, економічні, політичні, законодавчі, культурні, науково-технічні, 

суспільні. 

Відповідно до наукових досліджень вчених визначено типологію кількісних і якісних 

факторів, що визначають і впливають на інвестиційну привабливість підприємства. Типологія 

факторів інвестиційної привабливості підприємства поділяється на три групи: фінансовий стан 

підприємства, ринкове оточення, корпоративне управління. Кожна з представлених груп 

характеризується власними показниками. 

Так фінансовий стан підприємства характеризується такими показниками як: коефіцієнт 

співвідношення позикових і власних коштів; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт 

оборотності активів; рентабельність власного капіталу за чистим прибутком; рентабельність 

продажів; коефіцієнт власності (автономії); коефіцієнт залучених коштів (залученого капіталу) 

та інше. 

Ринкове оточення характеризується такими показниками як: інвестиційний клімат регіону, 

в якому знаходиться підприємство; інвестиційна привабливість галузі, до якої належить 

підприємство; географічний ринок збуту продукції; ступінь конкуренції на товарному ринку; 

екологічне навантаження на природне середовище; стадія життєвого циклу основного виду 

продукції; розвиток транспортної інфраструктури та інше. 

Корпоративне управління характеризується такими показниками: фінансова прозорість і 

розкриття інформації; частка державної власності в статутному капіталі товариства; частка акцій 

у вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів; дотримання прав дрібних акціонерів з 

управління підприємством; розмір винагороди членам ради директорів; ступінь захищеності 
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прав акціонерів; ступінь імовірності банкрутства та рівень ризику від реорганізації компанії та 

інше. 

Залежно від поставлених цілей можливе подальше розширення класифікаційних ознак для 

виділення різних груп інвестиційних ресурсів підприємства (наприклад, за цільовим 

направленням використання, за стадіям інвестиційного процесу, за ступенем достатності їх 

обсягу, і ін.). Однак, на наш погляд, інші ознаки носять приватний характер. 

Адекватне уявлення про сутність і склад інвестиційних ресурсів підприємства обумовлює 

можливість ефективного управління процесами їх формування та використання, яке, в свою 

чергу, є запорукою успішного функціонування компанії. 
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Важливим елементом реформи місцевого самоврядування в Україні є об’єднання 

територіальних громад. Основна мета цього процесу полягає у формуванні спроможного 

базового елементу місцевого самоврядування – громади.  

Вирішення проблем забезпечення ресурсних можливостей об’єднаної територіальної 

громади і визначення її ресурсного потенціалу є актуальним в сучасних реаліях і обумовлене 

необхідністю ефективного соціально-економічного розвитку територій, забезпечення 

виробництва конкурентоспроможної і високоякісної продукції, здійснення модернізації та 

технічного переозброєння підприємств різних галузей. Ефективність, раціональність і повнота 

використання ресурсного потенціалу території є найважливішим індикатором якості управління 

регіональним розвитком. Це обумовлено тим, що соціально-економічний розвиток об’єднаної 

територіальної громади багато в чому залежить від величини і ефективності використання її 

ресурсного потенціалу. Наявні в кожному суб’єкті України ресурси, їх непорівнянність і 

різноманіття, ускладнюють дослідження взаємозв’язку між наявністю ресурсів в об’єднаній 

територіальній громаді і результатами її економічного розвитку [1, с. 242]. 

У вітчизняній літературі часто використовують підходи поділу ресурсного потенціалу або 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/page/
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ресурсного забезпечення територіального розвитку чи розвитку громади на такі складові:  

- майновий, природно-ресурсний, виробничо-технічний, демографічний, фінансовий, 

науково-технічний, інтелектуальний, інформаційний, інвестиційний, інноваційний тощо 

потенціали, а також територія з певним типом її інфраструктури – підхід до визначення 

складових ресурсного потенціалу територіальної громади  

- фінансово-економічний (фінансовий – бюджетно-податковий, інвестиційний, потенціал 

реального сектору економіки, потенціал фінансово-кредитних установ, потенціал 

домогосподарств; економічний – виробничий , природно-ресурсний, підприємницький, 

організаційно-управлінський , інфраструктурний , інноваційний , науково-інформаційний ) і 

людський (соціальний, демографічний, інтелектуально-трудовий , освітній , соціально-

інфраструктурний , соціально-політичний , культурний) – підхід до визначення складових 

ендогенного потенціалу територіальних громад; 

 - природні (зокрема рекреаційний), людські (зокрема інтелектуальні), матеріально-

технічні (зокрема інноваційні), фінансові (зокрема інвестиційні), інформаційні (зокрема 

віртуальні), нематеріальні (зокрема компетентнісні) ресурси місцевого самоврядування – підхід 

до визначення складових ресурсної платформи (забезпечення) територіальної громади [2, с. 30].  

Реформа децентралізації надає можливість органам місцевого самоврядування обирати 

стратегію використання ресурсного потенціалу – орієнтуватись на внутрішні ресурсні 

можливості чи залишатись залежними від зовнішніх ресурсних залучень, особливо в частині 

формування фінансового потенціалу.  

Власне концепція спроможності в межах реформи децентралізації в Україні спонукає 

громади та їх органи місцевого самоврядування до первинної орієнтації на внутрішні ресурсні 

можливості. Тому розуміння власного ресурсного потенціалу в розподілі на природно-

кліматичну, фінансову, економіко-виробничу, соціально-інфраструктурну, управлінську, 

людську та туристично-рекреаційну складові дозволяє оцінити стан формування ресурсів, 

можливості їх мобілізації , відтворення чи нагромадження згідно з цілями розвитку громади [3, 

с. 223]. 

Процес формування потенціалу ресурсного забезпечення економіки регіону включає у 

себе велику кількість етапів: 

 виникнення ідеї; 

 формування, накопичення та можливість ефективного використання ресурсно-

сировинної бази; 

 відтворення ресурсно-сировинної бази; 

 модернізація існуючих виробництв та створення нових підприємств по обробці ресурсів, 

сировини та 

 виготовлення готової продукції; 
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 заохочення молоді та наукових кадрів до інноваційного розвитку регіонів; 

 створення оптових логістичних ринків та спеціалізованих центрів щодо формування 

крупних партій, 

 зберігання та розподілу ресурсно-сировинної бази; 

 комерціалізація інноваційних методів просування ресурсно-сировинної бази на ринок; 

 здійснення заходів щодо формування попиту та стимулювання збуту ресурсно-

сировинної бази та товарів (симбіоз маркетингу та логістики); 

 стимулювання та мотивація виробників до об’єднання (інтеграції) та до створення 

«цивілізованої» системи збуту на регіональних товарно-сировинних ринках; 

 вдосконалення ринку транспортно-логістичних послуг; 

 вдосконалення інфраструктури регіону, в т.ч. побудова більш ефективних автошляхів для 

здійснення вантажних перевезень; 

 активізація та мотивація професійних кадрів щодо внутрішньо міграції у регіони, які 

більш привабливі та конкурентоспроможні серед інших. 

Величина потенціалу ресурсного забезпечення регіональної економіки є параметром, який 

дозволяє оцінити можливості самозабезпечення та саморозвитку регіону та визначити його 

подальшу соціально-економічну стратегію розвитку. 

Потенціал ресурсного забезпечення економіки регіону можливо представити наступною 

формулою: 

ПРЗР =√ТТ × НВ × К × І × ОУ × ФЕ
6

,  

де ПРЗР - потенціал ресурсного забезпечення економіки регіону; 

ТТ - Техніко-технологічна складова; 

НВ - Науково-виробнича складова; 

К - Кадрова складова; 

І - Інформаційна складова; 

ОУ - Організаційно-управлінська складова; 

ФЕ - Фінансово-економічна складова. 

Дана формула дозволить прорахувати потенціал ресурсного забезпечення економіки 

регіону, тобто визначити його кількісно. Кількісна оцінка, у свою чергу, дозволить порівнювати 

потенціали ресурсного забезпечення різних регіонів або країн з метою визначення більш 

конкурентоспроможних та конкурентоздатних. Визначення конкурентоспроможності регіонів 

дозволить здійснювати регіональне та міжрегіональне балансування між ресурсно-сировинними 

та товарними потоками та посилити відтворення даних потоків у тих регіонах, які є більш 

«депресивними» [4]. 

Отже, місцеве самоврядування в Україні має забезпечувати конкурентний вектор розвитку 
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громади, що передбачає залучення власних доходів на інвестиційні цілі. Тому, варто додати, що 

для розвитку ресурсного забезпечення необхідно створити інвестиційну стратегію 

територіальної громади, яка окреслює позицію місцевої влади щодо необхідності залучення 

фінансових ресурсів, їх розподілу та спрямованості. Сучасний конкурентний соціально-

економічний простір обґрунтовує потребу неперервного розвитку громад, основою чому має 

бути залучення інвестицій у перспективні сфери місцевої економіки. 
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Монополістом може бути окреме велике підприємство, його об'єднання, господарське 

об'єднання, яке виробляє велику кількість певного виду продукції і таким чином займає 

монопольне становище на ринку. У світовій практиці зосередження 30% ринку в «руках» одного 

виробника вважається монополією. 

Монополії мають виключні права виробляти та продавати, впливати на процес 

ціноутворення та отримувати вищі прибутки. Це домінування дозволяє підприємцям 

обмежувати ринкову конкуренцію за продукт, самостійно або разом з іншими підприємцями. 

Діяльність монополій є активною й сьогодні через необхідність їх існування для 

економічної ефективності. Такий вид монополії називають природною монополією. Оскільки 

вплив монополізму на економіку не можна назвати абсолютно ясним, тема дослідження 

залишається актуальною. 

Підприємства-монополісти здійснюють раціональний розподіл ресурсів та їх жорсткий 

облік, контролюють інвестиційні процеси, керують відносинами з постачальниками та сприяють 

забезпеченню безпеки від можливих ризиків, які можуть статися у процесі діяльності та 

впливають на стабільність і прогнозованість розвитку ринку чи галузі. Позитивну тенденцію 

підприємства, яке є монополістом, відображає його інноваційна діяльність, в наявності якого є 

великі грошові ресурси, щодо масштабного фінансування та значного інвестиційного 

потенціалу. Маючи в наявності значний впливовий ресурс, підприємства-монополії можуть 
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знищувати малий та середній бізнес, мають приватні засоби масової інформації, через які 

впливають на населення у вигідному для них напрямі та інше[1]. 

Основною рушійною силою ринкової економіки є конкуренція. Одним із найважливіших 

загальноекономічних законів товарного виробництва є закон конкуренції, який: 

• вказує на те, що учасники постійно взаємозалежні у виробництві та споживанні товарів; 

• вказує на постійне прагнення, яке змушує вдосконалювати виробничі процеси, 

застосовувати досягнення науково-технічного прогресу, запроваджувати нові форми організації 

виробництва, прогресивні системи оплати праці; 

•забезпечує диференціацію цін, надаючи покупцям можливість обрати найкращі умови 

покупки. 

Позитивні економічні наслідки української монополії дають можливість: 

• покращити показники фінансово-господарської діяльності; 

• поліпшити якість продукції, знизити ціни за рахунок поєднання функцій повторення; 

• ефективно організувати дослідницьку роботу; 

• консолідувати витрати на ідентичні проекти та мобілізувати фінансові та інші ресурси. 

Серед незаперечних негативних наслідків української монополії можна відзначити 

наступні: 

 за оцінками, втрати суспільного добробуту від монопольної влади в Україні становлять 

33,2% від ВВП. Очевидно, що соціальні втрати від монопольної влади в розвинутих країнах є, 

але в значно меншому масштабі (від 0,04% до приблизно 10%)[2]. 

Таким чином монополії перерозподіляють надлишки споживачів на свою користь у формі 

так званих «монопольних податків». Це призвело до посилення диференціації доходів 

населення. У свою чергу, зниження платоспроможності споживачів призводить до скорочення 

внутрішнього попиту на товари та послуги, що негативно впливає на зростання внутрішнього 

ринку. Крім того, впав не стільки рівень споживання монопольних товарів (у споживачів не 

було вибору), скільки впав попит на продукцію інших галузей, особливо тих, що створювали 

високу додану вартість. 

 обмеження зростання ВВП країни у зв’язку з використанням монополістами тіньових 

схем, трансфертного ціноутворення, політичного впливу тощо; 

 за різними оцінками, корупційна складова становить значну статтю витрат вітчизняних 

підприємств - понад 10-20% їх доходів, а в житловому будівництві - сягає 40-60% від 

собівартості;  

 монополізація призводить до обмеження об'ємів виробництва і встановлення більш 

високої ціни;  

 монополісти несуть значно вищі збитки, які пов'язані з тим, що таким підприємствам 

постійно потрібно зберігати та підсилювати свою владу на ринках;  
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 монополістичні підприємства частіше за все випускають якийсь певний тип продукції, 

переважніше товари розкоші. 

Отже, монополія має як позитивні, так і негативні економічні наслідки. Проте, 

враховуючи, що діяльність монополістичних підприємств підриває конкуренцію, яка є основою 

ринкового саморегулювання, державі необхідно обмежити монополізм, що сприятиме підтримці 

конкурентного середовища. 
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На сьогоднішній день соціально-економічна нестабільність в Україні, виявлена у 

військовій, політичній та соціальних проблемах, що створює суперечливий імідж на світовій 

арені. Несприятливі фактори стали визначальними для зниження конкурентоспроможності 

національної економіки. Це тягне ряд негативних наслідків для основних макроекономічних 

показників, до прикладу: зростання інфляції, зниження ВВП, поява дефіциту бюджету та інші. 

Вплив цих чинників суттєво ускладнює рівень інвестиційної привабливості України. 

Побоювання та зниження довіри інвесторів може призвести до стагнації економіки та значно 

сповільнити темпи її розвитку. Відтак, актуальною постає проблема поліпшення інвестиційного 

середовища, розробки стратегічної політики держави відносно пріоритетних напрямків 

розвитку, потреба залучення іноземних інвестицій у розвиток підприємств. 

Починаючи з 2013-2014 рр. та особливо зараз простежується погіршення економічного і 

соціального становища, що на думку багатьох вітчизняних науковців зумовлена 

повномасштабною війною на території України. За даними опитування проведеного серед 

бізнесу на тему комфортності інвестиційного клімату України за першу половину 2022 року 

вказує, що всього 2% визначили його - як дуже зручним та на противагу 53% - дуже незручним 

[1]. Наслідки  ворожого вторгнення створюють негативний вплив на інвестиційну привабливість 

країни та зумовлюють соціальні погіршення із скороченням кількості населення та рівня його 

зайнятості, збільшенням кількості внутрішньо переселених громадян, зниженням доходів і 

купівельної спроможності населення, девальвацією національної валюти, зростанням рівня 

інфляції та соціальної незахищеності населення, логістичні складнощі. 

http://pef.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/zb_2019.pdf#page=34
http://pef.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/zb_2019.pdf#page=34


225 

 

Також одним із несприятливих факторів для залучення іноземного капіталу для України є 

високий рівень корупції та відсутність боротьби з нею, недосконалість законодавства, 

відсутність реформ (судової, земельної), а також брак фінансових та податкових стимулів для 

інвесторів. На мікрорівні проблемами, що гальмують приплив інвестицій у вітчизняну 

економіку, є: недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, складність бюрократичних процедур оформлення бізнесу, непрозорість 

ухвалення інвестиційних рішень та недооцінка активів підприємств, значний тіньовий сектор 

економіки, низька ділова культура ведення бізнесу та неефективність антимонопольного 

регулювання. 

Однак іноземні інвестори зазначають низку позитивних факторів, які має Україна: 

- Статус кандидата в члени ЄС; 

- Скасовано мито і квоти на український експорт; 

- Транспортний безвізовий режим із Європою; 

- Відтермінування податків і мит; 

- Ініціативи з дерегулювання [1].  

Залучення інвестицій з-за кордону, дещо полегшує фінансовий тягар держави, дозволяє 

подолати обмежені можливості національного ринку капіталу і може послужити каталізатором 

економічного підйому в провідних областях діяльності, що призводить до поліпшення 

економічного стану країни в цілому та допомагає зміцненню її економічного і політичного 

стану. 

Відсутність іноземних інвестицій, позбавляє країну можливостей в придбанні сучасних 

технологій, новітнього досвіду в області управління і маркетингу, додаткового фінансування. 

Але процес їх отримання можна значно прискорити, якщо держава зможе створити 

сприятливіші умови для залучення іноземного капіталу.  Іноземні інвестиції служать джерелом 

капіталу для вкладень в перепрофілювання виробництва товарів і послуг, а також в розробку 

новітніх технологій або технологічну модернізацію, ноу-хау, передових методів управління 

тощо, також сприяють погашенню зовнішнього економічного боргу. Серед опитуваних 

компаній на питання: „Чи будуть вони продовжувати інвестувати в український ринок 2023 

року?” визначили наступне - 55% респондентів сказали „Так”, а 45% -  „Ні”[1]. 

З метою активізації залучення іноземних інвестицій та внутрішнього інвестування 

необхідно здійснити заходи та вирішити несприятливі фактори, які підвищили б інвестиційну 

привабливість підприємств, галузей, та держави в цілому. Враховуючи реалії сьогодення, 

необхідно розробити комплексну програму залучення інвестицій. Вона повинна передбачати: 

‒ наявність стабільної законодавчої бази, яка б була лояльною до іноземних інвесторів;  

‒ боротьба з корупцією та зниження високого рівня бюрократизму та урядового 

регулювання бізнесу в Україні; 
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‒ посилення антимонопольного регулювання; 

‒ якнайшвидше вирішення повномасштабного збройного конфлікту з країною агресором;  

‒ забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки України, державну 

підтримку реструктуризації об'єктів господарювання з метою підвищення їх 

інвестиційного потенціалу;  

‒ зміну податкової політики; сприяння розвитку стабільного фондового ринку, який би 

відповідав міжнародним стандартам, формування системи страхування інвестиційних 

ризиків;  

‒ створювати сприятливі податкові умови для розвитку малого і середнього бізнесу з 

метою подальшої їх участі в процесі інвестування;  

‒ залучати до активної інвестиційної діяльності підприємства всіх форм власності та 

господарювання. 

Цього року для залучення в українську економіку іноземних інвесторів вже створено 

унікальну електронну платформу Advantage Ukraine, на якій зібрано понад 500 інвестпроектів та 

можливостей у 10-ти галузях економіки. Кожен потенційний інвестор, зареєструвавшись на 

платформі, отримає вичерпну інформацію про можливості інвестування, конкретні проекти та 

вигоди, які матиме від вкладання в економіку України [2]. 

Наразі активізація інвестиційної діяльності в Україні є одним з першочерговим питанням, 

яке потребує вирішення. Невирішеність цих проблем приводила й приводить до негативних 

наслідків як для іноземних інвесторів, які втрачають прибутки й змушені йти з українського 

ринку, так і для держави загалом внаслідок погіршення інвестиційного іміджу, скорочення 

робочих місць та зниження рівня життя населення. Реалізація державної інвестиційної політики 

передбачає виконання цілого комплексу заходів, спрямованих на подолання негативних 

чинників інвестиційної діяльності. Умовами залучення іноземних інвестицій в Україну є 

політична, економічна та фінансова стабільність, інвестиційні гарантії, вдосконалення 

законодавчих актів з регулювання інвестиційної діяльності. На жаль, інвестиційна політика не 

може дати миттєвих результатів, а потребує поступового та довготривалого втілення. 
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Одним з найважливіших елементів накопичувальної пенсійної системи є управління 

активами учасників. Навіть найдосконаліший інтерфейс взаємодії з учасниками, якісний рівень 

адміністрування системи  у поєднанні зі збалансованою системою виплат можуть бути повністю 

знівельованими неефективним управлінням активами. Саме тому, вказана функція є об’єктом чи 

не найчисленніших досліджень та дискусій.  

Українські можновладці перебувають у пошуках оптимальних параметрів кожного 

елемента майбутньої накопичувальної пенсійної системи, тому використання багаторічного 

зарубіжного досвіду відіграє важливу роль у визначенні найкращих доступних опцій. Однією з 

найкращих, з точки зору диверсифікації потенційних продуктів для споживача та найбільш 

ефективних щодо кінцевих результатів, є накопичувальна пенсійна система Королівства 

Великобританії.  

Приватний сектор Великобританії відіграє важливу роль в пенсійному забезпеченні. В 

результаті реформ 1980-2000-х років, направлених на модернізацію накопичувальних елементів, 

його значення зростає. Незважаючи на те, що у Великобританії вже давно існував значний 

сектор приватних накопичувальних пенсій, масштаби виходу держави з галузі пенсійного 

забезпечення за останні півсторіччя були безпрецедентними. В результаті понад три чверті 

працездатного населення цієї країни охоплені тією чи іншою приватною пенсійною 

накопичувальною схемою. 

Британські пенсійні схеми (фонди) походять з традицій довірчих відносин, яка налічує 

понад 800 років. Відповідно до Закону про трасти, Опікунам (Trustee) пенсійних схем надається 

право на власний розсуд управляти активами фізичних осіб в їхніх найкращих інтересах. 

Більшість пенсійних фондів у Великобританії створюються на довірчій основі: опікунська рада 

відповідає за прийняття інвестиційних рішень, хоча механізми призначення цих довірених осіб 

різняться. Для всіх пенсійних схем, де застосовуються ці правила, Опікунська рада повинна 

складатися щонайменше на третину з числа осіб, призначених їх учасниками (member-nominated 

trustees, MNT). 

Опікуни трастової схеми повинні дотримуватись трастового і загального законодавства та 

несуть відповідальність за інвестиції, підготовку річних звітів, аудит тощо. 

Однією з основних  організаційно-правових платформ управління пенсійними коштами в 

рамках опікунської функції як базового елемента взаємовідносин є майстер-трасти. Майстер-

траст - це професійна пенсійна схема, що функціонує за принципом визначених внесків (define 
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contributions, DC), яка створена на підставі та в рамках єдиної трастової угоди для групи 

непов'язаних роботодавців. Мета такої схеми полягає у забезпеченні професійної пенсії (OPS), 

якою можуть користуватися роботодавці, що не пов'язані між собою. Ця модель забезпечує 

належний рівень економії для роботодавців та розумний розподіл делегованих експертиз. 

Стратегічні інвестиційні рішення майстер-трасту приймаються опікунами за 

рекомендаціями інвестиційного консультанта. Повсякденні інвестиційні рішення, такі як окремі 

інвестиції, делегуються інвестиційним менеджерам, які призначаються Опікунами.  

Важливим елементом взаємовідносин в процесі управління активами майстер-трасту є 

принцип фідуціарного управління -  моделі управління, що передбачає делегування 

інвестиційних повноважень обраному фідуціарному менеджеру (табл. 1). Деякі опікуни 

передають управління всіма своїми активами довіреному менеджеру (повне довірче управління), 

а інші можуть делегувати лише частину свого портфеля (часткове довірче управління).  

Таблиця 1  

Розподіл відповідальності при фідуціарному управлінні пенсійними накопиченнями 

Управлінські дії Опікуни 
Фідуціарний 

менеджер 

Встановлення інвестиційних правил відповідальні поради 

Встановлення стратегічного розподілу активів 

(SAA) 
відповідальні поради 

Встановлення допустимих інвестицій відповідальні виконання 

Встановлення політик  управління ризиками відповідальні виконання 

Впровадження SAA  нагляд виконання 

Вибір менеджерів нагляд відповідальні 

Моніторинг інвестицій та ризиків нагляд відповідальні 

Перехідні активи нагляд відповідальні 

Поради щодо інвестиційних умов - - 

Моніторинг дохідності відповідальні - 

 

Зазвичай, майстер-траст у Великій Британії має внутрішню інвестиційну команду (in-

house team) на чолі з головним інвестиційним офіцером (chief investment officer, CIO). 

Інвестиційній команді в заздалегідь узгоджених рамках делеговані певні повноваження. До них 

відносяться: розподіл активів, управління ризиками, вибір та моніторинг менеджера фондів, 

відповідальне інвестування та реалізація політики активної власності. 

Поточне (щоденне) управління фондами майстер-трасту здійснюється зовнішніми  

менеджерами фондів, кожен з яких уповноважений і регулюється Органом фінансової поведінки 

(FCA). Призначення, моніторинг та звільнення менеджерів фондів є відповідальністю CIO за 

погодженням з інвестиційним комітетом.  

Менеджери зовнішніх інвестиційних фондів мають право на свій розсуд здійснювати 

інвестиції від імені майстер-трасту в рамках лімітів,  встановлених Опікуном, а також через 

делеговані повноваження інвестиційного комітету та внутрішньої інвестиційної команди.  
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Інвестиційний комітет погоджує з CIO набір лімітів для класів активів, у межах яких 

команда внутрішніх управляючих активами може провадити інвестиційну діяльність. Будь-яка 

пропозиція змінити ці діапазони має бути заздалегідь узгоджена з Інвестиційним комітетом. 

Одним з найважливіших елементів належної алокації ввірених коштів учасників є 

побудова заздалегідь структурованих портфелів інвестицій, яка досягається насамперед 

впровадженням фондів життєвого циклу (life-cycle funds). Парадигма такого підходу є 

цілком виправданою та  полягає у диверсифікації інтересів різних груп учасників у 

відповідності до дати досягнення пенсійного віку. Цілком очевидно, що поточні стратегічні 

задачі молодих учасників (максимальне примноження пенсійних накопичень та можливе 

збільшення небажаної волатильності) будуть кардинально відрізнятись від таких самих 

завдань осіб, що наближаються до виплатної фази (обмеження зайвої волатильності активів 

та забезпечення прогнозованого стабільного грошового потоку).  

Саме такий підхід до формування інвестицій є особливо важливим для фондів, що 

створюються для осіб, які з певних обставин не можуть або не мають належних 

можливостей чи необхідних знань для обрання іншого варіанту інвестування своїх коштів. 

Окрім того, саме такі підходи дозволяють правильно та прогнозовано розподіляти ризики 

інвестицій наперед та належно управляти ними. 

Зазвичай, стандартна побудова портфелів фондів життєвого циклу (LCF) у Великій 

Британії передбачає декілька ключових фаз, які безпосередньо і визначають поточну 

структуру активів учасників (рис. 1).  

 

Рис. 1. Ключові етапи побудови інвестиційного портфеля для фондів  життєвого 

циклу у Великій Британії 

 

Перша, фундаментна фаза цього циклу (приблизно 5 років) спрямована на те, щоб 

допомогти молодшим учасникам набути звичок пенсійних заощаджень, уникаючи різкого 

падіння їх вартості. Основна мета фази зростання (приблизно 30 років) – забезпечення 

дохідності на рівні не нижчому ніж інфляція та необхідної диверсифікації.  Фаза консолідації 

(приблизно 10 років) передбачає поступове заміщення високодохідних (та одночасно високо-

волатильних) активів на менш ризикові, а фаза пенсійного віку вимагає високоліквідних 

інструментів з низькою волатильністю.   

Етап, в який вступає кожен учасник, залежить від того, коли він приєднається до 

фонду та скільки років йому залишається до досягнення пенсійного віку.   
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Для забезпечення учасників пенсійних фондів належним вибором шляхів примноження 

майбутнього пенсійного капіталу, майстер-трасти  створюють лінійку інших фондів, які 

різняться між собою у відповідності до інвестиційних, етичних, релігійних та інших принципів. 

Важливим фактором при побудові таких стратегій є не лише вибір варіанту інвестування 

пенсійних коштів, але й усвідомлення особою супутніх потенційних ризиків.  

Збалансована система державного нагляду за пенсійною галуззю, встановлення чітко 

окреслених засад управління пенсійними коштами учасників та продумані опціональні 

характеристики інвестиційних портфелів привели у Великобританії до надзвичайно  

розгалуженої системи накопичувальних пенсійних продуктів, високого рівня розвитку послуг 

пенсійних провайдерів та злагодженої системи їх державного регулювання. Вдале поєднання 

цих принципів та врахування внутрішніх факторів розвитку вітчизняних ринків капіталів могли 

б закласти надійний фундамент для подальшого сталого та ефективного розвитку 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.  
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Фінансова децентралізація є однією з найважливіших реформ, що проводились в Україні 

протягом останніх років. Дана реформа мала на меті надати автономію органам місцевої влади у 

формуванні та використанні місцевих бюджетів, удосконалити регулювання міжбюджетних 

відносин, покращити управління процесами формування, розподілу та використання фінансових 

ресурсів на місцевому рівні. [1] 

У науковій літературі немає єдиного підходу щодо визначення сутності поняття 

«фінансова децентралізація».  Фінансова децентралізація є  комплексним поняттям, яке включає 

процес передачі повноважень щодо формування та використання фінансових ресурсів регіону, 

якими є кошти, акумульовані у місцевих бюджетах, позабюджетних фондах, та інші фінансові 

https://www.frc.org.uk/
https://www.frc.org.uk/document-library/corporate-governance/2019/2020-corporate-stewardship-code-(1)
https://www.frc.org.uk/document-library/corporate-governance/2019/2020-corporate-stewardship-code-(1)
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ресурси, що дає змогу забезпечити фінансову самостійність органів місцевого самоврядування у 

вирішенні власних самоврядних функцій та задоволення інтересів населення, стимулює 

залучення усіх членів громади до забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.  

Поняття «фінансова децентралізація» часто співставляють з такими поняттям як 

«бюджетна децентралізація», «фіскальна децентралізація» та «податкова децентралізація». 

Бюджетна децентралізація – це сукупність заходів, спрямованих на розподіл доходів і 

видаткових повноважень між рівнями бюджетної системи, а також можливість формувати, 

затверджувати й виконувати бюджети, забезпечувати звітність і контроль. 

Фіскальна децентралізація включає в себе, окрім повноважень щодо формування 

неподаткових доходів та самостійності щодо здійснення видатків, ще й податкову 

децентралізацію, що передбачає надання органам місцевого самоврядування права визначати 

елементи місцевих податків та зборів, встановлювати або скасовувати їх. [2] 

Бюджетна та фіскальна децентралізації входять у фінансову децентралізацію, яка 

представляє всю взаємодії між центральною владою та органами місцевого самоврядування у 

фінансовій сфері. 

Оцінка впливу фінансової децентралізації на організацію місцевого самоврядування 

здійснюється у два етапи: 

1. аналіз структури доходів і видатків місцевого бюджету. 

2. оцінка фінансової стійкості бюджету, що показує спроможність місцевих органів влади 

виконати покладені на них повноваження. [1] 

Таблиця 1 

Аналіз складу та структури доходів місцевих бюджетів за 2018-2021 рр., млрд.грн. 

Показник 2018 2019 2020 2021 

Податкові надходження 232,5 270,55 285,57 346,71 

Частка загальної суми 

доходів 
41,30% 48,21% 60,53% 56,98% 

Неподаткові надходження 28,03 26,11 21,46 27,18 

Частка загальної суми 

доходів 
4,98% 4,65% 4,55% 4,47% 

Доходи від операцій з 

капіталом 
2,88 3,62 3,95 3,46 

Частка загальної суми 

доходів 
0,51% 0,65% 0,84% 0,57% 

Цільові фонди 0,68 0,60 0,65 0,57 

Частка загальної суми 

доходів 
0,12% 0,11% 0,14% 0,09% 

Трансферти 298,94 260,30 160,18 230,57 

Частка загальної суми 

доходів 
53,09% 46,38% 33,95% 37,89% 

Разом доходів 563,07 561,18 471,82 608,50 
Джерело: складено на основі [3; 4; 5] 
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Відповідно до табл. 1, в структурі місцевих бюджетів переважають податкові 

надходження, що складають від 41,30% у 2018 р. до 56,98% у 2021 р. Частка податкових 

надходжень в бюджетах має тенденцію до зростання, що може свідчити про підвищення 

важливості податків і зборів у формуванні дохідної бази місцевих бюджетів. Велику роль в 

структурі місцевих бюджетів також відіграють трансферти, частка яких поступово зменшується 

від 53,09% у 2018 р. до 37,89% у 2021 р., що може вказувати на підвищення самостійності 

місцевих бюджетів та позитивний вплив децентралізації. 

У 2021 р. загальна сума видатків місцевих бюджетів складає 597,23 млрд. грн. Найбільшу 

частку видатків займають видатки на освіту (41,71%), на другому місці – видатки на економічну 

діяльність (18,81%), а на третьому місці – видатки на житлово-комунальне господарство 

(9,50%). Видатки на іншу діяльність (0,8%) та на культуру і спорт (4,48%) займають найменшу 

частку. 

Отже, проаналізувавши структуру доходів та видатків місцевих бюджетів можна сказати, 

що загалом по Україні відстежується позитивна тенденція розвитку децентралізації: власні 

доходи місцевих громад зростають, залежність місцевих бюджетів від Державного знижується. 

Податкові надходження, такі як надходження від податку на доходи фізичних осіб та місцевих 

податків і зборів, які включають податок на майно, єдиний податок, збір за паркування 

транспортних засобів та туристичний збір є основними бюджетоутворюючими доходами. 

Основними статтями видатків є видатки на освіту, економічний розвиток та житлово-

комунальне господарство.  

Незважаючи на наявні позитивні тенденції, не можна сказати, що місцеві бюджети в 

Україні є достатньо стійкими. Недоліками фінансової децентралізації є: недостатність власних 

доходів місцевих бюджетів, низький рівень кваліфікації органів місцевої влади, високий ризик 

корупційних схем, урядовці часто вдаються до прихованих механізмів маніпулювання 

надходженнями до бюджету та запровадження прихованих податків, недостача чіткого 

розподілу повноважень. Для вирішення даних проблем потрібно підвищити ефективність 

місцевих податків і зборів, покращити рівень підготовки кадрів співробітників органів місцевої 

влади, забезпечити ефективний державний фінансовий контроль, а також удосконалити 

законодавство. 
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Важливість використання інвестицій насамперед в економіці України в умовах тривалої 

світової економічної кризи очевидна. Тому для цього потрібно, щоб створювалися нові 

напрямки та принципи інвестиційної привабливості, адже вона відіграє надважливу роль у 

безпосередньому розвитку та у  процвітанні економіки загалом нашої країни. Її найголовніша 

роль - це насамперед формування сприятливого середовища, яке сприятиме залученню 

інвестиційних ресурсів для розвитку  соціально-економічного середовища України. 

Інвестиції сприяють підвищенню економічного зростання, дозволяють забезпечувати 

сприятливий фінансовий клімат країни, а також дозволяють залучати додаткові 

капіталовкладення у національне виробництво. Іноземними інвестиціями насамперед 

вважається додаткове джерело фінансів, матеріальних цінностей та іншого виду майна, які 

сприяють розширенню та оновленню основного капіталу; відбувається здійснення 

інвестиційних проєктів та програм, завдяки яким забезпечується піднесення економічного 

добробуту, а також надходження на внутрішній ринок конкурентоспроможних товарів та 

конкурентоспроможних послуг; здійснюється впровадження нових технологій, саме це сприяє 

підвищенню кваліфікації співробітників.  

Ми вважаємо, що саме завдяки цьому більш ефективно використовуються і нові 

технології, і ринкові механізми, і міжнародні контракти і т. д. Оскільки характерною рисою 

інвестицій є те, що вони насамперед йдуть завжди на означені цілі та означені об'єкти. 

На тлі подій військового стану, вагомих руйнувань інфраструктури, промислового 

комплексу східних та центральних регіонів України більше тисячі підприємств прийняло 

рішення про релокацію виробництва у західні регіони України. Суттєві міграційні процеси, 

вимушено переміщених осіб, в найближчий період не передбачають їх повне повернення через 

значні руйнування та мінування звільнених міст та селищ України. За цих умов очікується 

значне навантаження на інфраструктуру західних та центральних регіонів, які прихистили 

вимушено переселених осіб, виробничі потужності підприємств з інших регіонів. У підсумку, 

наявна ситуація призведе до зміни існуючих диспропорцій вітчизняних регіонів в міру їх 

здатності адаптуватись до нових викликів та перспектив залучення державних та іноземних 

інвестицій з розбудови та відновлення військових пошкоджень [1]. 

На нашу думку, на регіональному та місцевому рівнях існує більше можливостей для 
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заохочення бізнесу та залучення інвестицій: простіше та швидше створити необхідні умови для 

запуску бізнес-процесів, налагодити контакти та встановити партнерські відносини з 

інвесторами, виконати пілотні проекти тощо.  

Таким чином, забезпечення інвестиційної привабливості повинно передбачати такі основні 

напрями: 

— збільшення інституційних та фінансових ресурсів місцевої влади для управління 

інвестиціями у рамках відповідних територій; 

— посилення ролі місцевих бюджетів у здійсненні інвестицій в регіонах та удосконалення 

системи місцевих фінансів збільшення видатків органів місцевого самоврядування у капітальні 

інвестиції в основні фонди, в т.ч. у житлово-комунальний сектор (системи опалення, 

водопостачання та водовідведення), охорону здоров'я та освіту, транспорт (дороги), сільське 

господарство; 

— підвищення ефективності використання таких інструментів як Державний фонд 

регіонального розвитку, державні замовлення, інвестиційні субвенції для стимулювання 

капітального інвестування на місцях; 

— запровадження гнучких інноваційних форм і механізмів стимулювання та підтримки 

розвитку малого та середнього бізнесу (з використанням європейського досвіду, в т.ч. надання 

венчурного або початкового капіталу, грантів та позик) для стимулювання місцевої економічної 

ініціативи, в тому числі через залучення коштів міжнародної технічної допомоги, грантів 

міжнародних організацій, використання механізму кластеризації тощо [2]. 

Таким чином, інвестиції мають вирішальний вплив  на формування темпів власне 

економічного зростання, добробут населення держави.  На даний момент, Україна має 

нестабільне економічне становище, внаслідок чого прагне та потребує залучення інвестицій, які 

сприяли б створенню процвітаючого суспільства насамперед із високим рівнем життя 

населення. Залучення іноземних капіталовкладень сприяє розвитку та зростання внутрішнього 

інвестування.  

Таким чином, ми вважаємо, що для поглиблення інвестиційного процесу необхідно 

формування та проведення правильної державної інноваційної політики, яка сприятиме 

стабілізації фінансового стану країни [3]. Саме ефективна інноваційна політика є запорукою 

покращення безпосередньо інвестиційного клімату України, а також інвестиційної 

привабливості її регіонів і, як наслідок, інструментом стимулювання і інвестиційної активності, 

і підвищення іміджу України як інвестиційно-привабливої держави із рівнем прибутковості та 

захищеності інвестицій. 

 

Список використаних джерел: 

1. Романьок, Ю. (2022). Економічний розвиток регіонів України та основні напрями усунення існуючих 

диспропорцій. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/ 

2. Ємець, В. В. "Економічний розвиток у повоєнний період в Україні: регіональний та місцевий аспекти." 

http://ekmair.ukma.edu.ua/


235 

 

Економіка та держава 5 (2022): 68-72. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2022/12.pdf 

3. Кохан, Ф. (2022). Пріоритетні напрями державної інвестиційної політики в Україні. – [Електронний 

ресурс.] – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle 

 

ОЦІНКА РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДО ВВП У КРАЇНАХ СВІТУ  
 

Панасюк І. М., молодший бакалавр, 

спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхуваня” 

ВСП „Рівненський технічний фаховий коледж Національного  

університету водного господарства та природокористування” 

 

Тіньова економіка як явище всесвітнього масштабу займає одне з центральних місць у 

функціонуванні усіх без винятку економічних систем світу. Це обумовлено сутністю тіньової 

економіки та складністю виявлення усіх можливих варіантів її прояву. Відповідно до 

законодавства України "тіньова" економіка – це заборонена законом діяльність з виробництва 

товарів і послуг, що здійснюється з метою збагачення, а також правомірна ринкова економічна 

діяльність, результати якої частково або повністю не враховуються в державній звітності та 

оподаткуванні. З даної дефініції випливає багатогранність проявів тіньової економіки від 

неврахованої або прихованої діяльності до кримінальних дій, що суперечать правовим нормам 

суспільства. Крім того, загальне розуміння тіньової економіки обумовлене і морально-

культурними особливостями різних країн, народів, організацій. Тому, досліджуючи масштаби та 

рівень тіньового сектору окремих країн, необхідно обов'язково звертати увагу на рівень 

розвитку економічної системи та традиції, що властиві конкретній державі [2]. 

Один із методів визначення показника тіньової економіки полягає у співставлення обсягів 

неврахованої (прихованої та/або кримінальної діяльності) до обсягу валового внутрішнього 

продукту. Так, за даними рис. 1, нами встановлено, що середній рівень тіньової економіки до 

ВВП у досліджуваних нами країнах світу за 2019р. склав 15,2%, що є достатньо високим 

показником частки ВВП, яка не обліковується у системі оподаткування. 

 

Рис. 1. Рівень тіньової економіки до ВВП у країнах світу за 2019 р. 
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Найнижчий рівень обсягу тіньової економіки до ВВП мають США (4,8%), Швейцарія 

(5,5%) та Австрія (6,1%). Лідерами антирейтингу є Болгарія (30,1%), Україна (30,0%) та 

Туреччина (29,4). 

Різниця фактичного рівня обсягів тіньової економіки до ВВП та середнього рівня є 

найбільшою у Болгарії (+14,9%), Україні (+14,8%), Туреччині (+14,2%), Румунії (+11,7), 

Хорватії (+11,2%), Угорщині (+8,0%), на Кіпрі та у Естонії (+6,9%), у Литві (6,7%), у Словенії 

(+6,3%), у Польщі (+5,5%), у Латвії (+4,6%), у Греції (+4%), у Італії (+3,5%), у Португалії та 

Іспанії (+0,2%). 

Як свідчать дані рис. 1. від’ємною є різниця фактичного рівня обсягів тіньової економіки 

до ВВП та середнього рівня у Бельгії (-0,1%), у Чехії (-2,1%), у Франції (-2,8%), у Словаччині (-

3,0), у Норвегії (-4,4%), у Швеції (-4,5%), у Фінляндії та Великобританії (-4,6%), у Канаді (-

5,8%), у Ірландії, Данії і Австралії (-6,3%), у Німеччині (-6,7%), у Японії (-7,0%), у Люксембурзі 

(-7,8%), у Нідерландах (-8,2%), у Новій Зеландії  (-8,4%), в Австрії (-9,1%), у Швейцарії (-9,7%) і 

у США (-10,4%). 

Порівняно із іншими країнами світу, рівень розвитку тіньової економіки України є одним 

із найвищих. Як свідчать дані рис. 2 рівень тіньової економіки у 2020р. порівняно із 2010р. 

знизився на 6%, в той же час у 2014р. порівняно із 2013р. спостерігається стрімке зростання 

рівня тіньової економіки на 6% (динаміка склала 120%). На нашу думку, це пов’язано із 

нестабільної політичною ситуацією та військовими діями на сході країни, а також анексією 

Криму. 

 

Рис. 2. Рівень тіньової економіки України за 2010-2020 рр. [2] 

 

Така ж негативна тенденція мала місце у 2020р. порівняно із 2019р., коли рівень тіньової 

економіки зріс на 4% (динаміка склала 111,1%), що пов’язано із епідемією та коронакризою, яка 

негативно вплинула на обсяги діяльності суб’єктів господарювання та «стимулювала» до 

пошуку резервів щодо «оптимізації» витрати, зокрема у сфері оподаткування. Таким чином, 
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зменшення обсягів реального ВВП призводить до зростання рівня тіньової економіки. 

Зменшення рівня тіньової економіки у січні-березні 2021 р. до 29%, насамперед, є наслідком 

адаптування суб’єктів економічної діяльності до перманентних умов карантинних обмежень, а 

також часткової зміни моделей споживчої поведінки населення під час коронакризи.  

Результатом сукупної дії специфічних чинників коронакризи стали, у тому числі: 

зменшення інтенсивності тінізації доходів на тлі пригніченої загальної активності суб’єктів 

економіки; виникнення нових каналів тінізації при звуженні традиційних каналів, які наразі не 

охоплюються повною мірою окремими існуючими методами обрахунку. 

Зазначені процеси засвідчують постійну зміну проявів тінізації, а відтак, необхідність 

постійного удосконалення як методів обрахунку, так і методів виявлення і подолання цього 

явища. 

Слід водночас зазначити, що тенденція до зростання тінізації економіки формується, у 

першу чергу, через несприятливий інвестиційний та бізнес-клімат в країні.  Натомість, 

позитивні очікування щодо умов ділової активності, а також щодо результатів запроваджуваних 

Урядом реформ стимулюють населення та суб’єктів господарювання до розширення діяльності 

у легальному секторі. При цьому сприятливі умови та належне інституційне середовище 

неможливо створити доти, доки не будуть подолані системні чинники, що стримують процеси 

детінізації економіки в Україні. Одним із напрямів зменшення рівня тіньової економіки є 

зменшення частки готівкових грошей та перехід до принципів сashless economy. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Градюк Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Криза - це будь-яка подія чи період, які призведуть або можуть призвести до нестабільної 

та небезпечної ситуації, що вплине на людину, групу чи все суспільство .  

Ми зараз у світовій кризі. Криза тільки починається, хоча причини кризи накопичувалися 

десятиліттями. Спочатку зміни були майже непомітними. Останнім часом відзначаються більш 

різкі зміни: танення льодовиків, швидке підвищення температури океану, підвищення рівня 

моря, екстремальні погодні явища, посуха. Ці явища є не просто ознаками зміни клімату. Вони є 
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ознаками кризи. Тому що зміна клімату призвела до глобальної кризи, яка виходить далеко за 

межі кліматичних змін і охоплює кожен аспект життя людини на Землі. 

Наша глобальна криза не лише екологічна. Це економічно, тому що це вплине на світову 

економіку. Це соціально, тому що це вплине на мільярди людей. Це політичний характер, тому 

що для вирішення кризи націям доведеться піти на компроміс щодо угоди обмеження викидів у 

той час, коли глобальна геополітична ситуація, здається, погіршується з кожним днем, 

роз’єднуючи нації, коли вони повинні об’єднатися для роботи.  

Більшість криз погіршуються тим, що недостатньо дій було вжито на ранній стадії, щоб 

спробувати зупинити кризу до того, як вона стане смертельно серйозною. Так було з кризами 

перших двох світових війн.  

Економічна криза - це порушення рівноваги між попитом і пропозицією на товари та 

послуги. Проявляється різким переломом кон’юнктури, що моментально викликає спад 

виробництва, ріст безробіття, збільшення кількості банкрутств, а також тенденцію до 

поглиблення кризи. 

 Починаючи з кінця XX століття у світі відбуваються інтенсивні глобалізаційні та 

інтеграційні перетворення, завдяки яким формується єдиний світовий ринок. Нові інформаційні 

технології суттєво впливають на формування єдиного ринку, значно полегшуючи переміщення 

капіталу у прибуткові сектори [1]. 

 Економічні кризи є складними подіями, тому прогнозувати їх настання по суті 

проблематично. 

Кризу можна визначити як період у динаміці системи, і вона описується як безліч 

труднощів, як конфлікт або напруженість, факт, який ускладнює її нормальну роботу або 

функціонування, і це може призвести до сильного тиску на зміни. У період кризи загрози 

перетворюються на небезпеки, які лежать в основі визначення небезпечного стану будь-якої 

системи. Економічна криза являє собою ситуацію, в якій економіка країни проходить через 

раптове зниження своєї сили, падіння, яке зазвичай викликається фінансовою кризою. 

У  перекладі  з  грецької  «криза»  означає  «рішення».  Під  економічною кризою  слід  

розуміти  різке  погіршення  соціально-економічного  стану  країни, яке  супроводжується  

скороченням  виробництва,  порушенням  налагоджених господарських  зв’язків  та  призводить  

до  таких  негативних  наслідків макроекономічного  рівня,  як  інфляція,  безробіття  та  

скорочення  виробничих потужностей.  Цікавим  є  трактування  кризи  згідно  з  уявленнями  

жителів Китайської  Народної  Республіки,  які  приписують  їй  двоїстий  характер  та 

наголошують, що з одного боку кризові явища є бідою, а з другого - шансом для  розвитку.  

Світові  фінансові  кризи  зазнавали  трансформацій  разом  із розвитком світової економіки. 

Якщо раніше кризи були локальними, то зараз через  глобалізацію  фінансових  ринків  вони  

набули  ознак  світових.  У XXI столітті  практично  не  залишилося  країн,  які  б  не  охопили  
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наслідки фінансової  кризи.  Водночас  існує  тенденція  до  більшої  вразливості фінансових  

ринків  деяких  країн,  що  розвиваються  та  характеризуються суттєвим  зростанням  в  останні  

роки,  до  впливу  кризових  явищ,  які розгортались  на  ринках  розвинених  країн [2].   

Економічна криза перетворилася на нову політичну реальність жорсткої економії, яка 

загрожує соціальній солідарності протягом шести десятиліть і розширенню захисту прав 

людини в державах-членах Ради Європи. Заходи жорсткої економії посилили і без того серйозні 

наслідки економічної кризи для людини, яка позначена рекордним рівнем безробіття. 

Постраждав увесь спектр прав людини, і багато вразливих груп людей постраждали 

непропорційно. Поглиблення бідності, включаючи позбавлення дітей, і безробіття серед молоді, 

ймовірно, матиме довгострокові наслідки. Економічна криза також підриває спроможність 

центральної та місцевої влади забезпечувати захист прав людини.  

Кожна країна світу за період існування обов’язково стикалася  з  кризовими  явищами.  

Відповідно,  напрацьовані  різні  індивідуальні  підходи  до  їх  подолання. У  випадку  

Європейського  Союзу  уряди  країн  зазвичай намагаються швидко реагувати й упроваджувати 

певні заходи, наприклад переглядається і вдосконалюється банківська система та податкове 

законодавство, скорочуються імпорт та соціальні виплати населенню, проводиться  контроль  

над  рівнем  інфляції,  формуються резервні фонди, приділяється значна увага сфері туризму та 

інноваційній сфері [3].  

Війна в Україні, у всіх її вимірах, створює тривожні каскадні наслідки для світу, який уже 

постраждав від COVID-19 та зміни клімату. Серйозної шкоди завдано глобальній економіці, 

особливо вразливим людям і країнам, що розвиваються. Війна в Україні може перешкодити 

економічному відновленню Європи. Російське вторгнення спричинило масштабну гуманітарну 

кризу – майже сім мільйонів українців покинули країну. Конфлікт і пов’язані з ним санкції 

призвели до переривання експорту з регіону таких товарів, як метали, продукти харчування, 

нафта і газ, підштовхнувши інфляцію до рівня, якого не бачили десятиліттями. 

Зараз очікується, що реальне економічне зростання в Європейському Союзі впаде значно 

нижче 3% у 2022 році, порівняно з 4%, оціненими Європейською комісією до війни. Подальші 

перебої в торгівлі або посилення економічних санкцій можуть занурити європейську економіку 

в рецесію. Уповільнення темпів зростання є особливо помітним у країнах, які знаходяться в 

безпосередній близькості до України, як-от Польща та Угорщина – країни, які також приймають 

велику кількість українських біженців. Італія та Німеччина, які сильно залежать від російської 

нафти та газу, також відчувають тиск. 

Хоча ці наслідки значні, вони, здається, недостатні, щоб зірвати глобальне відновлення 

після пандемії. Однак майбутнє війни є дуже невизначеним, і непередбачуваний розвиток 

конфлікту може спричинити подальші зміни геополітичного ризику та погіршити його 

економічні наслідки.  
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В сучасних умовах докорінно змінюється парадигма регіонального розвитку, зумовлена 

процесами децентралізації та наданням певної економічної самостійності територіальним 

громадам. Такі зміни зумовлюють проведення моніторингу та оцінювання рівня фінансової 

безпеки регіонів. Фінансова безпека регіону розглядається як ендогенний фактор регіонального 

розвитку, здатність регіону як системи забезпечувати досягнення цільових орієнтирів при 

ефективному використанні ресурсів, а також зберігати наявні її атрибутивні характеристики в 

умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища за наявності 

загроз і ризиків. Тому фінансова безпека є індикатором стану фінансового розвитку регіону, що 

характеризується рівнем стабільності державних фінансів, веденням підприємницької 

діяльності, інвестиційним кліматом, рівнем життя населення, розвитком банківського сектору. 

Забезпечення фінансової безпеки є процесом управління, який передбачає створення умов 

відповідності граничним значенням всіх елементів фінансової безпеки регіону та протидії 

загрозам порушення їх стану. Моніторинг фінансової безпеки передбачає збір і систематизацію 

інформації з метою оцінки поточних та ретроспективних значень показників діяльності, 

виявлення відхилень між фактичними і плановими показниками та подальше прогнозування. 

Він є необхідним елементом системи управління регіональним розвитком, оскільки дозволяє 

виявити в процесі системного спостереження якісні зміни і містить властивості суб'єктів і 

об'єктів регіональної економічної системи. Моніторинг загроз фінансової безпеки обумовлює 

проведення аналізу та діагностики рівня безпеки регіональної економічної системи та її окремих 

компонентів для коригування управлінських заходів, визначення кількісних показників 

потенційних ризиків та забезпечення досягнення цільових орієнтирів регіонального розвитку. 

Огляд наукової літератури із зазначеної проблематики засвідчив, що підходи до 

оцінювання фінансової безпеки регіону зводяться до: 

1) розрахунку фактичних показників (індикаторів), перелік яких визначається на 

загальнодержавному рівні; 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85737
https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-246-259
https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-246-259
http://www.me.gov.ua/file/link/146035/file/krisis_p.doc
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2) визначення часткових показників (індикаторів) та їх порогових критеріїв, які 

відповідають параметрам розвитку інших країн і регіонів та обрані в якості еталона. Такий 

порівняльний підхід не в повній мірі враховує територіальні, економічні, соціальні та інші 

особливості регіонів, які аналізуються та порівнюються; 

3) експертного підходу вибору показників та їх порогових значень, які ґрунтуються  

особистій думці фахівців у сфері дослідження безпеки регіонів та використовуються для 

ранжування територій за рівнем загроз і небезпек; 

4) оцінки інтегрального показника рівня фінансової безпеки; 

5) змішаного (комплексного) підходу до оцінки. 

Практичну спрямованість має підхід, запропонований А. С. Полторак, згідно з яким 

загальна схема аналізу стану фінансової безпеки регіонів України складається з семи 

послідовних етапів, серед яких: декомпозиція складової "фінансова безпека регіону" на 

підсистеми; формування переліку індикаторів; нормування індикаторів у підсистемах 

фінансової безпеки регіону; визначення показників вагомості для кожного з індикаторів; 

узагальнення показників у комплексні індикатори стану фінансової безпеки регіону в розрізі 

підсистем та ранжування областей відповідно до отриманих значень; визначення інтегрального 

показника стану фінансової безпеки за регіонами та кластеризація областей відповідно до 

отриманих значень; порівняння стану фінансової безпеки регіонів відповідно до розрахованих 

даних інтегрального показника стану фінансової безпеки, виділення специфічних проблемних 

аспектів та можливостей певного регіону [1, с. 32]. 

Дещо схожою до методики оцінювання безпеки на загальнодержавному рівні є підхід, 

запропонований В. І. Матвійчук, Р. М. Нешко, на основі дев’ятнадцяти індикаторів, котрі 

включають безпеки: боргову, бюджетну, інвестиційну, соціального сектору, сектору 

підприємництва та банківську [2, с. 129]. 

На нашу думку, методика моніторингу фінансової безпеки регіону повинна базуватись на: 

1) системному підході до виміру ділової активності; 2) врахуванні економічного зростання в 

якості стратегічного пріоритету; 3) контролі збалансованості та стійкості зростання; 4) 

орієнтації на інтенсивне зростання і акценті на індикаторах ефективності; 5) співвимірності з 

універсальними оцінками ділової активності регіону. 

За горизонтом управління моніторинг ділиться на стратегічний і тактичний. Стратегічний 

моніторинг спрямований на контроль середньострокових тактичних цілей і довгострокових 

цілей. Саме завдяки реалізації цих заходів забезпечується превентивний ефект моніторингу 

фінансової безпеки і раннє виявлення ознак кризових ситуацій. Тактичний моніторинг 

передбачає забезпечення фінансової безпеки в разі виникнення критичних ситуацій і прийняття 

фінансових ризиків. В процесі реалізації тактичного моніторингу здійснюється виявлення 

негативних тенденцій в стані фінансової безпеки, що супроводжуються фінансовими ризиками і 
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настанням криз, спровокованих, в тому числі поведінкою суб'єктів моніторингу.  

Моніторинг фінансової безпеки спрямований на прогнозування значення її оцінки на 

основі використання мультиплікативної функції, яка дозволяє класифікувати багато показників 

фінансової діяльності за ступенем їх впливу на узагальнений показник, що характеризує стан 

фінансової безпеки. Прогнозування рівня фінансової захищеності має здійснюватися на основі 

трендових моделей динаміки з використанням двох підходів: прогнозування рівня фінансової 

безпеки на основі розроблених прогнозів окремих показників, що визначають її рівень; 

прогнозування рівня фінансової захищеності з використанням побудованої трендової моделі 

динаміки інтегрального показника рівня фінансової захищеності.  

Таким чином, моніторинг фінансової безпеки регіону повинен розглядатися як складна 

багатогранна категорія, яка є підсистемою економічної безпеки і характеризується здатністю 

забезпечувати найбільш ефективне використання регіональних ресурсів, виконувати свої 

зобов'язання і задовольняти потреби на основі певної системи оцінювання суб'єктів 

забезпечення своєї фінансової безпеки, реалізувати можливості для сталого розвитку. 

 

Список використаних джерел: 

1. Полторак А. С. Методичний підхід до оцінки стану фінансової безпеки регіонів України. Агросвіт. 2019. 

№ 18. С. 29-36. 

2. Матвійчук В. І., Нешко Р. М. Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки 

держави. Фінанси, облік, банки. 2017. №1(22). С. 125-134. 

 

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Стародуб С. Р., бакалавр, 

спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” 

Науковий керівник : д.е.н., проф. Рущишин Н. М 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Одним із основних завдань економічної політики нашої держави з часів її незалежності є 

активне залучення довгострокових іноземних інвестицій. Основною причиною для цього є 

нестача національного капіталу, необхідність проведення реструктуризації підприємств та 

потреба у скороченні технологічного розриву. 

Незважаючи на те, що великі західні інвестори ставляться з обережністю до вкладання 

коштів у економіку нашої країни через останні події, проте беззаперечним є той факт, що 

Україна все-таки має низку інвестиційно привабливих факторів, які сприяють розширенню і 

встановленню зв’язків з інвесторами. Серед них можна виокремити наступні : 

 великий та фактично конкурентонеобмежений внутрішній ринок з більшості товарних 

позицій; 

 зручне географічне розташування на перетині основних транспортних шляхів між 

Європою та Азією;  
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 порівняно дешева та водночас кваліфікована робоча сила; 

 науковий потенціал;  

 розвинена інфраструктура (наявність портів, летовищ, логістичних складів, систем 

зв'язку) та інше [1]. 

Сьогодні питання залучення інвестицій є важливим як ніколи, адже через складний 

соціально-економічний стан країни підприємства не можуть повноцінно працювати лише за 

рахунок наявних коштів. Високий рівень інфляції, різкі стрибки курсу валют негативно 

впливають на діяльність підприємств і значно знижують їх виробничу продуктивність. 

За даними Міністерства фінансів України за останні пʼять років прямі інвестиції в Україну 

(в 2018 р. вони склали 4455 млн дол США) збільшились на 763 млн дол США (табл. 1). У 2022 

році у інвестиційному середовищі спостерігається помітне зменшення інвестицій, що становить 

-6897 млн дол США, причиною цього є повномасштабна війна в Україні. При цьому найбільша 

сума була зафіксована у 2021 році й складала 6687 млн дол США, приріст становить 7555 млн 

дол США. Проаналізувавши дані за 2022 рік по кварталах, можна стверджувати, що, у першому 

кварталі прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну зменшились на 470 млн дол США, проте 

прямі іноземні інвестиції з України збільшились на 107 млн дол США. Натомість у другому 

кварталі відбулося зменшення ПІІ з України, але в нашу державу надійшли іноземні інвестиції в 

сумі 260 млн дол США. 

Таблиця 1 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україні з 2018 по 2022 рр* (млн. дол США)  

Роки ПІІ в Україну ПІІ з України Сальдо 

2018 4455 - 5 4460 

2019 5860 648 5212 

2020 - 868 82 - 950 

2021 6687 - 198 6885 

2022, 

в тому числі: 
- 210 81 - 291 

І квартал 2022 - 470 107 - 577 

ІІ квартал 2022 260 - 26 286 

*Примітка. Табл. 1 складена на підставі [3] 

 

Без сумніву, сьогодні Україні необхідно працювати над поліпшення інвестиційного 

клімату.  

Для цього держава повинна : 

 зменшити рівень корупції у державних органах; 

 в умовах війни спрямувати економічну політику на зниження та лібералізацію податків;  

 заохочувати до роботи вузькопрофільних фахівців з сучасною освітою, для 

опрацювання найбільш суттєвих проблем; 
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 залучати нові джерела фінансування; 

 надавати державну підтримку фінансуванню підприємств та удосконалювати 

законодавство. 

Для України важливо сформувати інвестиційний ринок, що є одною з найважливіших 

складових національної економіки в умовах викликів і загроз, нестабільності та гібридної війни. 

Сьогодні економіка країни уражена глибокими деструкціями, подолання яких неможливе без 

сучасного і сприятливого інвестиційного клімату. Покращення інвестиційного клімату 

підвищить рівень інвестиційної привабливості країни, допоможе подолати деструкції в 

економіці країни, які стримують її розвиток. 

Критерії для визначення інвестиційної привабливості країни немає, адже її оцінюють 

власне самі інвестори. Інвестиційна привабливість розглядається як набір фінансово-

економічних показників, які визначають оцінку зовнішнього середовища, рівень позиціонування 

на ринку, потенціал отриманого в кінці результату [2]. Щоб визначити інвестиційну 

привабливість, зазвичай інвесторів цікавить : ліквідність, фінансова незалежність, ризики, 

рентабельність, ділова активність та інші. 

Без прогресивного розвитку вкладання інвестицій в основний капітал, без примноження 

темпів зростання неможливі кардинальні позитивні зміни у механізмах взаємодії економіки та її 

інвестиційних складових. Інвестування стосується всіх сфер господарської діяльності та 

процесу економічного зростання в цілому. Сьогодні суттєве розширення виробництва може 

бути забезпечено тільки за рахунок нових інвестиційних вкладень. 

Для будь-якого підприємства важливо розумне і цілеспрямоване вкладання коштів 

залежно від цілей його розвитку. Цілі можуть бути різними : підвищення рентабельності 

виробничого процесу, заміна застарілого устаткування, впровадження нової технології 

виробництва і, як наслідок, розширення виробництва, збільшення частки ринку, підвищення 

конкурентоспроможності продукції тощо. Досягнення цих цілей неможливе без ефективної 

інвестиційної політики як самого підприємства, так і з боку держави. Така політика створить 

високу інвестиційну привабливість для вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечить 

сприятливий інвестиційний клімат регіонів, конкурентоспроможних господарських систем як 

важливого завдання стабільного розвитку України. 

Отже, економічний розвиток України безпосередньо залежить від створення сприятливого 

інвестиційного клімату, оскільки саме інвестиції є одним з найважливіших елементів, на чому 

ґрунтується економіка і добробут держави, розвиток виробництва, підприємництва і бізнесу. 

Значна інвестиційна привабливість є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності 

країни, забезпечення високих і стійких темпів економічного зростання. 
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У сучасних воєнних умовах нестабільності, що спричинили вплив на світову торгівлю і 

економіку в цілому, питання підтримки і зміцнення позицій національних експортерів стає 

досить актуальним. Інвестиційні процеси заслуговують на особливу увагу в цих процесах і 

висуваються в коло непередбачуваних викликів нашій державі і всьому світу, є важливою 

складовою його подальшого економічного і соціального розвитку. В умовах глобалізації та 

зростаючої конкуренції, інвестиції є одним з ключових елементів забезпечення розвитку 

суспільства, реалізації  фінансової політики держави, в якій визначаються напрями та структура 

інвестицій, заходи по реалізації програм місцевого і загальнодержавного рівнів. 

У різні періоди часу державні і недержавні інститути різних країн здійснювали підтримку 

інвестиційних процесів. Однак корисний ефект від їх програм проявлявся в недостатній мірі в 

зв’язку з неадаптованими регулятивними нормами і неефективними системами державного 

управління в різних країнах. Досить багато держав, реалізаціючи фінансову політику, 

зосереджує увагу на інвестиційних процесах, створюючи умови, які покликані стимулювати 

бізнесові структури. Вкрай важливим є той аспект, що від «фінансової політики, як системної 

категорії, залежить інвестиційний клімат у державі, оскільки вона є комплексом державних дій і 

заходів у сфері фінансової діяльності, що спрямовані на фінансове забезпечення стратегії 

соціально-економічного розвитку». [1, с. 34].  

Сприяючи розвитку світової торгівлі, збільшуючи частку експорту та імпорту у ВВП 

багатьох країн, інвестиційні процеси направлені на підтримку експортно-імпортної діяльності, 

створення робочих місць і перерозподіл капіталу. Програми експортно-імпортної підтримки, які 

тісно пов’язані з інвестиційними процесами, в різних країнах істотно відрізняються. Разом з 

тим, деякі країни - члени Організації економічного співробітництва та розвитку пропонують 

підтримку експорту та імпорту для підприємств малого та середнього бізнесу, як гарантування 

експортних кредитів, попереднє фінансування (покриття частини витрат експортера на 

початкових стадіях), надання обігових коштів.  

В Європейському Союзі підтримка експортної діяльності здійснюється переважно шляхом 

надання субсидій, кредитів і кредитних гарантій [2, с. 18]. Основною метою цих програм є 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2018/S14/microcad18_107.pdf
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2022/
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«допомога країнам-членам у проведенні заходів, спрямованих на розвиток підприємництва, 

поліпшення умов ведення діяльності, а також надання їм допомоги для виходу на нові ринки. 

Здійснення програм відбувається на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Завданням їх є збільшення  обсягу доступних кредитів, а також заохочення фінансових 

посередників до розширення кредитування бізнесу [3, с. 39]. Підтримка такої діяльності бізнесу 

в Європі здійснюється через мережу Enterprise Europe Network. Ця програма розроблена з метою 

досягнення максимального ефекту при веденні діяльності на зовнішніх ринках через 

організацію бізнес-зустрічей і переговорів з потенційними замовниками. Через Enterprise Europe 

Network також забезпечується доступ до використання налагоджених зв’язків з представниками 

країн-замовників для просування експортно-імпортної діяльності бізнесових структур на ринки 

цих країн.    

Для нашої країни досить проблемним наразі є підтримка не тільки  експортно-імпортної 

діяльності, а й самого виробництва. Перш за все, слід розглядати  підвищення  економічної 

активності підприємств та їх відновлення. На державному рівні, вважаємо за доцільне 

приведення фінансової політики в галузі інвестування до європейських стандартів, що 

дозволило б підприємствам відновлюватися і поряд з цим, адаптуватися автоматично з 

проведенням реформ. Першочерговим завданням має стати вдале генерування стійкої 

національної економіки і фінансової спроможності держави, за рахунок створення привабливих 

умов для прямих інвестицій в національні підприємства, стійкість яких, «залежить від 

фінансового потенціалу,  що визначається  обсягом  власних,  залучених  коштів і  позикового  

капіталу,  якими підприємство має можливість розпоряджатися [4, с. 654].  

Слід зауважити, що цілі, заходи і методи реалізації фінансової політики держави повинні 

включати в себе дії і заходи щодо програмування економічного розвитку, оскільки 

використання зовнішньої допомоги на невиробничі цілі, не забезпечить досягнення мети. На 

міжнародній конференції донорів, В. Зеленський зауважив, що «нам потрібен сучасний аналог 

плану Маршалла.  Це гроші, технології, фахівці й можливості зростання, необхідні для 

повернення до мирного життя, модернізації та соціального розвитку» [5].  

Оскільки відновлення і «розвиток підприємства потребує регулярних інвестицій в основні 

фонди та науково-технічні розробки, а також на інші цілі, спрямовані на отримання позитивного 

ефекту» [6, с. 64], вважаємо слушною думку створення плану економічного відновлення та 

розвитку нашої держави, формулювання ключових принципів щодо партнерства  з країнами G-7 

та Європейського Союзу щодо забезпечення передачі технологій і доступу до фінансових 

ресурсів при відповідних державних гарантіях держави національним підприємствам для 

реалізації інвестиційних процесів.  

У країнах Європейського Союзу більшою мірою приділяють увагу інвестиційним 

процесам, як засобу просування експорту, їх активне  залучення  з-за кордону є позитивною 



247 

 

практикою створення експортно-орієнтованих виробничих потужностей, які розширюють 

експортно-імпортні операції. Фінансова політика держави та створений інвестиційний клімат 

відіграють важливу роль в активній реалізації інвестиційних процесів у країні, оскільки 

збільшення частки промисловості в економіці створюють сприятливе середовище для сталого 

економічного розвитку.  

Одним з найважливіших пріоритетів сьогодення вважаються модернізація виробничих 

потужностей і базових галузей економіки країни, подальше нарощування їх експортного 

потенціалу, створення сприятливих умов для конкурентоспроможності продукції, а також 

підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Управління коштами, залученими з 

різних джерел для фінансування інвестиційної діяльності підприємств та ефективне 

використання цих коштів, визначається механізмом фінансування інвестиційної діяльності. 

Опираючись на те, що підтримка експортно-імпортної складової в діяльності підприємств 

в розвинених країнах носить комплексний характер і  допомагає бізнесу просуватися на 

зовнішні ринки та знаходити нових партнерів, розвивати економічну взаємодію, приходимо до 

висновку, що  у виграші виявляється вся економіка країни, оскільки підприємства створюють 

нові робочі місця, сприяють поліпшенню торгового балансу, генерують нові технологічні 

рішення, згладжують циклічні коливання і, в цілому, забезпечують більш сталий економічний 

розвиток. Вважаємо доцільним, в період відновлення економіки  нашої держави забезпечення 

доступу до ринків Європейського Союзу та країн G-7. Це сприятиме виробникам зливатися з 

світовими торговими циклами та нарощувати експортно-імпортні зв’язки.  
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INTRODUCTION  

In this article, an analysis and relationship between the psychology of persuasion, influence, 

decision-making process, game theory and buying behavior in e-commerce marketing will be provided. 

In this century, Digital marketing is a critical key for success of retailers, politicians and most of 

businesses. Also, expectation of overall volume of e-commerce is $5,44 trillion for 2022. (Deloitte 

analysis 2022). Using psychology in e-commerce gives a chance to grow as much as companies like 

Amazon, Instagram Shop, Ali Baba, etc. 

PERSUASION TACTICS 

There are four persuasion tactics used in e-commerce aimed at increasing sales, the number of 

customers and turning potential buyers to real ones. The tactics are listed as follows: 

- Reciprocity. People will be willing to return a favor with a favor. The compliance professional 

initially gives something to the target person, thereby causing the target to be more likely to give 

something in return. Often, this "something in return" is the target person's compliance (Cialdini R.B., 

1989, p. 211). 

- Scarcity. Opportunities seem more valuable to us when they are less available (Lynn M, 1991). 

The fundamental relationship between supply and assigned worth appears so commonly that an item's 

availability can be taken as an indication of its quality (Cialdini R.B., 2014, p. 176).  

- Social prof. It can be described as a psychological and social process in which people imitate 

the acts of others in order to engage in behavior in a specific setting. Social prof contains the following 

elements: 

a) Testimonials;  

b) Real-Time Statistics;  

c) Awards/Certifications;  

d) Influencer Takeovers; 

e) User-generated content (UGC);  

f) Reviews; 

g) Memberships/Partnerships. 

СЕКЦІЯ 6 

МІКРОРІВНЕВІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 
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Authority. We all want to make good choices and we frequently choose a course of action based on 

information such as the recommendation of an authority (Cialdini R.B., 2001). Authority figures often 

influence others, in part because they are perceived as experts. This activates the ‘believe an expert’ 

decision heuristic. Although some of the literature on online behavior demonstrates a decrease in the 

transmission of social cues (Guadagno R.E, Cialdini R.B., 2005).  

RELATIONSHIP BETWEEN USER EXPERIENCE IN E-COMMERCE AND PERSUATION  

Personalized technologies aim to enhance user experience by taking into account users’ interests, 

preferences, and other relevant information. Persuasive technologies aim to modify user attitudes, 

intentions, or behavior through computer-human dialogue and social influence. While both 

personalized and persuasive technologies influence user interaction and behavior (Berkovsky S., 

Freyne J., Oinas-Kukkonen H.). 

How to make scams reliable with Persuasion Tactics?  

There are some black marketing tools used in e-commerce.  

- Fake Reviews with AI Bots; 

- Fake Comments and Testimonials;  

- Fake-Real Videos for Social Media and Ads. with Deepfake AI Technology (authorities also 

possible); 

- Time, stock limits, Discount, Promotions etc.; 

- Bot followers, Likes, Comments in social media. 

SCAMS STATISTICS  

Global scam fraud has tripled, rising from $9.84 billion in 2011 to $32.39 billion in 2020. It is 

projected to cost $40.62 billion in 2027—25% higher than in 2020 (Savvy M., 2020). According to 

statistical website Statista, the scams statistics shows that the scam usage is expected to increase 

significantly in the following years (Statista, 2022). The diagram supporting this idea is drown below. 
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CONCLUSION 

Persuasion is known to be an essential element within marketing communication. As the world 

develops and everything has transformed into digital, persuasion and selling have passed from the 

usage of traditional marketing to digital marketing. However, the principles, mechanisms, and some 

fundamentals of persuasion psychology have not changed. Thus, according to Robert Cialdini, the 

father of the psychology of persuasion and influence, we are analysing four principles of persuasion: 

reciprocity, scarcity, social proof, and authority. Every business willing to expand and grow, that works 

in a digital environment and not only there, should be aware of and implement the above-mentioned 

principals in its marketing strategies. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я. 

Львівський торговельно економічний університет 
 

Будь-який суб’єкт господарювання, який здійснює комерційну або виробничу діяльність 

повинен мати визначений обсяг капіталу, який являє собою матеріальні цінності і кошти 

необхідні для здійснення господарської діяльності. 

Загалом, капітал походить від латинського слова “capitalis” – головний – це авансована 

самозростаюча вартість; вкладення, що дають можливість отримати дохід [1]. Адже капітал 

являється чи не головною складовою для функціонування підприємства. Вперше змістовне 

визначення слову «капітал» надав Адам Сміт. Він трактував капітал як «сукупність тих запасів, 

від яких очікується одержання прибутку та які використовуються для подальшого виробництва 

продукції. Відомий філософ-економіст, засновник «марксизму» Карл Маркс, в своїй праці 

«Капітал» давав йому визначення вартості, яка авансована у певний вид економічної діяльності 

з метою одержання додаткової вартості, яка являється результатом експлуатації і перманентно 

зростає, тобто відтворює сама себе [1]. 

Не можна уявити успішне, сучасне підприємство, яке б здійснювало свою діяльність без 

залучення додаткових коштів, тому капітал підприємства поділяють на власний і залучений. 

https://www.merchantsavvy.co.uk/payment-fraud-statistics/
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Власний капітал підприємства – є частиною в активах господарюючого суб’єкта, яка 

залишається після того як вирахують його зобов’язань. Власний капітал може мати складну 

структуру, що залежить від правової та організаційної форми господарюючого суб’єкта. 

Залучений (позичковий) капітал – є частиною вартості майна підприємства, яке придбали за 

рахунок зобов’язань, які потрібно повернути інвесторам, постачальникам, банкам: коштами інші 

цінностями, що будуть еквівалентні до вартості майна. 

На сучасному етапі господарювання власний капітал є як інвестиційним, так і виробничим 

ресурсом, об'єктом управління та джерелом доходу, чинником формування фінансових 

результатів підприємства. Власний капітал віддзеркалює величину вартості засобів, які 

належать суб’єкту господарювання, тобто розмір участі власників (акціонерів, учасників, 

засновників) підприємства у фінансуванні його активів. Для успішного функціонування суб’єкта 

господарювання, необхідна ефективна робота, що потребує чимало зусиль і часу щодо 

організації ефективності ведення фінансово-економічної діяльності, управління власним 

капіталом підприємства, що вплине на максимізацію рівня рентабельності підприємства. 

Власний капітал – це сума коштів підприємства, яка була отримана ним у результаті 

здійснення діяльності або  у  вигляді  внесків  власників  (учасників) чи у якості реінвестування 

чистого прибутку. Формують  і  використовують  складові  власного капіталу суб’єкти 

господарювання за різними напрямами своєї діяльності. Оскільки  ефективність  діяльності  

підприємства залежить від обраної системи управління  власним  капіталом  та  її  

удосконаленням,  тому,  підприємству  необхідно  чітко визначати  цілі,  порядок  та  умови  

формування і зміни складових власного капіталу, які доцільно з метою удосконалення обліку 

власного капіталу прописати у Наказі про облікову політику підприємства [3, c. 298]. 

Таким чином, власний капітал є одним із актуальних  показників  діяльності  підприємства, 

оскільки він виконує функції джерела довгострокового  фінансування  підприємства  та 

характеризує його кредитоспроможність. Величина власного капіталу є важливою економічною  

категорією,  оскільки  вказує  на платоспроможність підприємства, має безпосередній вплив на 

зовнішню політику суб’єкта господарювання та його фінансову привабливість перед 

інвесторами. Крім того, ефективність діяльності підприємства обумовлена величиною  власного 

капіталу та раціональністю формування його складових. 

До  складу  власного  капіталу  входять: зареєстрований  (пайовий)  капітал;  капітал у  

дооцінках;  додатковий  капітал;  резервний капітал;  нерозподілений  прибуток  (непокритий 

збиток); вилучений капітал; неоплачений капітал [3, c. 299]. 

На сучасному етапі існує безліч підходів дослідження щодо ефективності формування, 

використання і переформування власного капіталу. Головним з них є аналіз власного капіталу, з 

допомогою якого можна ефективно оцінити перспективний та поточний фінансовий стан 

суб’єкта господарювання; обґрунтувати прийнятні та можливі темпи розвитку з позиції 
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забезпечення їх фінансовим капіталом; виявити доступні джерела засобів, постійно оцінювати 

раціональні способи мобілізації фінансових ресурсів; ефективно прогнозувати фінансовий стан 

суб’єкта господарювання на ринку капіталів. 

Для оцінювання ефективності використання власного капіталу використовують відносні 

показники, що відображені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники ефективності використання власного капіталу [2] 

Назва  

показника 

Формула  

розрахунку 

Норма-

тивне 

значення 

Інформація  

показника 

Коефіцієнт 

автономії 

Власний капітал/загальна 

сума пасивів 
≥ 0,5 

Показує, яку частину активів 

компанія може 

профінансувати за рахунок 

власних коштів. 

Коефіцієнт 

концентрації 

позикового 

капіталу 

Сума довгострокових та 

поточних 

зобов’язать/загальну суму 

пасивів 

≤ 0,5 

Показує, яка частина активів 

підприємства фінансується за 

рахунок всіх зобов’язань. 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

Загальну сума 

пасиву/власний капітал 

підприємства 

≤ 0,5 
Коефіцієнт обернений до 

коефіцієнта автономії. 

Коефіцієнт 

поточної 

заборогованості 

Сума короткострових 

зобов’язань/загального 

капіталу 

 

Показує, яку частину активів 

сформовано за рахунок 

позикових ресурсів 

короткострокового 

характеру. 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

Сума власного капіталу і 

довгострових 

зобов’язань/суми пасивів 

0,7-0,9 

Показує частку активів, яку 

організація здатна 

фінансувати власними, і 

залученими на 

довгостроковій основі. 

Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

капіталізованих 

джерел 

Сума власного 

капіталу/суми власного 

капіталу та 

довгострокових 

зобов’язань. 

0,6-0,7 

Показує відсоток власного 

капіталу в капіталізованих 

джерелах. 

 

Аналіз власного капіталу із використанням коефіцієнтів дозволяє встановити зв'язок між 

різними складовими власного капіталу. Вибір того чи іншого підходу до аналізу власного 

капіталу залежить від того, що конкретно про власний капітал необхідно дізнатися. 
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В умовах ринкової економіки визначення економічного змісту доходів діяльності суб’єкта 

господарювання, встановлення їхніх видів та впливу на побудову обліку та аналізу і розкриття 

методики їх здійснення посідають одну з основних позицій в інформаційному забезпеченні 

управління. Основна мета фінансово–господарської діяльності суб’єктів бізнесу полягає в 

одержанні прибутку, що залежить безпосередньо від величини отриманих доходів. Отримання 

доходів свідчить про те, що виготовлена продукція знайшла свого споживача і відповідає вимогам 

та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками і 

властивостями. Одержання доходів створює основу для самофінансування підприємства за умови, 

що їхня величина достатня для покриття витрат, виконання зобов’язань та утворення чистого 

прибутку. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи 

підприємства та порядок її розкриття у фінансовій звітності визначає національне положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” [1]. Згідно з міжнародними та національними 

стандартами бухгалтерського обліку, термін “дохід” означає збільшення економічної вигоди 

протягом звітного періоду або зменшення зобов’язань, які спричиняють зростання власного 

капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Інакше кажучи, доходи 

покривають зобов’язання, які виникають одночасно з витратами, понесеними у зв’язку з 

отриманням цих доходів, і збільшують капітал. У разі, коли доходів вистачає тільки на покриття 

таких зобов’язань, а на збільшення капіталу ні, прибуток відсутній. 

Тобто, величина отриманих доходів має безпосередній вплив на формування кінцевого 

фінансового результату діяльності підприємства. З цього приводу науковці зазначають, що 

економічна сутність фінансового результату діяльності суб’єктів бізнесу, виходячи з порядку 

його формування у бухгалтерському обліку полягає у наступному: 

1) фінансовий результат характеризує підсумок діяльності суб’єкта господарювання 

(прибуток або збиток) за певний період часу, який розраховується як різниця між доходами та 

витратами від всіх видів його діяльності за вирахуванням суми податку на прибуток; 

2) прибуток суб’єкта господарювання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку 

трактується як різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення 

(позитивна різниця). Такий підсумок характеризує успішне ведення бізнесу [2, с. 7]. 
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Згідно Податкового кодексу України [3] доходи характеризують як загальну суму доходу 

платника податків від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного 

періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її 

континентальному шельфі у виключно (морській) економічній зоні, так і за їх межами. 

Потрібно зазначити, що на сьогодні немає єдиної думки щодо трактування сутності доходу 

і в економічній літературі. Проведені дослідження щодо визначення терміну “дохід” дають 

змогу зробити висновок, що часто під цим поняттям розуміють загальну виручку або суму 

надходжень грошових коштів на підприємство. 

Доходи включають до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципу 

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким під час визначення фінансового 

результату звітного періоду потрібно зіставляти доходи звітного періоду з витратами, які були 

здійснені для отримання цих доходів. При цьому, доходи визнають тоді, коли вони виникли (а 

не тоді, коли отримують або сплачують грошові кошти) і відображають в бухгалтерському 

обліку у тому періоді, до якого вони належать.  

Донедавна дослідження ряду науковців були спрямовані на пошуки способів усунення 

неузгодженості між бухгалтерським та податковим обліком, зокрема і в умовах визнання 

доходу. 

Умови визнання доходу в Україні регламентовано НП(С)БО 15 “Дохід”, яким встановлено 

єдиний принцип для відображення доходу в обліку ‒ момент фактичної реалізації продукції 

(товарів, інших активів). При цьому дохід відображається в сумі справедливої вартості 

отриманих активів або тих, що підлягають отриманню. 

Податковим кодексом України [3] встановлено, що дохід від реалізації товарів визначається за 

датою переходу покупцеві права власності на такий товар. У цьому випадку діє метод нарахування, 

який означає, що доходи відображають в обліку в момент їхнього виникнення, незалежно від дати 

надходження або сплати грошових коштів, що, на нашу думку, значною мірою вирішувало 

проблему різних умов визнання доходу від реалізації за НП(С)БО та податковим законодавством. 

Отже, доходи є одним із найважливіших показників фінансово-господарської діяльності 

підприємств, оскільки за їх величиною можна зробити висновок про ступінь досягнення 

підприємством кінцевої мети діяльності, про її ефективність, доцільність здійснення і 

можливість розширення. 
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У сучасних умовах для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком ситуації яка 

склалася в економіці після воєнного вторгнення Росії стала гостра нестача необхідного обсягу 

оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із 

цим, низька забезпеченість підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем 

їх використання. Таким чином, одним із найактуальніших завдань забезпечення фінансової 

стійкості вітчизняних підприємств є вдосконалення системи управління оборотним капіталом. 

Оборотний капітал — це «кровоносна система» будь якого підприємства. Якщо його не 

вистачає, то підприємству доводиться брати у позику, і не завжди на вигідних умова це знижує 

фінансову стійкість бізнесу і призводить до зниження прибутку підприємства [1, с. 40-45]. 

Оборотний капітал є важливою складовою загального капіталу підприємства, якісне 

управління яким впливає на безперервність процесу виробництва та збуту продукції, ліквідність, 

платоспроможність та рентабельність підприємства. Саме тому ця економічна категорія є 

предметом дослідження багатьох вчених.  

Управління оборотним капіталом підприємства є складним процесом, який базується., по-

перше, на вимогах зовнішнього законодавства (на рівні держави), по-друге – на вимогах 

внутрішніх положень та інструкцій (на рівні підприємств).  

Основною метою управління оборотним капіталом є забезпечення оптимальних обсягів 

всіх його складових, які сприятимуть підвищенню економічної вигоди підприємства. 

Визначення такої мети пов’язано з двома основними фактами:  

1) швидка зміна зовнішнього середовища обумовлює прийняття рішень щодо обсягів всіх 

складових оборотних активів та пропорцій між ними, які повинні забезпечувати безперервність 

діяльності підприємства та забезпечувати достатній рівень його ліквідності, платоспроможності;  

2) управління оборотним капіталом має спрямовуватися на забезпечення потенційної 

можливості отримання підприємством грошових надходжень від використання кожної його 

складової. Так, грошових коштів у підприємства повинно бути стільки, скільки потрібно для 

забезпечення поточних зобов’язань. Їх надлишок доцільно не «заморожувати», а вкладати в інші 

ліквідні активи, відповідно до пріоритетних напрямів діяльності підприємства. 

Система управління оборотним капіталом підприємства є частиною загальної фінансової 

стратегії підприємства. Під системою управління оборотним капіталом підприємства варто 

розуміти сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних елементів, що забезпечують 

цілеспрямований вплив на об’єкт управління шляхом реалізації функцій управління через 
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застосування комплексу методів управління з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності 

та платоспроможності підприємства.  

В структурі системи управління оборотним капіталом підприємства можна виділити 

декілька підсистем, а саме: управління на кожній стадії кругообігу (в процесі формування 

запасів, виробництва, реалізації), управління складовими елементами оборотного капіталу 

(виробничі запаси, дебіторська заборгованість, готова продукція, грошові кошти), кожна з яких, 

маючи свою специфіку і інструментарій, поєднана з іншими взаємним впливом на кінцевий 

результат обороту [2, c.11]. 

Управління оборотним капіталом забезпечується шляхом реалізації комплексу заходів, що 

включають декілька етапів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Етапи управління оборотним капіталом 

Етап Характеристика етапу 

І етап 

Проводиться аналіз оборотного капіталу підприємства в попередньому періоді:  

аналіз динаміки загального обсягу та складу оборотних активів підприємства в  

розрізі основних їх  видів  (запасів  сировини, матеріалів  і напівфабрикатів; запасів  

готової  продукції; дебіторської заборгованості; залишків грошових активів); аналіз 

оборотності окремих видів оборотних активів у загальній їх сумі з використанням  

коефіцієнта оборотності та періоду обороту оборотних активів; аналіз рентабельності 

оборотного капіталу (досліджуються фактори, що її формують); аналіз основних 

джерел фінансування оборотних активів (розглядається динаміка їх суми та питомої 

ваги в загальному обсязі фінансових засобів, інвестованих у ці активи; визначається 

рівень фінансового ризику, що генерується сформованою структурою джерел 

фінансування оборотних активів). Результати аналізу дозволяють визначити 

загальний рівень ефективності управління оборотними активами  на  підприємстві та 

виявити основні  напрями його підвищення  в майбутньому періоді.  

ІІ етап 

Аналіз відображає загальну ідеологію фінансового управління підприємством із 

позицій прийнятного співвідношення рівня прибутковості та ризику фінансової 

діяльності. Оборотні активи визначають вибір визначеного типу політики їх 

формування. З наукової точки зору виділяються три принципові підходи щодо  

формування оборотних активів підприємства – консервативний, помірний і  

агресивний. Обираючи той чи інший тип політики, необхідно знайти бажане 

співвідношення між рівнем рентабельності і використання власного капіталу та 

рівнем ризику зниження фінансової стійкості підприємства, яка оцінюється  

величиною його чистого оборотного капіталу. 

ІІІ етап 

Оптимізація обсягу оборотного капіталу – визначається система заходів щодо 

реалізації резервів, спрямованих на скорочення  тривалості операційного, а в його 

рамках – виробничого та фінансового циклів підприємства, не призводячи до 

зниження обсягів виробництва та реалізації  продукції. Така оптимізація виходить з 

вибраного підходу щодо формування  оборотних активів, забезпечуючи оптимальний 

обсяг і рівень окремих видів цих активів, і як результат визначення загального обсягу 

оборотних активів підприємства на наступний період.  

IV етап 

Обирається адекватна пропорція між постійними та змінними активами. У цьому 

етапі необхідно визначити сезонну потребу в оборотному капіталі (для підприємств, 

діяльність яких залежить від сезонних змін). Сезонна потреба визначається як 

різниця між найбільшою та найменшою потребою в активах протягом року, або 

операційного циклу. 
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V етап 

Забезпечення необхідної ліквідності оборотного капіталу. Одна з пріоритетних цілей 

при прийняті управлінських рішень щодо оборотного капіталу є питання  

забезпечення відповідного рівня платоспроможності підприємства по поточним 

зобов’язанням. 

VI етап 

Забезпечує підвищення рентабельності оборотного капіталу. Суть даного етапу в 

тому, що вивільнені з обороту кошти повинні бути вкладені знову, щоб в 

майбутньому вони принесли прибуток. Тобто, необхідність ефективно 

використовувати тимчасово вивільнений оборотний капітал для складання портфелю 

тимчасових інвестицій.  

VII етап 

Забезпечується мінімізація втрат оборотного капіталу у процесі їх використання. Усі 

види оборотного капіталу певною мірою схильні до ризику втрат. Тому управління  

оборотним капіталом спрямоване на зменшення втрат підприємства від інфляційних 

змін, зміни кон’юнктури ринку тощо.  

VIII етап 

Полягає в формуванні принципів, що визначають фінансування окремих видів 

оборотного капіталу. Визначення складу оборотних активів, для яких фінансування 

повинно проводитися регулярно, у зазначені строки та в зазначеній кількості.  

Виходячи із загальних принципів фінансування активів, що визначають формування  

структури  та  вартості  капіталу,  конкретизуються  принципи фінансування окремих 

видів і складових частин оборотних активів.   

IX етап 

Оптимізація структури джерел фінансування оборотного капіталу. Визначення 

найоптимальнішого шляху, за яким буде проводитися фінансування оборотного 

капіталу підприємства. На основі раніше визначених принципів фінансування у 

процесі розробки системи управління оборотними активами формуються підходи до 

вибору конкретної структури джерел фінансування, їх приросту з урахуванням 

тривалості окремих стадій фінансового циклу й оцінки вартості залучення окремих 

видів капіталу. 
 

Отже, управління оборотним капіталом є складним та багатогранний процесом, 

раціональна організація якого сприятиме підвищенню ефективності діяльності та підтримки 

достатнього рівня ліквідності й платоспроможності суб’єкта господарювання. 
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В Україні ринкова економіка останнім часом набирає усе більшої  сили. Поряд з цим 

рушійною силою стає конкуренція як керуючий  механізм господарських процесів. 

В діючій системі основна мета господарюючого суб’єкта - організувати свою діяльність 

так, щоб задовольняти попит споживачів та отримувати стабільний прибуток.  

Даний процес викликає необхідність докорінних змін та методів управління 

господарською діяльністю, підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності 

продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних 

форм господарювання й управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації 
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підприємництва, ініціативи і т.д.  

Николишин С.Є. вважає, що головною метою управління прибутком є визначення шляхів 

найбільш ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на 

забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості [8, с. 300]. 

Прибутковість підприємств являє собою висвітлення ефективності, доцільності та 

результативності господарської діяльності, та одночасно є свідченням фінансового стану. 

Механізм управління дохідністю діяльності господарюючого суб’єкта слід вважати головним 

напрямом організаційної роботи на підприємстві, що втілюється з метою задоволення інтересів 

його керівництва, акціонерів, інвесторів, кредиторів, персоналу, споживачів та органів 

державної влади.  

Формування та використання прибутку на підприємстві є складним процесом, який 

залежить від того, наскільки ефективним є використання трудових, матеріальних, грошових, 

енергетичних та інших ресурсів, а також від дії зовнішніх факторів (податкової систем, 

механізму ціноутворення, поведінки споживачів і конкурентів тощо).  

Основними завданнями системи управління процесом формування прибутку підприємства 

є забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується відповідно до ресурсного 

потенціалу підприємства, оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і допустимим 

рівнем ризику, високої якості прибутку, що формується, виплат необхідного рівня доходу на 

інвестований капітал власникам підприємства, формування відповідного обсягу фінансових 

ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на майбутній період, 

постійного зростання ринкової вартості підприємства. 

Необхідно зауважити, що прибуток засновується під впливом значної кількості 

взаємозалежних факторів, що мають вплив на результати діяльності підприємства по-різному: 

одні – позитивно, інші – негативно. 

Система управління прибутковістю діяльності підприємства визначається загальною 

структурою управління підприємства, наявними структурними підрозділами, службами і 

відділами, та взаємозв’язками між ними. Вона має бути органічно інтегрована із загальною 

системою управління господарюючим суб’єктом, оскільки прийняття управлінських рішень у 

будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на рівень прибутку, 

який, своєю чергою, є основним джерелом фінансування розвитку підприємства та зростання 

доходів його власників і працівників. 

Прибуток підприємства є одним з найголовніших показників, що відображають 

фінансовий стан підприємства та визначають мету підприємницької діяльності. Тому кожен 

керівник підприємства повинен мати обґрунтовану стратегію щодо забезпечення максимальної 

прибутковості свого підприємства. Ефективне управління сучасним підприємством не можливо 

без використання сучасних методів економічно-математичного моделювання, 49 економічного 
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та статистичного аналізу. На діяльність будь якого підприємства впливають різні фактори. Для 

ефективного управління прибутком на підприємстві потрібно обрати певну модель для 

менеджменту під час обирання напрямку здійснення тих чи інших заходів у разі зміни обставин. 

Під час вибору моделі управління формуванням прибутковості менеджер повинен звернути 

увагу на фактори, які пов’язані з особливостями господарювання підприємства, його 

фінансовими можливостями та загальною стратегією розвитку/ 

Прибуток є головною метою та критерієм ефективної діяльності сучасного підприємства, 

безпосередньо впливає на його фінансовий стан та є захисним механізмом від банкрутства, а 

також основним джерелом забезпечення фінансування внутрішніх потреб та подальшого його 

розвитку. В сучасних умовах господарювання підприємств України прибуток є основним 

спонукальним мотивом здійснення будь-якої діяльності, оскільки він забезпечує зростання 

добробуту власників та працівників підприємства. Отже, прибуток – система економічних 

відносин між підприємцями і найманими працівниками щодо виробництва, розподілу та 

привласнення створеної додаткової вартості, яка відособлюється у вигляді надлишку над 

витратами вкладеного капіталу.  

Джерелами формування загального прибутку підприємства є прибуток від продажу 

основної продукції підприємства, який є головним складником загального прибутку; прибуток 

від продажу майна, що не використовується підприємством; прибуток від позареалізаційних 

операцій. При розподілі прибутку та визначенні основних напрямів його використання 

насамперед необхідно враховувати стан конкурентного середовища, що може диктувати 

необхідність істотного розширення та відновлення виробничого потенціалу підприємства, 

відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого 

розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, збільшення 

оборотних коштів, забезпечення науково-дослідної діяльності, впровадження нових технологій, 

переходу на прогресивні методи праці. 
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Суспільство під час своєї еволюції поступово формувало потребу в більш широкій 

парадигмі погляду на зростання і розвиток, а разом із цим у новій, більш ефективній концепції 

"для усіх" (тобто в інклюзивній концепції). Саме тому виникла та отримала значний інтерес і 

поширення концепція інклюзивного зростання (inclusive growth). Поняття інклюзії (англ. 

inclusion – включення, залученість) має широке значення і реалізоване в багатьох аспектах, у 

зв’язку з чим в економічній літературі розглядаються поняття "інклюзивне зростання", 

"інклюзивні інновації", "інклюзивний розвиток", "інклюзивна економіка" тощо. Інклюзивний 

розвиток заснований на такому типі економічного зростання, який дає змогу відчути його 

результати кожному члену суспільства, охоплюючи всі сфери його життя [1]. Проте питання 

інклюзивного розвитку на мікрорівні залишаються малодослідженими. 

Проєктом "Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року" визначено, що 

інклюзивний розвиток – це економічне зростання, яке створює для всіх верств населення 

максимальні можливості для працевлаштування та участі в усіх сферах життєдіяльності країни, 

а також забезпечує справедливий розподіл результатів праці [2]. 

Аналізуючи сучасну економічну літературу, огляди, доповіді, підготовлені міжнародними 

експертами для міжнародних організацій, дослідження статистичних даних, можна виділити 

такі ключові моменти інклюзивного зростання:  

– ширші цілі (не тільки збільшення доходу або ВВП);  

– всебічний розвиток людського капіталу;  

– скорочення нерівності і бідності;  

– важливість активної участі в економічному житті, а не тільки в розподілі доходу;  

– отримання вигоди широкими верствами населення, особливо дітьми, жінками, людьми 

похилого віку;  

– дбайливе використання природних ресурсів і захист навколишнього середовища.  

Інклюзивне зростання – це зростання, яке дозволяє залучити більшу частину трудових 

ресурсів до ефективної економічної діяльності, завдяки чому забезпечити більшій частині 

населення кращу якість життя. Значна увага приділяється розподільчим аспектам добробуту і 

доданню зростанню антидискримінаційної спрямованості. Люди можуть отримувати вигоди від 

економічного зростання як пасивні учасники, не беручи активної участі у збільшенні доходу або 

ВВП, а лише завдяки політиці перерозподілу. Це є досить поширеною практикою у більшості 
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країн, і не тільки в бідних і тих, що розвиваються.  

В сучасних умовах необхідною є оцінка інклюзивного розвитку підприємства, адже саме 

суб’єкти господарювання відіграють важливу роль у розвитку регіонів, у яких вони 

функціонують та держави загалом. Інклюзивний розвиток підприємств передбачає залучення 

малозабезпеченого населення до виробничо-господарської та управлінської діяльності 

підприємства як споживачів послуг та продукції, покупців, працівників, постачальників ресурсів 

на всіх етапах ланцюга створення доданої вартості, формуючи та управляючи вартість один 

одного. Відповідно до цього основними учасниками інклюзивного розвитку підприємств є 

споживачі послуг та продукції; покупці послуг та продукції; працівники; постачальники 

ресурсів. Кожна з цих груп повинна містити такі малозабезпечені верстви населення, у яких 

середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму, зокрема жінки, інваліди 

тощо. 

Концепція інклюзивного розвитку передбачає, що кожен суб’єкт економіки є важливим, 

унікальним, цінним для суспільства і має можливості, щоб задовольнити свої потреби. 

Інклюзивне зростання економіки є передумовою гуманного розвитку суспільства, тому він є 

багатофакторним і багаторівневим процесом, бо основою його є економіка максимальної 

зайнятості і взаємодії усіх суб’єктів. А.В. Базилюк, О.В. Жулин у своїй праці наголошують на 

тому, що "…сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх членів у 

різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення гарантій 

безпеки і рівноправності [3]". 

Можна виділити два підходи до визначення сутності інклюзивного розвитку у науковій 

літературі:  

1. Розподільчий підхід, при якому інклюзивний розвиток розглядається як механізм 

перерозподілу економічних ресурсів для забезпечення рівності, зменшення дискримінації та 

рівня бідності.  

2. Інстутиційний підхід, при якому інклюзивний розвиток — це система заходів для 

забезпечення умов для більш гармонійного розвитку особистості, реалізації потенціалу та 

активній участі у економічних процесах.  

У центрі уваги науковців, які дотримуються цього підходу, знаходяться у першу чергу 

інклюзивні інститути, а економічний підхід (забезпечення зайнятості та можливостей для 

самореалізації) превалює над соціальним (розподіл наявних ресурсів). Таким чином, на основі 

аналізу підходів щодо визначення сутності інклюзивного розвитку, доцільно виділити 

основоположні принципи даної парадигми:  

– інклюзивний розвиток має антидискримінаційний характер та спрямованість на 

ліквідацію обмежень, впровадження на практиці принципів безбар’єрного середовища та 

безбар’єрного розвитку; 
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– основна мета інклюзивного розвитку — це боротьба із нерівністю, бідністю та розвиток 

людського капіталу на основі підвищення ступеню залученості громадян до економічної 

діяльності та розподілі результатів економічного зростання;  

– ключовий принцип — це створення умов для трансформації ролі особистості із 

пасивного члена суспільства на активного учасника економічної діяльності. 

Інструменти інклюзивного розвитку включають прийняття цілей, принципів, нормативних, 

економічних та стримуючих інструментів, спрямованих, зокрема, на створення робочих місць; 

інфраструктури для задоволення основних потреб (наприклад, продовольство, водопостачання, 

санітарія, дороги, громадський транспорт, телефонні лінії); інвестування в системи соціального 

забезпечення та соціального захисту та ін.  

При розробці системи інклюзивного розвитку необхідно орієнтуватись на поєднання та 

ефективну взаємодію різних форм господарювання із усуненням інституційних суперечностей 

та досягненням гармонійного розвитку всіх аспектів функціонування підприємства. 

Обґрунтування інклюзивного росту доцільно доповнити критеріями, які дають змогу 

простежити те, як на зростання підприємства впливають людські, матеріальні, енергетичні, 

фінансові, інформаційні, екологічні ресурси, продукція, яку виробляє підприємство, а також 

загальна ефективність. 

Інклюзивний розвиток підприємств має відбуватися за таких умов: 1) порівняння 

фінансових та соціальних показників повинно проводитися на підставі експертного оцінювання 

та містити показники, які визначають вартість окремих груп у загальній вартості підприємства; 

2) економічне зростання та розвиток є різними поняттями. Розвиток є якісним явищем, мірою 

досягнення абсолюту, що не має межі, тоді як зростання – кількісне явище, мірою відносності 

існування, що має межу; 3) додану вартість формують всі суб’єкти ланцюга, причому випадання 

одного з них свідчить про зниження темпів росту; 4) управляти вартістю один одного можна 

через формування вартісних показників на рівні окремих суб’єктів інклюзивного розвитку, 

отримуючи користь і вигоди від взаємодії та синергетичний ефект; 5) основними 

вимірювальними показниками інклюзивного розвитку підприємств мають стати продуктивність 

праці, очікувана тривалість здорового життя, рівень фізичної активності суб’єктів, темп 

приросту обсягів виробництва на одного працівника, рівень задоволеності умовами праці; 6) 

управляти вартістю підприємства на підставі виявлення ключових чинників вартості за 

допомогою механічних прийомів, заснованих на наявній інформації, і суто фінансових підходів.  
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Одним із напрямків підвищення прибутку підприємства є збільшення обсягів виробництва 

та реалізації. Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за рахунок: зростання обсягу 

виробництва продукції, зменшення залишків готової продукції на кінець звітного періоду, 

підвищення рівня цін. Також підвищення прибутку відбувається через підвищення 

продуктивності праці. З ростом продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку 

на одиницю продукції, а таким чином, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі 

собівартості. Для того,  підприємству необхідно активно почати використовувати різноманітні 

мотиваційні засоби:  

- перевести щонайбільше працівників на відрядну форму оплати праці,  

- працівникам погодинної форми у більшому розмірі сплачувати роботу в позаурочний 

час,  

- забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими 

маршрутами,  

- надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних 

дат.  

Велику частку в боротьбі за скорочення собівартості та підвищення прибутку має 

дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської 

діяльності підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії виявляється 

у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скороченні витрат на 

обслуговування виробництва, керування й інших непродуктивних втрат. Необхідно регулярно 

здійснювати інвентаризацію запасів і устаткування з метою ліквідації надлишків [1].  

Велику роль в підвищенні прибутку відведено маркетингу. Практика світової торгівлі 

показала, що безліч видів новітніх виробів не зацікавлюють свого покупця на ринку без 

відповідної організації маркетингу. Тому в ринкових умовах господарювання увагу слід 

приділяти маркетингу. 

Саме процес накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та 

зовнішнього характеру. 

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які залежать від 

діяльності підприємства, а зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які 

не залежать від діяльності підприємства (табл. 1).  
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Також прибутковість підприємства можна охарактеризувати за допомогою двох 

показників: прибутку та рентабельності. Не можна не зазначити про тісний зв’язок цих двох 

показників, але й не можна ототожнювати рентабельність з прибутком. Прибуток є абсолютним 

показником, у той час як рентабельність є відносним показником, тобто рівнем прибутковості. 

Таблиця 1 

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на прибутковість 

Зовнішні: Внутрішні: 

- система оподаткування; 

- державне регулювання цін; 

- нормативні документи галузі, в якій 

працює підприємство; 

- умови та ставки кредитування. 

- цінова політика; 

- обсяг діяльності (кількість та 

номенклатура продукції, ціни); 

- обсяг та характеристика витрат обігу; 

- чисельність працівників; 

- фонд оплати праці; 

- показники ефективності роботи 

обладнання та працівників. 

Джерело: складено на основі [2] 

 

Інший показник, що характеризує прибутковість підприємства – рентабельність, який 

відображає рівень віддачі активів і рівень використання капіталу в процесі виробництва. На 

відміну від прибутку, показник рентабельності характеризує ефективність фінансової діяльності 

будь- якого конкретного економічного суб'єкта, щодо всіх інших (індивідуальних підприємців, 

організацій, регіонів, окремих країн і світу в цілому), незалежно від розмірів і характеру 

економічної діяльності. 

Для успішного розвитку будь-якого підприємства та забезпечення ефективності його  

діяльності необхідно постійно працювати над пошуком шляхів підвищення прибутковості 

підприємства. Дуже важливим моментом у діяльності підприємства є виявлення та кількісне 

вимірювання впливу факторів на показники прибутковості підприємства, пошук резервів 

зростання рентабельності роботи підприємства та обґрунтування і розробка заходів щодо 

використання виявлених резервів. 

Отже, з вищезазначеного можна сказати, що для того, щоб збільшити прибутковість 

підприємства необхідно проводити детальний аналіз внутрішніх можливостей підприємства, 

тобто розглянути усі резерви зниження собівартості продукції, а також зосередити увагу на 

взаємодії з ринком, тобто детально аналізувати ситуацію на ньому, знайти «свого» споживача та 

проводити правильну цінову політику. 
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Дослідження складових управлінського потенціалу та їхньої суті базуються на результатах 

аналізу еволюції таких основних понять як «потенціал» та «управлінський потенціал». Термін 

«потенціал» походить від латинського слова «potential», що означає «силу», «потужність», 

«приховані можливості», «здатність до якоїсь діяльності», «спроможність реалізувати 

можливості» [2]. 

Водночас, варто зазначити, що у трактуванні поняття «управлінський потенціал» вчені та 

практики не мають однозначного підходу. До основних підходів відносять: акцентування на 

кадровому потенціалі (людиноорієнтований підхід), ресурсний підхід, активне використання 

інформаційно-інтелектуального потенціалу тощо. 

Людиноорієнтований підхід – це, передусім, сукупність властивостей, якостей людини, її 

здібностей, необхідних для виконання управлінської діяльності, розвитку лідерських якостей. 

В управлінському потенціалі підприємства людська складова є пріоритетною. І якщо на 

рівні держави розвиток людського потенціалу здійснюється на підставі впливу державних 

важелів та економіки, то на рівні підприємства такі впливи формує керівництво підприємства 

шляхом створення ефективної корпоративної культури, надання можливостей навчання та 

особистісного зростання. 

С. В. Козловський, В. В. Козловський, А. В. Козловський вважають управлінський 

потенціал провідною складовою стратегічного потенціалу підприємства. Такий підхід є 

комплексним та дає змогу врахувати всі складові стратегічного економічного потенціалу 

підприємства та їхні прояви й вплив в управлінському потенціалі [4]. 

А. В. Брутман, С. А Шпак [1, с. 74] аналізують систему потенціалів підприємства і 

визначають її як «здатність підприємства генерувати чистий дохід прийнятного рівня 

(економічний потенціал) і можливість підтримувати вказану здатність в умовах, що змінюються 

на певному рівні (потенціал розвитку)». Такий підхід ототожнює поняття конкурентоздатності 

підприємства та його потенціалу. Результатом ефективного використання управлінського 

потенціалу підприємства є досягнення високого рівня конкурентоздатності та задоволення 

потреб споживачів та працівників, а також розвиток навичок конкурентоспроможності 

персоналу. 
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Більшість авторів у процесі визначення поняття «управлінський потенціал» звертають 

увагу на ресурсні можливості, їхню гнучкість та мобілізацію відповідно до змін у зовнішньому 

та внутрішньому середовищах підприємства. Важливою є також гнучкість фінансового 

забезпечення. 

О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк [6] пропонують управлінський потенціал як 

суб’єктивну характеристику управлінського персоналу розуміти як: 1) можливості та здатності 

особистості вирішувати завдання в області управління й організації діяльності інших людей; 2) 

всю сукупність ділових і особистісних якостей і можливостей керівника, які можуть бути 

введені в дію й використані для вирішення управлінських завдань, і досягнення поставлених 

цілей; 3) навички, вміння, досвід керівників підприємства. 

А. С. Зєніна-Біліченко та О. М. Андрієнко вважають, що управлінський потенціал може 

бути представлений як «кінцевий результат інтеграції всіх ресурсів системи управління, що 

характеризує її інтегровану здатність акумулювати та створювати інноваційний базис розвитку 

підприємства» та підкреслює ресурсні складові [3]. 

Л. М. Прокопишин-Рашкевич акцентує увагу на персоналі та визначає управлінський 

потенціал як «потенціал управління підприємством – це знання, уміння, навички, ресурси, 

інтелектуальні можливості, ініціатива та досвід персоналу, які можна використати для вибору 

найефективніших із альтернативних рішень для забезпечення ефективного функціонування 

суб’єкта господарювання, досягнення ним встановлених цілей» [5, с. 171]. 

Інформаційна складова управлінського потенціалу базується на сучасних інформаційних 

системах, що містять бази даних та знань, є динамічними інформаційними модулями для 

прийняття рішень в різних управлінських ситуаціях. 

Логіка взаємопрояву рівня управлінського та економічного потенціалу полягає в тому, що 

потенціал управління розвивається на підприємстві, де наявні 1) відповідна матеріально-

технічна база; 2) розвинута інформаційна екосистема, яка охоплює всі управлінські та виробничі 

системи; 3) раціональна організація сталих інституцій та проєктних команд; 4) клімат сприяння 

розвитку інновацій та 5) відповідне фінансове забезпечення. 

Управлінський потенціал підприємства переважно залежить від інтелектуального 

потенціалу працівників підприємства, тобто від сукупності інтелектуальних здібностей 

працівників і можливості їхнього розкриття і використання та характеризує загалом склад і 

рівень кваліфікації працівників апарату управління. Але в сучасних умовах розвиток 

інтелектуального потенціалу персоналу може здійснюватися за умови розвитку інформаційної, 

інноваційної складових, корпоративної культури, наявності динамічної стратегії розвитку 

загального та управлінського потенціалів підприємства [7]. 

Відповідно, потенціал управлінського персоналу може бути визначений як здатності 

індивідуального й соціально-психологічного характеру управлінського персоналу до реалізації 
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процесів функціонування і розвитку підприємства. Важливими напрямами розвитку 

управлінського потенціалу персоналу підприємства є розвиток таких його компетентностей, як 

професійна, інноваційна, лідерська, соціально-психологічна тощо. 
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Якість обслуговування розглядають виходячи з витрат часу покупців на придбання товарів 

і умов, в яких покупець здійснює покупку. Якість обслуговування - мінімальний час, витрачений 

на придбання товарів і комфорт обслуговування. 

Важливе місце серед показників, що характеризують діяльність роздрібних компаній, 

займає рівень обслуговування споживачів. Від цього багато в чому залежить конкурентний 

успіх компанії на споживчому ринку, її імідж і навіть ринкова вартість. Рівень обслуговування 

споживачів виникає в процесі продажу товарів і характеризує цей процес. Результатом цього 

процесу є задоволення попиту споживачів на товари [1]. 

Поняття «рівень обслуговування споживачів» визначається низкою специфічних 

елементів, які відіграють різну роль у забезпеченні цього рівня. Найважливіші елементи 

включають: 

- повне дотримання встановлених правил продажу товарів та правил торговельного 

обслуговування; 

- використання прогресивних методів для продажу товарів, які забезпечать зручні і 

мінімальні витрати часу на здійснення покупок;  

-  наявність в магазині великого і стабільного асортименту, що гарантує задоволення 

http://global-national.in.ua/archive/14-2016/75.pdf
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попиту споживача; 

- надання покупцям додаткових бізнес-послуг, пов'язаних з характеристиками реалізованої 

продукції; 

-  широке використання внутрішніх рекламно-інформаційних джерел; 

- високу професійну кваліфікацію персоналу, який безпосередньо здійснює процес 

обслуговування споживачів.  

Для ефективної роботи зі своїми клієнтами і збільшення прибутку, фірмі необхідно завжди 

мати уявлення про потреби споживачів, щоб поліпшити їх обслуговування . Потрібно 

покращувати умови для вільного вибору споживача, тому що ми живемо у світі ринкових 

відносин, де все орієнтовано саме на споживача [2].  

Фактори, що впливають на поведінку споживача: 

1. Психологічні: мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення. 

2. Особистісні: вік, стать, сімейний статус, етап життєвого циклу сім’ї, професія, освіта, 

рівень доходів, тип особистості, стиль життя.  

3. Соціокультурні: референтні групи, сім’я, соціальна роль і статус, культура й 

субкультура, суспільний клас. 

4. Вплив комплексу маркетингу: товарна маркетингова політика, цінова політика, збутова 

політика, комунікаційна політика. 

5. До факторів-збудників, які визначають поведінку покупця, належать і фактори 

ситуаційного впливу: 

 зміни в макросередовищі, зокрема, економічна ситуація в країні, рівень науково-

технічного прогресу, зміна форми власності; 

 зміни обставин у покупця, зокрема, зміни його фінансового стану, зміни в ціні даного 

товару, виникнення необхідності іншої покупки, зміни настрою покупця; 

 атмосфера в магазині, дії інших покупців, які можуть і стимулювати акт купівлі, і 

протидіяти його здійсненню.  

Якість торговельних послуг, як ознака діяльності окремого підприємства, оцінюється 

системою показників, серед яких: стійкість і широта асортименту товарів, дотримання 

технології обслуговування покупців, витрати часу покупця на придбання товару, активність 

продажу товарів, організація торгової реклами та інформації, надання покупцям послуг, 

завершеність покупки та якість обслуговування. Кожен показник має певне значення, яке 

характеризується відповідним коефіцієнтом, а загальна якість обслуговування визначається 

значенням середнього узагальнюючого показника (суми коефіцієнтів).  

Для підвищення якості торговельного обслуговування необхідно підвищувати культурний 

рівень торговельного персоналу, удосконалювати його професійні знання, ввічливість, 

гостинність, вміння чітко виконувати свої обов'язки. Важливою вимогою підвищення якості 
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торговельного обслуговування є розуміння психології покупців. Основним завданням процесу 

обслуговування споживачів є якісне ведення торговельних операцій, повне задоволення потреб 

споживачів у необхідних товарах, наявність високої культури обслуговування.  

Висока культура торговельного обслуговування сприяє збільшенню товарообігу 

підприємств торгівлі, виконанню плану товарообігу, зниженню операційних витрат, збільшенню 

загального доходу, збільшенню прибутку торгових підприємств[3]. 

Крім вибору ефективних методів продажу товарів, відіграє важливу роль у підвищенні 

рівня обслуговування клієнтів, надання різні додаткових послуги клієнтам. Коли клієнти 

оцінюють додаткові послуги в роздрібному магазині, вони порівнюють своє сприйняття 

запропонованих їм послуг з тим, що вони очікують побачити. Якщо прагнення збігаються з 

реальністю, вони будуть задоволені, але якщо послуга виявиться гіршою, ніж очікувалося, їм не 

варто розраховувати на задоволення. 

Широкий набір торговельних послуг, що надаються населенню, дозволяє залучити в 

магазини більше покупців, збільшити доходи і підвищити конкурентоспроможність магазину. 

Як правило, за допомогою відмінного від конкурентів набору послуг, пропонованих покупцеві 

торговою точкою підприємство торгівлі визначає своє положення по відношенню до 

конкурентів. 

Надання широкого асортименту торгових послуг населенню може залучити в магазин 

більше покупців, збільшити дохід і підвищити конкурентоспроможність магазину. Як правило, 

торговий бізнес визначає своє становище щодо конкурентів за допомогою різного набору 

послуг, які магазин надає покупцеві. 
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Розвиток малого бізнесу відіграє важливу роль в економіці України. Він є істотним 

важелем впливу на стимулювання прискорення науково-технічного прогресу, наповнення ринку 

необхідними якісними товарами та забезпечення робочих місць, а також здолання падіння 

виробництва, стабілізації економіки та забезпечення передумов для швидкого та стійкого 
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економічного зростання (рис.1).  

 

Рис 1. Роль малого підприємництва [1, с. 24] 

 

Завдяки малому підприємництву можна трансформувати соціально-економічну структуру 

України; створити конкурентне середовище, унікальне для ринкової економіки; обмежити 

монополізм більших підприємств; збагатити ринок новітніми товарами і послугами; усунути 

безробіття, вирішити проблеми бідності та покращити добробут людей; сформувати середній 

клас прошарку населення, який реально готовий нести свідому відповідальність за розвиток 

економіки, забезпечувати незворотність реформ; покращити економічні показники суспільства в 

цілому через виховання у підприємств господарської та ділової культури і розвиток 

господарства та місцевого ринку з покладанням надій на інтереси національності тощо. 

Значущість полягає в значній частці малого підприємництва в загальній структурі бізнесу [2, с. 

82]. 

Розвиток малого підприємництва є найефективнішим інструментом ринкової реформи 

економіки. Важливість цього сектору економіки виявляється в тому, що кількість зайнятого 

населення збільшується, в результаті чого зростає і рівень доходу населення. Це приводить до 

зростання сукупного попиту, наслідком якого є збільшення виробництва. 

В ринковій економіці малий бізнес виступає провідним сектором. На основі останнього 

визначаються темпи як економічного, так і соціального розвитку країни, структура й якість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мале підприємництво 
Функціональне 

призначення 

Практичне 

обґрунтування  

Сприяння економічному 

розвитку 

Створення робочих 

місць 

малі підприємства створили в ЄС 85% робочих місць 

Створення 

інновацій 

малі підприємства продукують 20% інновацій у сфері 

енергозбереження в ЄС 

Формування ринкових 

відносин 

95% зареєстрованих в ЄС підприємств малі + перші 

місця в рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності економіки (Швеція, 

Німеччина) 
Чинник формування  

ВВП та галузевої 

структури 

національної 

економіки 

60% ВВП країн ЄС продукують малі підприємства 

Забезпечення насичення 

ринку 

Насиченість 

регіональних та 

національних ринків 

60% продажів в країнах ЄС належать малим 

підприємствам 

Організація збуту 

продукції великих 

підприємств 

35% підприємств малого бізнесу ЄС займаються 

збутом продукції великих фірм 



271 

 

валового національного продукту, рівень демократизації суспільства тощо. Розвиток останнього 

- є ефективним засобом пом'якшення соціальної напруги [3, с. 59].  

Упродовж 2015-2019 років, тобто до періоду фінансової кризи та порушення 

макроекономічної стабільності, що було спричинено розповсюдженням пандемії COVID-19, та 

збройної агресії росії проти України, мала місце несуттєва, але позитивна динаміка у розвитку 

суб’єктів малого підприємництва в Україні (табл.1) 

Таблиця 1 

Показники суб’єктів малого підприємництва в Україні до періоду  

фінансової кризи у 2015-2019 рр. 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Частка малого бізнесу у ВВП, % 13 14 15 15 16 

Частка малого бізнесу у структурі 

підприємництва, % 
99,2 99,2 99,1 99,1 99,0 

Кількість суб`єктів малого підприємництва, тис. 

од. 
1958,4 1850,1 1789,4 1822,7 1923,0 

в тому числі суб`єктів мікро підприємництва 1910,4 1800,7 1737,1 1764,7 1864,0 

Чисельність зайнятих у малому бізнесі, тис. осіб 1576,4 15591,7 1658,9 1641,0 1746,6 

Кількість малих підприємств на 10 тис. 

населення, од. 
77 68 76 80 866 

Джерело: складено за даними [4] 

 

Сьогодні малі підприємства займають велику частку в таких галузях, як: будівництво, 

адміністративне та допоміжне обслуговування, професійна, наукова та технічна діяльність, в 

кожній з яких на них припадає понад 90% зайнятості. Крім того, на мале підприємництво 

припадає більш як 70% зайнятості в таких галузях: торгівля, сільське, лісове та рибне 

господарство, інформаційні послуги. Розподіл суб’єктів малого підприємництва України за 

галузями представлений на рис. 2. Як бачимо, найбільша частка суб’єктів малого 

підприємництва в Україні припадає на торгівлю (51,4%). 

Важливими перешкодами для подальшого розвитку малого бізнесу в Україні є 

регуляторний тиск, корупція та недостатній рівень попиту на товари та послуги малих 

підприємств.  

Стримуючим чинником розвитку малого бізнесу виступає низький рівень інновації 

останніх. Як інновації, так і інноваційна діяльність є характерною для великих підприємств 

промислових й високотехнологічних секторів, до яких в меншій мірі відносяться малі 

підприємства. В Україні підприємства малого підприємництва виробляють лише 11% ВВП [5, 

с.123, c.201]. Це зумовлене тим, що підприємства малого бізнесу не відіграють тієї значної ролі 

в національній економіці, як у розвинених країнах. 

В даний час спостерігається сповільнення розвитку малого підприємництва в Україні, що 

призвели такі факторами, як: недосконала законодавча база; корупція; низька купівельна 
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спроможність споживачів; завищені ставки податків; декларативний характер щодо державної 

підтримки малого бізнесу; збройна агресія росії проти України; ризики рейдерського 

захоплення; регулярний тиск контролюючих органів та інші.  

 

Рис. 2. Розподіл суб’єктів малого підприємництва України за галузями [4] 

 

Внаслідок пандемії COVID-19, розпочатої в 2020 році, введених карантинних заходів та 

російське вторгнення в Україну 2022 року економічна діяльність суб’єктів малого 

підприємництва в Україні зазнала значних втрат. Уряд України на економічну кризу відреагував 

широким набором заходів. Також підтримку малому підприємництву в Україні надають такі 

міжнародні організації, як: Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID); CASE Україна Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська 

програма підтримки малого та середнього бізнесу; Центр соціально-економічних досліджень; 

Фонд цивільних досліджень і розвитку США; Представництво Європейської комісії в Україні 

тощо. Також підприємці малого бізнесу мають можливість виграти гранти на започаткування та 

ведення бізнесу. 

Малий бізнес є частиною, яка є невід`ємною в економічній системи України. Оскільки 

забезпечує стабільність та стійкість ринкових відносин. Завдяки гнучкості цього бізнесу 

проявляє оперативне реагування на постійно мінливі умови зовнішнього політичного 

середовища.  

Розвиток малого бізнесу є одним із найперспективніших засобів створення конкурентної 

ринкової системи. Кризові явища, які відбуваються в економіці України, не залишили осторонь 

великий сектор економіки, що безпосередньо впливає на функціонування малого бізнесу в 

Україні  Він повинен стати вирішальним чинником для вдосконалення економічних механізмів. 

Тільки енергійний розвиток малого бізнесу забезпечить соціальну реструктуризацію суспільства 
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і перехід у цивілізований ринок. 

Отже, розвиток малого підприємництва в Україні є вкрай необхідним, оскільки має 

позитивне значення для національної економіки, що значною мірою обумовить створення і 

зміцнення сучасної ринкової економіки з соціальною спрямованістю. 
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Важливим елементом фінансового механізму є фінансовий капітал, ефективне 

функціонування якого забезпечує формування активів виробничо-господарської діяльності, 

конкурентоспроможність різних суб’єктів господарювання, впровадження нових механізмів 

підвищення ефективності управління підприємством та забезпечення умов реалізації 

стратегічного розвитку [1]. Якісні трансформації фінансового капіталу, які полягають в 

диференціації і появі його нових видів та його масштабне кількісне зростання, спричинені 

еволюцією капіталу в історичній ретроспективі мають суттєвий вплив на функціонування 

фінансового механізму взагалі. Цей вплив проявляється в абсолютизації вартості, посиленні 

впливу фінансового капіталу на показники господарської діяльності, його проникненні в системні 

процеси різних сегментів економіки і перетворенні вартості і фінансового капіталу як її носія в 

домінанту економічних відносин.  

На початку створення капіталістичної системи господарювання фінансовий капітал 

розглядався як грошові кошти, що використовуються для розвитку будь-якої діяльності, 

наприклад, виробництва товарів чи торгівлі. Актуалізація досліджень фінансового капіталу 

посилилася в кінці XIX початку ХХ століття, що було пов’язано з розвитком акціонерної форми 

господарювання в промисловості і участі в цьому процесі різних фінансових установ, зокрема 

банків. Сам термін «фінансовий капітал» на відміну від поняття «капітал» з’явився в науковому 

обороті відносно недавно, на початку XX століття після виходу в 1910 р. книги німецького 

соціаліста Р. Гільфердінга [2]. В ході аналізу форми руху капіталу при його трансформації в 

фінансовий капітал Р. Гільфердінг приходить до висновку, що фінансовий капітал є грошовим 
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капіталом і володіє його формою Г-Г, тобто представляє собою гроші, які приносять гроші. У той 

же час усувається самостійність торгового капіталу, а банківський і промисловий капітал 

поєднуються в фінансовому капіталі. 

Проведений термінологічний аналіз трактування дефініції «фінансовий капітал» показав, 

що сучасна економічна наука розглядає його з декількох сторін, що обумовлено різними 

теоретичними моделями його побудови, інтеграційними процесами, змінами соціально-

економічного устрою, розвитком науково-технічного прогресу, інноваційними процесами та 

глобалізацією економіки. Аналіз поглядів вчених дозволив виділити ключові характеристики 

поняття «фінансовий капітал» та об’єднати підходи до його визначення в декілька груп (табл. 1). 

Таблиця 1 

Систематизація трактування дефініції «фінансовий капітал»* 

Підхід до трактування Ключові характеристики підходу 

Монетарний підхід 
фінансовий капітал в контексті забезпечення суб’єктів 

господарювання грошовими засобами в їх різній формі 

Інституціональний 

підхід 

визначення фінансового капіталу в аспекті його використання 

різноманітними інститутами (банками, промисловими групами, 

державними установами, акціонерними товариствами тощо) та опис 

взаємовідносин, які виникають в результаті такого використання чи 

перетворення 

Обліковий підхід 
фінансовий капітал як джерело формування активів суб’єкта 

господарювання та відображення його в фінансовій звітності 

Інвестиційний підхід 

фінансовий капітал з точки зору двох його найважливіших функцій – 

розподільчої (визначення права власності) і трансформаційної 

(втілення в цінних паперах з метою отримання доходу) 
Джерело: узагальнено за даними [1] 

 

Проаналізувавши погляди науковців до визначення фінансового капіталу, які 

сформувалися в історичній ретроспективі, виявлено, що жоден з них не враховує вимоги 

побудови фінансового механізму, а лише описує ту чи іншу функцію, яка ним виконується. Ми 

підтримаємо думку Нестеренко О.О., яка фінансовий капітал пропонує розглядати як сукупність 

грошових коштів та їх еквівалентів, що залучаються їх власниками в процес створення 

додаткової вартості шляхом часткового їх поглинання та відтворення в фінансовому механізмі 

суб’єкта господарювання в вигляді доходу чи інших форм капіталу [1]. 

Фінансовий капітал суб’єкта господарювання та його оптимальна структура є ключовим 

критерієм ефективності діяльності фінансового механізму, визначає його потенціал, а його обсяг 

– основним показником, який враховується при прийнятті рішень постачальниками фінансового 

капіталу при інвестуванні коштів. Форми фінансового капіталу динамічно й постійно 

розвиваються, трансформуються за структурою і збагачуються за змістом, що вимагає 

відповідного методологічно обґрунтованого інструментарію для відображення інформації щодо 

його змісту і процесу формування та використання.  
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Діяльність будь-якої організації залежить від системи менеджменту, в цілому ,і кожного 

окремого працівника, зокрема. Персонал визначає наявність,  придатність оснащення і 

технологій, встановлюють для себе обсяг функцій, обов’язкових для виконання, пристосовують 

під свої можливості структуру організації. Тому працівники є центральним і головним 

елементом у будь-якій системі управління та в будь-якій виробничій системі. 

В сучасних умовах особливо важливе значення має раціональне використання людських 

ресурсів в організації праці всіх форм власності. Рішення важливих проблем інноваційного 

економічного і соціального розвитку країни неможливе без організації принципово нових 

ринкових відносин між партнерами, удосконалення методів керівництва, зміни стилю 

господарювання, психології і мислення керівників, розширення та поглиблення демократії, 

подальшого поліпшення дисципліни, підвищення відповідальності персоналу всіх ланок 

виробництва та управління  [1, c. 10-26]. 

Людина в організації виконує роль керівника (суб’єкта управління) і виконавця (об’єкта 

управління). Працівники організації виступають об’єктом управління, оскільки вони є 

продуктивною силою, головною складовою частиною будь-якого виробничого процесу. Тому 

планування, формування, розподіл, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів 

на виробництві складає основу менеджменту персоналу і з цієї точки зору розглядається 

аналогічно до управління матеріально-речовими елементами виробництва. Водночас 

персоналом є, в першу чергу, люди, що характеризуються складним комплексом індивідуальних 

якостей, серед яких соціально-психологічні відіграють основну роль. Здатність персоналу 

одночасно виступати об’єктом і суб’єктом управління – це основна специфічна особливість 

менеджменту персоналу. 

Предметом управління персоналом є вивчення відносин працівників у процесі 

виробництва з погляду найбільш повного й ефективного використання їхнього потенціалу в 

умовах функціонування виробничих систем [2, c. 29-37].  Основна мета управління персоналом 

– поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації і трудової мотивації для 

розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання робіт вищого рівня. 
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Ринкова економіка поєднує усіх членів трудового колективу загальним економічним 

інтересом, який визначає їх ставлення до праці і її результатів. Суть трудового колективу 

полягає в тому, що об’єднуючи людей загальним соціальним і виробничим інтересом, він 

ставить за мету створення умов для розкриття індивідуальності особистості, реалізації її 

повноцінного розвитку. 

І як результат, розвивається сам колектив: чим яскравіша змістовніша індивідуальність, 

чим більше у колективі творчих особистостей, людей з розвинутою свідомістю, тим більш 

дієздатним є колектив в цілому. Тому управління персоналом перебудовує також характер 

людських взаємовідносин всередині трудового колективу [3, c. 513-516]. 

Людина є суб’єктом виробничого процесу, яка має власні цілі й інтереси. Саме вона 

створює все нове, і тільки їй властивий творчий підхід до роботи. Але вона може стати гальмом 

процесу, приховуючи свої можливості, відчути незадоволеність колективними відносинами.   

Отже, основним завданням в управлінні людськими ресурсами є найбільш ефективне 

використання здібностей співробітників відповідно до цілей підприємства й суспільства. При 

цьому має бути забезпечене збереження здоров’я кожної людини і встановлені відносини 

конструктивного співробітництва між членами колективу й різними соціальними групами. 
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Основною метою діяльності підприємства на ринку є збільшення власного капіталу й 

отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності. Кінцеві 

результати господарювання оцінюють за допомогою показників ефективності. 

Характеристика ефективності господарювання, насамперед, передбачає тлумачення таких 

дефініцій, як: «ефект», «ефективність», «прибутковість», «ефективна діяльність». На перший 

погляд, усі ці поняття однакові, але це не так, оскільки кожна з них має різний економічний 

стрижень і методологічний інструментарій аналізу та оцінки. 

Ефект ‒ це результат реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

виробництва за рахунок економії та раціонального використання всіх виробничих ресурсів [1]. 

Економічний ефект відображає вартісні показники, що характеризують проміжні й окінцеві 
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результати господарської діяльності підприємства.  

Економічна ефективність ‒ це термін, який використовують для оцінки результативності 

господарської діяльності підприємства в порівнянні із зусиллями, пов'язаними з відповідною 

діяльністю. «Економічна ефективність є основним якісним фактором економічного зростання 

підприємства, оскільки забезпечує абсолютне зростання її результатів при тій же величині 

зусиль» [2]. Формами прояву економічної ефективності є різноманітні економічні ефекти: 

зростання продуктивності праці, зростання обсягу товарообігу, збільшення прибутку, зниження 

фондомісткості й інші. Форми прояву соціальної ефективності пов’язані з отриманням 

соціальних ефектів: поліпшенням умов праці, зростанням життєвого рівня населення. 

Як зазначав Пітер Друкер, «існує смислова відмінність між ефективністю та 

результативністю: «результативність» (effectiveness) означає «робити правильні речі» (doing the 

right things), а «ефективність» (efficiency) – «робити речі правильно» (doing thing sright) [3]. 

Подібне розділення він виводить з різного написання і вимови однокореневих слів. Однак, у всіх 

словниках і «effectiveness» і «efficiency» переводяться як «ефективність», що свідчить, на наш 

погляд, про наявність двох різних форм ефективності.  

Ефективність – це складна, багатогранна, комплексна категорія. На думку більшості 

науковців ефективність є однією з найскладніших категорій сучасної економічної науки. Таким 

чином, проаналізувавши існуючі на сьогодні визначення категорії «ефективність», можна 

виділити два основні підходи до її визначення. 

За першим підходом, ефективність ототожнюють із результативністю. Основним 

критерієм у цьому підході є «витрати-результат». За другим підходом ефективність розглядають 

із позиції досягнення мети. Відповідно, основним критерієм при цьому є «результат-мета». 

Прийнято вважати, що загальним показником і водночас важливою характеристикою 

ефективності є рентабельність. Незалежно від видів економічної діяльності та ресурсів, 

залучених або споживаних, економічні ефекти в кінцевому підсумку матеріалізуються в 

прибуток, одержуваний підприємством. «Звичайно, прибуток і рентабельність характеризують 

економічну ефективність виробництва на мікроекономічному рівні в тісному зв'язку з іншими 

показниками, використовуваними для вимірювання економічних показників підприємства, 

такими як: продуктивність праці, якість продукції, собівартість продукції та ін.» [2]. Іншими 

словами, рентабельність – це один із основних індикаторів, який характеризує ефективність 

фінансово-економічного механізму та прибутковість діяльності, відображає міру використання 

наявних виробничих ресурсів, рівень віддачі витрат, а також адекватність системи управління та 

доцільність управлінських заходів у процесі функціонування підприємства. 

Отже, ефективність функціонування підприємства є комплексною характеристикою 

існування соціально-економічної системи. Для її визначення варто застосовувати комплексний 

підхід, який включає сукупність критеріїв.  
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На сьогодні інновації і інноваційна діяльність набувають все більшого значення для 

економічного розвитку фінансово-господарської діяльності підприємств. У провідних країнах 

світу до 60 % підприємств щорічно впроваджують продукцію, яка містить нові знання і 

технологічні рішення, а витрати на науку і проєктні рішення в цивільних галузях перевищують 3 

% ВВП. Зарубіжний досвід переконливо свідчить про те, що інноваційні підприємства 

виконують дуже важливі функції в економіці розвинених країн.  

Згідно із чинним законодавством інноваційна діяльність визначається як діяльність, що 

спрямована на використання, комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і 

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. Інтенсивне створення, 

впровадження та використання інновацій визначає поняття інноваційної активності 

підприємств. Теоретичні аспекти сутності інноваційної активності підприємств відображені на 

рис. 1.  

Значна інноваційна активність дає змогу підприємствам реалізувати свої потенційні 

переваги, знайти гідне місце на світовому ринку, посісти провідні позиції в тих сферах 

економічної діяльності, де вона має для цього умови. Інноваційна активність характеризує 

реальний інноваційний потенціал підприємства та описує ступінь інтенсивності реалізації 

інноваційних проєктів. 

Особливостями інноваційної активності підприємств є : 

- стратегічний характер, оскільки стратегічний підхід забезпечує найбільш повну 

реалізацію потенціалу в сфері інноваційної діяльності;  

- керованість у реальному масштабі часу, що викликано необхідністю регулювання 

діяльності, у зв'язку із значною інтенсифікацією змін зовнішнього середовища;  

- раціонально-логічність щодо послідовності дій та своєчасності. Цей комплекс має 

забезпечувати, по-перше, необхідну динамічність інноваційної діяльності, виходячи із існуючих 

умов як зовнішнього, так і внутрішнього середовища; по-друге, визначені темпи реакції та 

адаптації діяльності до змінених умов функціонування [3]. 

Для забезпечення максимальної ефективності діяльності інноваційно-активних 
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підприємств необхідно визначити : найбільш ризиковані напрями діяльності; усі доступні 

джерела новаторських ідей; кількісні показники, які необхідно отримати для досягнення цілей, 

окреслених інноваційними проєктами; основні етапи роботи з реалізації інноваційного проєкту, 

важливо здійснювати перехід до наступного етапу лише за умови повного виконання 

попереднього [4]. 

 
Рис. 1. Теоретичні аспекти сутності інноваційної активності підприємств 

Джерело: складено на основі [2] 

 

Для підприємств, які здійснюють активно інноваційну діяльність, особливої уваги 

потребує здійснення заходів забезпечення економічної безпеки, що дозволять максимально 

врахувати ризики і загрози створювані середовищем функціонування, а також адаптувати до 

змін, уникнути чи мінімізувати наслідки їх впливу.  

В управлінні інноваційно-активних підприємств необхідно ретельно вивчати вплив 

внутрішнього та зовнішнього середовищ із притаманними їм ризиками, загрозами чи 

можливостями, а також використовувати весь комплекс безпекових заходів, що дозволять 

досягнути бажаних результатів та визначених цілей діяльності. Особливо важливим є 

дослідження впливу глобальних небезпек на діяльність підприємств та адаптацію процесу 

управління для їх нейтралізації або мінімізації впливу.  

Отже, інноваційна активність підприємств характеризується особливістю динамічної 

реалізації сукупності цілеспрямованих процесів, що за рахунок упровадження інноваційних 

перетворень з урахуванням взаємодії факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ 
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забезпечують підприємству певні конкурентні переваги. Підвищення інноваційної активності є 

основою забезпечення та утримання конкурентних переваг підприємств на ринку.  
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В сучасних умовах зростає роль страхових компаній, які, з одного боку приймають на себе 

різноманітні ризики від суб'єктів економіки, а з іншого боку, самі наражаються на різного роду 

екзогенні та ендогенні ризики. Однак економічна нестабільність виробничої сфери, низький 

рівень доходів населення, недосконала нормативно-правова база не створюють надійної основи 

для сталого економічного розвитку страховиків. За таких умов виникає необхідність у зміцненні 

фінансової стійкості та надійності страховиків, оскільки саме ефективна діяльність страхових 

компаній дозволяє забезпечити стабільний соціально-економічний розвиток країни, захистити 

суб’єктів господарської діяльності від наявних та потенційних загроз, а також підвищити 

добробут населення. Підтримання необхідного рівня фінансової стійкості та надійності 

страхових компаній України є важливою умовою їх сталої діяльності та є запорукою успішного 

виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками. Таким чином, фінансова стійкість і 

надійність кожної окремої страхової компанії становить базис для забезпечення фінансової 

стабільності всієї страхової системи країни і  потребує застосування відповідного 

інструментарію їх оцінювання. 

Сьогодні у вітчизняній науці і практиці не існує єдиного підходу до системи показників 

фінансової стійкості страхових компаній. Усі підходи до оцінювання фінансової надійності 

страховика можна систематизувати у 3 групи: 

- методичні підходи, в основу яких покладено визначення інтегрального показника 

фінансової надійності страховика; 

- методичні підходи, в основу яких покладено розрахунок одиничного показника 

фінансової надійності страхової компанії; 

- методичні підходи, що обґрунтовують теоретичні засади побудови методики оцінювання 
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фінансової надійності страхової компанії. 

Сучасна група науковців пропонує методику оцінки фінансової надійності страхової 

компанії, яка полягає у визначенні узагальнюючого показника – коефіцієнта фінансової 

надійності страхової компанії.  

Коефіцієнт надійності (Кн) страховика характеризує сукупний рівень ліквідності, 

платоспроможності і рентабельності та розраховується за формулою: 

Кн = √Кп × Кл × Кр 3
,                                                                                                                  (1) 

де Кп – коефіцієнт платоспроможності;  

Кл – коефіцієнт ліквідності;  

Кр – коефіцієнт рентабельності [1, с. 161]. 

Перевагою цього є простота його технології його використання. Інформаційною базою для 

нього є оприлюднена звітність страхової компанії, яка доступна для всіх зацікавлених сторін. 

Проте представлена методика має низку недоліків: 

1) алгоритм розрахунку коефіцієнта платоспроможності коефіцієнт не враховує 

особливості фінансового механізму страхування функціонування компанії. Відображає лише 

рівень власного покриття страхових резервів, однак страхова компанія зазвичай також має інші 

зобов'язання (довгострокові, поточні); 

2) відсутнє нормативне значення коефіцієнта надійності, що унеможливлює 

порівняльність і позбавляє методики прикладного значення. 

З метою стандартизації процедур для аналізу діяльності страховиків, розроблені 

Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків [2], які передбачають аналіз капіталу, активів, 

перестрахування, страхові резерви, прибутковість і ліквідність. На основі цього методу 

визначається – Early Warning Tests (EWT) – рівень фінансової надійності страхової компанії. 

Інформаційною підтримкою цієї методології є публічна звітність та звіт про доходи і витрати 

страхової компанії. Результати тестів раннього попередження є інформацією з обмеженим 

доступом. 

У звіті Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS) "Використання 

наглядових ключових індикаторів для оцінки поведінки страховика" в якості наглядових 

індикаторів наведено такі як: частота скасувань, коефіцієнт збитків, комбінований коефіцієнт, 

частка скарг, частота суперечок, коефіцієнт витрат, коефіцієнт перерв, коефіцієнт стійкості, 

коефіцієнт поновлення [3]. 

Національне рейтингове агентство "Рюрік" використовує власну Методику рейтингового 

оцінювання фінансової надійності (стійкості) страховика, в рамках якої визначені основні 

критерії та показники оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії. Для 

визначення рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії НРА "Рюрік" 

використовує надану внутрішню інформацію, фінансову звітність, а також публічну інформацію 
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і власні бази даних. В процесі оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхових компаній, 

відповідно до підходу НТА "Рюрік", доцільно розглянути наступні групи кількісних показників: 

показники ліквідності та платоспроможності; показники збитковості; показники ефективності 

діяльності; показники капіталізації; показники перестрахування; показники диверсифікації 

страхового портфеля. Додатково, для визначення рівня фінансової надійності (стійкості) 

страхових компаній необхідно також враховувати такі чинники: склад акціонерів та керівництва 

страхової компанії; входження страхової компанії до фінансово-промислових груп, а також 

аналіз інформації щодо того, чи є страховий бізнес основним (пріоритетним) для акціонерів; 

можливість залучення зовнішнього фінансування з боку акціонерів, та / або позикового капіталу 

(облігаційні випуски, кредити комерційних банків тощо); наявність інформації в мережі Internet 

та ЗМІ, що може негативно вплинути на ділову репутацію страхової компанії (особливо 

акцентуючи увагу на інформації щодо затримання розгляду / невиконання зобов’язань за 

страховими договорами); накладення штрафних санкцій з боку НБУ та інших регулюючих 

органів (в т.ч. позбавлення / тимчасове призупинення дії ліцензій зі здійснення страхової 

діяльності або інших ліцензій); інші фактори, які, можуть вплинути на рівень фінансової 

надійності (стійкості) страхової компанії (в т.ч. чутливість до політичних ризиків) [4]. 

Найбільш повним доцільно вважати підхід І. Г. Аберніхіної та І. Г. Сокиринської, які до 

системи показників оцінки фінансової надійності страховика відносять наступні: здатність 

виконувати зобов’язання, в т. ч. за договорами страхування й перестрахування; достатність 

власних коштів для виконання страхових зобов’язань; рівень виплат; величину заборгованості 

страхувальників і страховика за страховими виплатами; ступінь незалежності від 

перестрахування [5]. 

Отже, аналіз методичних підходів до оцінки фінансової надійності страховика дозволяє 

виявити напрями аналізу його платоспроможності, ліквідності та ділової активності. 

Характерною відмінністю наявних методик є зосередження уваги в кожній з них на окремих 

групах показників, різна кількість показників, що визначає потребу розроблення уніфікованої 

комплексної методики аналізу фінансової надійності страхових компаній та встановлення її 

офіційного статусу на рівні рекомендацій для страховиків, що сприятиме підвищенню їх 

надійності. 
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One of the important and fundamental theoretical issues of economic activity is the definition of 

the concept of "income", which was investigated throughout the history of the formation of the 

economy. As an economic category, income in the general sense means the flow of money and other 

income per unit of time and consists of factors such as profit, wages, interest and rent. The amount of 

income affects the indicator of profit, which is the main financial indicator of the enterprise. 

The basis of the economic approach to defining this concept is the term "proceeds", that is, the 

volume of sales of products manufactured by the enterprise (works, services). Sometimes this term is 

identified with the notion of "enterprise income". An example of a simplified approach is the following 

definition of this category: "As an economic category, revenue (revenue) is the flow of cash and other 

earnings over a period derived from the sale of products, goods, works, services." The identification of 

the company's income only with the proceeds from the sale of products virtually excludes from it such 

inherent elements as received rent (in the provision of fixed assets in the lease), royalties (payments 

received by the company for the use of its innovative or software product, brand, etc.), dividends and 

interest on the financial investment portfolio created by the company in securities of third parties, etc. 

Obviously, the concept of "enterprise income" should be considered wider than "revenue from the sale 

of products (works, services)" [1, с. 59]. 

The accounting approach to the concept of "enterprise income" is predominantly based on the 

term "economic benefit". The content of this category is defined in International Financial Reporting 

Standard 18 Income, namely, "Revenue is the gross income of economic benefits during a certain 

period that arises in the ordinary course of business of the entity when the equity capital increases as a 

result of this proceeds, and not as a result of contributions from capital participants "[2]. 

 A similar concept in the National Accounting Standard (Standard) of Accounting - NP (C) BO 1 

"General Requirements for Financial Statements" is interpreted as follows: "Revenues are an increase 

in economic benefits in the form of asset revenues or a reduction in liabilities that lead to an increase in 

own of capital (except for the growth of own capital at the expense of contributions from participants 

(owners) for the reporting period "[3]. 

Profit is an economic category that is defined as the difference between total revenue and total 

expenses, or the difference between income and expenses. Revenue means the amount of money 

received from the sale of products, work performed or services rendered; is calculated by multiplying 

the price of the product by the number of its units sold. 

It is necessary to distinguish between the concept of gross and net income. Gross income is the 

total amount of income that an enterprise receives from all types of activity over a period of time. Net 



284 

 

income is the difference between revenues from sales of products and compulsory payments included 

in the price of products. 

The enterprise receives income both from ordinary activity and as a result of extraordinary 

events. 

Under normal business activities are understood as any activity of an enterprise, as well as 

operations that it provides or arises as a result of such activity. Examples of ordinary activities are the 

production and sales of products, payments to suppliers, buyers and customers, employees, tax 

authorities, banking institutions, etc. The usual activities also include such transactions as revaluation 

of the property of the enterprise, write-down of depreciated inventories of tangible assets, economic 

sanctions for breach of contractual obligations or tax laws, and others. 

The extraordinary activities of the enterprise include operations that do not occur frequently or 

regularly and are different from ordinary operations, such as fires, natural disasters, etc. [4, с.30]. 

Other operating income includes: income from the sale of foreign currency; income from the sale 

of other current assets (inventories, low value items, etc.); operating lease income (property); Income 

from operating currency differences in foreign currency transactions; the amount of fines, fines, 

penalties and other sanctions received for breach of economic agreements recognized or debtor by 

which decisions of the court, arbitration court on their collection; Income from write-off of accounts 

payable, on which the claim has expired; repayment of previously written off assets (receipts of debts 

written off as hopeless); amount of received grants and subsidies; other operating income. 

Internal analysis allows us to study the mechanism of achieving the company's maximum profits. 

It is important to use both external and internal analysis. A comprehensive approach to income research 

allows you to make informed managerial decisions, and helps you choose the best option for the future. 

A comprehensive approach to income analysis plays a decisive role in the competition policy of an 

enterprise. Separately, a kind of analysis is devoted to the study of past trends. It is called retrospective, 

and the analysis associated with the forecasts is called promising. 

The purpose of income analysis is to assess the final results of the enterprise, study the main 

causes, their changes in dynamics and comparison with similar enterprises in the region, with the 

indicators of competitors. It is also important in the analysis to identify reserves for increasing profits 

(cover loss), increase profitability and identify specific measures for the future. 

The income analysis is carried out in the following stages: 

1. Analysis of the total volume and composition of revenues. At this stage of analytical work, the 

total revenue of the enterprise is determined, its absolute and relative change in comparison with the 

previous periods. The composition of incomes is analyzed, that is, the share of separate sources of 

income formation in their total volume (from realization, other realization, non-realization operations, 

etc.). 

2. Analysis of the volume and sources of formation of gross income (from the sale of goods) of 
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the enterprise. This stage of analytical work involves studying the main sources of formation of gross 

income, the amount of income from each source, the share in the total income. 

3. Analysis of changes in the level of gross income. At this stage, the level of gross income is 

determined and its change is calculated in comparison with the previous period. 

4. Estimation of the level of profitability of other types of activity of the enterprise. At this stage 

of the analytical work, the relative indicators of obtaining income from other types of activity of the 

enterprise are calculated and analyzed in dynamics: investment, intermediary, credit, lease, etc. The 

level of profitability of other activities is compared with the level of gross income to determine the 

priority directions of enterprise development, its diversification. Comparison and evaluation are carried 

out by means of cost-benefit calculations (the ratio between the amounts of income and expenditure) 

and the return on assets (the amount of income generation per unit of assets used) of different types of 

enterprise activity. 

5. Quantitative assessment of the factors that determine the change in the volume of gross income 

formation. This stage of the study involves: 

– the study of the effect on the value of income of factors such as the volume of goods turnover 

(in actual and comparable prices) and the average level of income by applying the method of chain 

substitutions or the index method; 

- quantitative assessment of the influence on the average level of gross income of structural 

changes, namely: assortment structure of goods turnover, composition of goods turnover in the form of 

sales, composition of suppliers (channels of receipt of goods) by applying the method of percentage 

numbers. 

6. Estimation of unused opportunities for receiving income. To carry out this stage of analytical 

work, information is needed on the selling prices of certain types and types of goods in competitor 

companies or information on purchase prices through alternative feeds channels. In the presence of 

such information, the unused opportunities for increasing the company's income are calculated by 

improving the policy of commodity supply (reducing the purchase price) or the pricing policy of using 

opportunities to increase sales prices. Estimation of unused opportunities for receiving revenues is 

carried out selectively, according to product groups that have the most important value for the 

enterprise. 

7. Analysis of the adequacy of income generation. The adequacy of income generation is assessed 

on the whole in the enterprise on the basis of analysis of the use of revenue received (for payment of 

taxes, coverage of fixed and variable costs, the formation of net profit). To do this, the volumes, 

dynamics and the share of each direction of the use of incomes in the total volume of their formation 

are determined, and the indicators of profitability of expenses and profitability of incomes are analyzed. 

The assessment of the adequacy of income generation allows us to conclude that the fulfillment of the 

requirements of self-sustainability and self-financing of enterprise development [5, с. 62]. 
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As a result of the study, it was found that income represents the difference between the proceeds 

from the sale of products, goods and services, and the cost of material costs for the production and 

marketing of products. In order to continuously ensure the growth of profits that generates the 

company's income, it is necessary to look for unused opportunities for its increase, that is, growth 

reserves.   
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Фінансова система України та результати функціонування компаній останнього року 

вказують на необхідність пошуку нових можливостей з головною метою – створювати нові 

стратегії з антикризового управління та розвивати напрями моделювання нових антикризових 

сценаріїв. Важливість залучення інструментів моделювання та сценарного підходу 

відіграватиме особливу роль при створенні нових стратегій, з використанням сучасних новітніх 

інструментів та використанням в якості базису – кращих кейс-практик зарубіжних компаній у 

відповідних секторах економіки.  

На нашу думку, сьогодні дуже важливо приділяти увагу всім складовим виробничо-

комерційної діяльності компанії. Актуалізація товарної, цінової, збутової та комунікаційної 

політик повною мірою впливає на результат фінансової діяльності будь-якої компанії. 

Особливості сценарного підходу дають змогу залучати ширший інструментарій, ширші межі 

функціональних політик компанії, ширше коло показників результативності за всіма 

компонентами – за всіма політиками. Крім того, виходячи з розуміння, що фінансова 

архітектоніка для рівня компанії є узагальненням механізмів її розвитку, враховуючи в собі 

фінансовий механізм, організаційно-економічний, господарський тощо.  

Фінансова архітектоніка є всебічним поєднанням, конструкцією, моделлю, яка враховує всі 

стратегії розвитку компанії та одночасно всі алгоритми взаємодії між окремими сферами 

виробничо-комерційної діяльності. Важливість алгоритмізації саме через окреслені сценарії у 

загальній фінансовій архітектоніці окреслює ключову визначальну роль для розвитку бізнесу, 

саме через неї можливо побачити всю тривимірну модель для компанії.  

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza
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Перспективи розвитку фінансової архітектоніки для українського бізнесу відіграють 

ключову роль, вони є базисом створення нової парадигми стратегічного управління та виходу з 

фінансової кризи останнього року.  
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В умовах воєнного стану, який характеризується постійними загрозами знищення ресурсного 

та майнового потенціалу підприємств, ризиками погіршення логістики та вимушеним 

переміщенням виробничих комплексів, одним із найактуальніших питань є забезпечення 

платоспроможності підприємств різних галузей економіки та належного рівня безпеки їх 

функціонування. Наявні загрози можуть призвести до зниження ліквідності підприємств, якості 

трудових ресурсів, їх плинності та відпливу кадрів через військові дії. Постійне підвищення ризику 

ведення господарської діяльності може сприяти значному зниженню рівня економічної безпеки 

підприємства, а в майбутньому призвести до його ліквідації та банкрутства. 

Рівень економічної безпеки підприємства визначається впливом зовнішніх та внутрішніх 

чинників, найбільш загальними з яких є:  

–неефективне управління оборотними засобами і структурою капіталу; 

–відсутність або неефективний контроль над співвідношенням основних та оборотних 

засобів, власного й залученого капіталу; 

–застосування конкурентами недобросовісних методів і способів у конкурентній боротьбі;  

–співвідношенням часток фінансового портфеля за ризиками та прибутковістю;  

–неефективне управління портфелем цінних паперів та зовнішній вплив на ринок цінних 

паперів;  

–неефективне управління кадрами, технологічними, інвестиційними процесами і роботами, 

витратами, виробництвом тощо; 

–негативний вплив форс-мажорних або інших чинників.  

Зовнішні чинники впливу на рівень безпеки підприємства зумовлені війною, 

нестабільністю національної грошової одиниці, загрозами енергетичного, інвестиційного, 

фінансового характеру. 

До зовнішніх загроз доцільно віднести: купівлю акцій, боргів підприємства небажаними 
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партнерами; наявність значних фінансових зобов'язань у підприємства (як великої величини 

позикових засобів, так і великих заборгованостей перед підприємством); нерозвиненість ринків 

капіталу і його інфраструктури; недостатньо розвинену правову систему захисту прав інвесторів 

і виконання існуючого законодавства; кризу грошової і фінансово-кредитної систем; 

нестабільність економіки України в цілому.  

Узагальнюючи існуючі підходи, вважаємо найбільш значущі зовнішні та внутрішні 

загрози економічній безпеці підприємства систематизувати за наступними критеріями: 

- місцем знаходження джерела: зовнішні, внутрішні; 

- джерелом виникнення: об'єктивні, суб'єктивні; 

- можливістю прогнозування: передбачувані, непередбачувані; 

- ступенем вірогідності: невірогідні, маловірогідні, вірогідні, дуже вірогідні; 

- ступенем очевидності: явні, приховані; 

- частотою виникнення: постійні, випадкові; 

- моментом існування: актуальні, потенційні; 

- об'єктивністю існування: реальні, надумані; 

- віддаленістю у часі: безпосередні, близькі (до року), далекі (більше року); 

- віддаленістю у просторі: на території підприємства; на прилеглій території; на території 

регіону, країни; на закордонній території; 

- суб'єктом загрози: кримінальні структури, недобросовісні конкуренти, контрагенти, 

власні працівники; 

- формами прояву: кількісні, якісні; 

- об'єктом посягань: загрози підприємствам, загрози стейкхолдерам; 

- видом збитків: загрози, що несуть прямий збиток, загрози, що призводять до втраченої 

вигоди. 

Ризики, що пов’язані із можливістю виникнення неочікуваних матеріальних витрат, 

зниженням або відсутністю прибутку, втратою частини капіталовкладень для підприємства 

класифікуються як фінансові ризики. Ці ризики виникають на будь-якому етапі господарської 

діяльності в результаті відносин з фінансовими структурами та підприємствами.  

Фінансовий ризик підприємства - це допустиме настання певних неприємних фінансових 

наслідків у ситуації, коли умови фінансової діяльності підприємства невизначені. Причини 

виникнення фінансових ризиків різноманітні й можуть з’явитися непередбачено в процесі 

діяльності підприємства. Вони поділяються на зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх 

причин формування фінансових ризиків можна віднести наступні: слабку і нестабільну 

економіку країни; економічну кризу; інфляцію; підвищення рівня конкурентної боротьби; 

зниження цін на світовому ринку; політичні чинники та ін. Усі ці причини мають зовнішнє, 

щодо підприємства, походження і тому підприємство їх контролювати не може. До внутрішніх 
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причин формування фінансових ризиків можна віднести: підвищення витрат на підприємстві, 

низький рівень управління, відсутність планування, незадовільну фінансову політику 

підприємства та ін. [1].  

Фінансовий менеджмент ризиків (система управління ризиками) є складової системи  

економічної безпеки підприємства, що має такі складові: 

1. Якісний аналіз ризиків, що загрожують безпеці підприємства – деталізація складних 

ризиків та їх ідентифікації, виявлення факторів ризику. 

2. Кількісна оцінка ризику, яка надає можливості визначити ймовірність виникнення та 

розміру потенційних фінансових втрат. 

3. Розробка оптимізації ситуацій ризиків шляхом мінімізації або нейтралізації ризиків. 

Ризик має ймовірнісний характер і є об'єктивним явищем функціонування економічної 

системи в умовах ринкової економіки. 

Найбільш значимі фінансові ризики підприємства такі: ризик зниження фінансової 

стійкості, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик, інфляційний ризик, структурний 

ризик, кредитний ризик, процентний ризик, податковий ризик, криміногенний ризик. 

Ризик зниження фінансової стійкості - виникає, коли структура капіталу недосконала 

(наприклад, велика частка позикових коштів), що спричиняє дисбаланс у грошовому потоці 

фірми. 

Ризик неплатоспроможності  - характеризується зниженням рівня ліквідності активів, що 

спричиняє дисбаланс грошових потоків компанії. 

Інвестиційний ризик - виникнення фінансових втрат під час інвестиційної діяльності. 

Інфляційний ризик - в умовах інфляційної економіки постає як самостійний тип 

фінансового ризику та може спричинити знецінення капіталу. 

Структурний ризик - породжується неефективним фінансуванням поточних витрат бізнесу, 

що призводить до високої частки постійних витрат у їх загальній сумі. 

Кредитний ризик- ризику несплати або несвоєчасної оплати готової продукції, позиченої 

компанією. 

Процентний ризик - непередбачена зміна як депозитних, так і позикових ставок на 

фінансовому ринку. Частіше зміни на фінансовому ринку в результаті державного регулювання, 

збільшення або зменшення пропозиції вільних грошових ресурсів тощо. Наслідки 

відображаються в емісійній діяльності компанії, політиці дивідендів тощо. 

Податковий ризик - ймовірність того, що держава запровадить нові види податків і зборів з 

підприємницької діяльності, можливість підвищення рівня існуючих податків і зборів тощо. 

Криміногенний ризик  - небезпека оголошення фіктивного банкрутства; фальсифікація 

документів, що забезпечують зловживання активами іншими особами; викрадення персоналом 

певних видів обладнання тощо. Виділяється як окремий вид фінансового ризику. 
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Отже, в умовах війни систематизація ризиків, загроз та небезпек економічній безпеці 

підприємства набуває важливого прикладного значення. Сучасна ситуація породжує новітні 

чинники класифікації та методи ідентифікації й управління ризиками економічної безпеки 

підприємства. 
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Підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку 

виробництва. Систематичне зростання продуктивності праці має пріоритетне значення для 

підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства, галузі промисловості, 

всього господарського комплексу, для підвищення матеріального добробуту кожного 

працюючого[1]. 

За сучасних умов розвитку економіки у ринковій сфері розвивається багато малих та 

середніх підприємств. Багато з них укладають спеціальні контракти з працівниками в яких 

зазначено: заробітну плату, графік, кількість годин для праці. Одних цих чинників недостатньо, 

щоб максимально збільшити продуктивність праці, тому використовуються інші прийоми 

збільшення продуктивності праці. Основною причиною по якій керівники хочуть збільшити 

продуктивність праці - це прибуток. На сьогоднішній день в ринковій економіці є безліч 

конкурентів в тій чи іншій сфері, тому підприємства намагаються виробити найбільше якісної 

продукції та послуг. 

Фактори продуктивності праці- це чинники або системи заходів за допомогою, яких 

міняється продуктивність праці. Є різні систематизації цих факторів: 

1) матеріально-технічні; 

2) організаційно-економічні, що характеризують ступінь розвитку організації та 

управління суспільного виробництва; 

3) соціально-психологічні, що пов'язані з роллю людини в суспільному виробництві і 

характеризують ступінь використання робочої сили. 

За допомогою цих факторів керівництво може заохочувати робітників для більшої 

продуктивності їхньої роботи. Для того, щоб працівник максимально використовував свої 

можливості для виробництва або іншої трудової діяльності, роботодавець має заохотити його, 
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дати зрозуміти, що з ростом обсягів виробництва, доходів підприємства пропорційно 

покращується і добробут кожного працівника. Для цього на підприємстві використовують 

стимули, мотиви і спонукання до трудової діяльності. 

Керівництво також може підвищити продуктивність праці тим, що буде визначати 

кращого працівника щомісяця або щорічно, за це працівник може отримати винагороду у 

вигляді: відпустки, грошової винагороди, підвищення курсів кваліфікації. Щодо останнього 

власники компанії не хотітимуть, щоб працівник був перекваліфікованим, адже з легкістю може 

перейти до конкурентів. Щоб такого не сталося керівництву потрібно підписувати контракти 

про співпрацю на певний період часу, за який він (працівник) не зможе звільнитися за власним 

бажанням.  

Дуже важливим є розуміння керівництва до методів стимулювання продуктивності праці. 

Багато з роботодавців може порахувати, що витрати на збільшення продуктивності можуть бути 

завеликі та не вигідні для них. Проте, якщо розрахувати стимулювання робітників до 

винагороди можна розрахувати, що кількість прибутку буде більшою в тому випадку, коли й 

сама продуктивність буде більшою. 

Вaжливим інструментом підвищення продуктивності прaці нa підприємстві є фoрмувaння 

оргaнізaційної культури. Впровaдження новітніх упрaвлінських технологій без зaстосувaння 

оргaнізaційно-культурних підходів, які бaзуються нa психологічних тa соціaльно-економічних 

мехaнізмaх упрaвління поведінкою прaцівників є знaчно усклaдненим. 

Управління продуктивністю праці на підприємстві – це дуже складне та комплексне 

завдання, яке є суттєво важливим для будь-якого суб’єкта господарювання, що прагне до 

економічного зростання та ефективного розвитку. Реалізація цього завдання залежить від 

правильно скоординованої роботи усієї команди працівників на підприємстві на усіх етапах 

функціонування, починаючи від розроблення стратегії підприємства та закінчуючи 

впровадженням окремих програм розвитку, зокрема програми з підвищення продуктивності 

праці на підприємстві [2]. 

Отже, продуктивність прaці на підприємстві - це нaйвaжливіший з покaзників 

ефективності трудового процесу, що вирaжaється відношенням виробленої продукції (послуг) 

до відповідних витрaт безпосередньої, живої прaці. Сучасна економічна ситуація в Україні та 

кризовий стан справ на підприємствах зумовили необхідність підвищення ефективності праці як 

на рівні підприємства, первинної ланки суспільного виробництва, так і на рівні усього 

народного господарства загалом. 
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В сучасних умовах страховий бізнес розвивається з врахуванням ризиків та загроз 

реального та потенційного характеру і враховує поточну та стратегічну перспективи. Без 

реального уявлення про стан справ у страховій компанії неможливо планувати її діяльність, 

здійснювати маркетингову стратегію, залучати інвестиції, розраховувати на успіх. Сьогодні 

керівництво страхових компаній починає працювати із нетрадиційними бізнес моделями, 

ситуаційним підходом до прийняття рішень, прогнозуванням та плануванням діяльності у 

поточному та стратегічному вимірах.  

Більшість страховиків в Україні формують стратегію управління компанією, базуючись на 

процесному підході, оскільки, вважають, що саме він є необхідною умовою забезпечення 

стійкого і динамічного функціонування страхової компанії. Страховиків цікавить розвиток 

усього бізнесу, тобто його функціонування на основі відповідних бізнес моделей та пропозицій 

щодо їх удосконалення. Керівництво компаній орієнтується на  процесний підхід до вирішення  

ділових ситуацій, вивчення взаємодії проблемних ситуацій, ступеня їх впливу на ефективність 

бізнес моделей і результативність процедур прийняття стратегічних рішень. Для страховиків 

вибір бізнес моделі є найбільш пріоритетним завданням в порівнянні з іншими суб'єктами ринку 

фінансових послуг, оскільки характерною особливістю бізнес-процесів страхової компанії є 

наявність в них випадкових параметрів, обумовлених чинниками ризику та ймовірністю 

настання страхових випадків. До них відносять: виробничий бізнес-процес (страхова премія, 

франшиза та ін.); адміністративний бізнес-процес (ефективність використання фінансових 

ресурсів, показники структури активів і пасивів та ін.); параметри, які знаходяться на перетині 

вказаних двох процесів (характеристики перестрахової та інвестиційної стратегій). Комплексний 

аналіз бізнес-процесів в страхуванні припускає також оцінку підсумкових показників діяльності 

страхової компанії (рентабельність, межа платоспроможності, ліквідність та ін.) [1]. 

Cучасні підходи до формування бізнес моделей грунтуються на ідеї постійного 

вдосконалення і модифікації, аналізу й прогнозування, а також своєчасного внесення змін до 

них. Враховуючи специфіку страхового бізнесу, можна обгрунтувати, що для оцінки розвитку 

бізнес-процесів страхової діяльності найбільш підходить  системно-динамічний підхід. З 

позицій системного підходу управління бізнес моделями є цілеспрямованою системою із 

зворотнім зв’язком, яка забезпечує управління об'єктом як сукупністю взаємозв'язаних бізнес-

процесів за допомогою дій окремого суб'єкта управління. Основними бізнес моделями  



293 

 

страхування є маркетинг, розробка страхових послуг, продаж, андеррайтинг, врегулювання 

збитків, оцінка фінансових показників. На практиці ці процеси змішуються, повторюються, 

проте можна виділити їх послідовність. По-перше, дії з ухвалення або відхилення заявлених 

ризиків на страхування, встановлення тарифів і франшиз. По-друге, аналіз ринку, чинників 

ризику, конкурентного середовища. По-третє, продаж та облік страхових продуктів – це перш за 

все якісне обслуговування клієнтів, враховуючи фінансові можливості компанії, залучення 

нових страхувальників (робота з клієнтами, організація агентської мережі, власних офісів, 

представництв, управління збутом). По-четверте, максимальне розширення сфери продажів за 

допомогою ефективного задоволення попиту страхувальників, контроль продажів. По-п'яте, 

фінансова діяльність.  

За сферою діяльності та підпорядкуванням страхова компанія є фінансовою установою. 

Між усіма суб’єктами страхової діяльності існують грошові потоки. Цей факт також 

відображено у її бізнес моделях.  

Аналіз фінансової діяльності страхової компанії з метою поліпшення її фінансових 

показників дуже важливий для адекватного реагування на ринкові події. Перестрахування дуже 

важливий для страховика процес передавання ризику, оскільки його зменшує. 

У страховому бізнесі дуже важливе адекватне і якісне управління страховими резервами. 

Якщо резерви правильно сформовані, страхова компанія буде успішною. Це корінна відмінність 

від більшості інших компаній і ведення бізнесу. 

Виконання страховою компанією своїх зобов’язань перед клієнтами, оцінювання 

можливості та строку виплат за страховими випадками важливий елемент ведення бізнесу 

(прийом заяви про страховий випадок, перевірка заяви, огляд об'єкту страхування, запит 

додаткових документів, ухвалення рішення про виплату або відмову у виплаті) [2].  

Можливості сучасних системи моделювання - це засоби для проведення сценарних 

розрахунків, аналізу результатів моделювання за кожним бізнес-процесом і в їх комплексі. 

Здатність таких систем дозволяє вирішувати основні завдання компанії, такі як: оперативність 

прийняття рішень з вибору продукту страхування для клієнта за заданими умовами страхування; 

можливість проведення андеррайтингової політики для структурних підрозділів компанії; аналіз 

і прогнозування тарифної політики за видами страхування, страховими продуктами компанії. 

Бізнес-система, що моделюється оперує як із даними, виробленими в сфері страхування 

(наприклад, законодавчою базою стосовно розподілення фінансових ресурсів страхової 

компанії), так і з даними, що накопичуються у страховій компанії (наприклад, фактично 

отриманими страховими платежами та заявленими страховими випадками).  

Проведення серій імітаційних експериментів дозволяє визначити ступінь активності 

реагування компанії на зміни страхового ринку з метою своєчасного прийняття відповідних 

заходів, оцінити ефективність технологій формування технічних резервів та загальних активів 
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компанії, прогнозувати можливі зміни її фінансового становища, визначати прогнозні значення 

результативних показників діяльності страховика. Використання наведених моделей дозволяє 

оцінити об’єктивно-необхідний рівень витрат на управління, можливості проведення 

інвестиційної політики, визначити стратегію проведення маркетингової політики та покращити 

конкурентні позиції страховика на ринку послуг. 
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Особливості функціонування підприємств оптової та роздрібної торгівлі вимагають 

підвищеної уваги науковців і практиків до розбудови ефективної системи управління 

інвестиційною діяльністю, як з точки зору залучення інвестицій, так і з позиції здійснення 

власних вкладень в перспективні інвестиційні об’єкти та проекти, що є підґрунтям зростання 

економіко-інноваційного потенціалу та ключовим чинником успішного функціонування й 

активного подальшого розвитку торговельних підприємств. Ефективність управління 

інвестиціями та власна інвестиційна привабливість для внутрішніх і зовнішніх інвесторів є 

чутливими індикаторами рівня потенціалу інвестиційного розвитку торговельних підприємств, 

що є важливими передумовами обґрунтування перспективної моделі стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю та прогнозування вектору інвестиційної траєкторії, які дозволяють 

визначати напрями вдосконалення поточної та довгострокової фінансово-господарської та 

інвестиційної діяльності, виявляти внутрішні резерви зростання фінансових результатів, 

капіталізації та ринкової вартості, а в підсумку – зростання інвестиційної привабливості 

торговельних підприємств.  

В сучасних нестабільних умовах фінансово-господарської діяльності підприємств 

найбільш затребуваними і доцільними під час обґрунтування та прийняття управлінських 

рішень в різних сферах економіки є системна методологія та системний підхід до управління. 

Він становить надійну основу управління складними процесами інвестиційної діяльності 

підприємств торгівлі, дозволяє планувати, аналізувати, оцінювати ефективність інвестиційної 

діяльності на різних етапах її реалізації, послідовно вибудовувати та поєднувати складові 

компоненти системи управління з метою утворення цілісної сукупності елементів 

https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17086
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внутрішньогосподарського управління із суб’єктами та об’єктами зовнішнього економічного 

середовища. 

Концептуальна модель управління інвестиційною діяльністю підприємства торгівлі  (рис. 

1) ґрунтується на засадах системного підходу своїм складом, змістом та зв’язками структурних 

елементів, їх цілями, завданнями, принципами, підходами, функціями, методами, інструментами 

інтегрована в загальну систему економічного управління підприємством, що сприяє 

ефективності прийняття управлінських рішень та їх реалізації на послідовних етапах 

інвестиційного процесу. 

 

Рис. 1. Концептуальна модель управління інвестиційною діяльністю підприємства  

торгівлі на засадах системного підходу [1, 2] 

 

Така комплексна концептуальна модель дозволяє менеджерам сформувати цілісне бачення 

складної системи і динамічного процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства 

торгівлі, забезпечує прийняття обґрунтованих стратегічних, тактичних і оперативних 

управлінських рішень, дозволяє своєчасно реагувати на виклики внутрішнього та зовнішнього 

середовищ, нейтралізувати або мінімізувати ризики інвестиційної діяльності в поточному та 

довгостроковому періодах. 
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Фінансова стійкість підприємства виступає однією з головних умов життя, розвитку та 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість 

підприємства характеризує ефективність операційного, інвестиційного та фінансового розвитку, 

містить необхідну інформацію для інвесторів, відображає здатність підприємства виконувати 

свої зобов’язання. Як показує практика, фінансово стабільні підприємства мають переваги перед 

іншими компаніями цієї галузі в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі 

кваліфікованого персоналу тощо. 

Немає однозначної думки вчених і дослідників щодо існування тих чи інших факторів, що 

впливають на фінансову стабільність. Деякі вважають, що такими факторами є міцні позиції 

компанії на ринку, налагодження економічних відносин з партнерами, високий рівень 

виробничої логістики та впровадження сучасних технологій. Інші вважають такими факторами є 

стан майна, рівень гнучкості системи управління тощо.   

Важливо, що діяльність підприємства можна розглядати як зовні, так і всередині. 

Зовнішній аспект фінансової стійкості підприємства пов’язаний зі стабільністю економічного 

середовища, в якому воно діє, що забезпечується відповідним державним макроекономічним 

регулюванням ринкової економіки. Внутрішній аспект фінансової стійкості відображає стан 

його ресурсного потенціалу та його динаміку, що забезпечує стабільно високі фінансово-

економічні результати підприємства. Ця специфікація має на меті обґрунтувати доцільність 

поділу факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства, на дві групи: внутрішні та 

зовнішні. 

До внутрішніх необхідно віднести інноваційні, виробничі, фінансові, виконавчі, а до 

зовнішніх – законодавчо-розпорядчі, політичні, соціально-демографічні фактори впливу. Якщо 

конкретизувати, то внутрішніми факторами є обсяг підприємства, рівень гнучкості системи 

управління; рівень відповідності продукції вимогам споживачів до якості та ціни, стан 

матеріально-технологічної бази підприємства, новизна технологій, стан майна та фінансових 

ресурсів, ступінь залежності від зовнішні кредитори та інвестори, ефективність господарсько-

фінансових операцій, рівень управління та забезпечення висококваліфікованої репутації 

підприємства; баланс внутрішніх можливостей з впливом зовнішніх загроз. 

Зовнішні фактори – соціально-економічна та політична стабільність в країні; рівень 

платоспроможного попиту; рівень конкуренції; податкова, кредитно-фінансова, бухгалтерська, 
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інвестиційна політика; зовнішньоекономічна політика держави, ефективність економічних 

відносин, зміна умов експорту та імпорту, антимонопольна політика, ситуація на ринку 

постачальників; інвестиційний клімат, галузеві характеристики, тип ринку, кредитна політика, 

валютна політика, рівень страхових ставок, науково-технічний прогрес. 

На сьогоднішній день найбільш впливають на фінансову стійкість підприємства – 

економічні та фінансові фактори. Вони можуть викликати кризи, банкрутство та ліквідацію 

підприємства. Слід зазначити, що на етапі розвитку української економіки фінансова стійкість 

багатьох підприємств значно погіршилася. Основними факторами є світова фінансово-

економічна криза, зростання інфляції, нестабільна податкова та кредитна політика уряду. 

Нестабільність економічної ситуації в Україні призведе до погіршення інвестиційного 

клімату в країні. Значний вплив на фінансову стійкість підприємств має також 

зовнішньоекономічна політика країни, яка включає експортну та імпортну політику. Така 

політика має бути спрямована на створення сприятливих умов для українських виробників на 

світовому ринку.  

На фінансову стійкість підприємств суттєво впливає фаза економічного циклу, в якій 

перебуває економіка країни. Під час кризи спостерігалося відставання темпів продажу від 

темпів його виробництва, яке спостерігається сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції і 

запаси, що ще більше знижує продажі. Знижуються також доходи суб'єктів господарювання, 

зменшуються обсяги прибутку. Все це призводить до зниження ліквідності підприємств, їх 

платоспроможності та створює передумови для масових банкрутств [1]. 

Природно, що підприємство може керувати лише внутрішніми факторами для фінансової 

стабільності. Тому найбільшу увагу слід приділяти цій групі факторів, таким як забезпечення 

оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами, вибір виду діяльності та 

структури продукції, ефективне управління необоротними активами, забезпечення раціональної 

структури капіталу, вибір правильного стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами. 

технологічні моделі та забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції, 

дослідження та розробка можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в майбутньому – 

фактори, які повністю або частково залежать від підприємств. 

Фінансова стійкість залежить від фінансового потенціалу підприємства. Фінансовий 

потенціал визначається обсягом власних, позикових і залучених фінансових ресурсів 

підприємства, якими воно може мати поточні та майбутні витрати. З огляду на це ефективність 

управління фінансовою стійкістю підприємства залежить від раціональності управління його 

фінансовим потенціалом. 

Однією з важливих складових фінансової стійкості є наявність необхідного обсягу 

фінансових ресурсів, які можуть бути сформовані лише при ефективній діяльності підприємства 

та отриманні прибутку. Підприємство використовує прибуток компанії для погашення своїх 
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зобов'язань перед банками та іншими фінансовими установами, а також зобов'язань перед 

акціонерами та інвесторами. Крім того, прибуток є одним з основних джерел фінансування для 

розширення підприємства, реконструкції та модернізації обладнання або його заміни. У свою 

чергу, для досягнення та підтримки фінансової стійкості важливий не тільки розмір прибутку, а 

й рівень його інвестованого капіталу або витрат, тобто, рентабельність підприємства [2]. 

Зростання фінансової стійкості підприємств залежить від багатьох факторів. Темпи 

зростання показників фінансової стійкості залежать від рентабельності продажів, оборотності 

капіталу, фінансової активності щодо залучення коштів, швидкості розподілу доходів на 

інвестиційні потреби. В умовах формування ринкових відносин кожне підприємство повинно 

мати достовірну інформацію про фінансову стійкість як власного підприємства, так і партнерів. 

Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу визначити фінансові 

можливості компанії в майбутньому, оцінити фінансову незалежність від зовнішніх джерел, 

зробити загальний прогноз майбутнього фінансового стану [1].  

Таким чином, фінансова стійкість підприємств – це властивість підприємства, яка 

відображається у процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на 

досягнення фінансової рівноваги та здатність не лише підтримувати на належному рівні основні 

характеристики підприємства, але і розвивається. Важливими факторами, від яких залежить 

фінансова стійкість підприємства, є такі внутрішні фактори, як якість управління прибутком 

міського підприємства та структура його залучених та власних коштів. Підприємство має 

сформувати ефективну систему управління фінансовою стабільністю, засновану на 

використанні методів прогнозування, планування, регулювання, контролю та аналізу фінансової 

стабільності.  

Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно ретельно проаналізувати 

вплив тих чи інших факторів на фінансову стійкість за певний період часу з метою 

обґрунтування тих чи інших стратегій управління, прогнозування, виконання планів. Такий 

підхід дозволить запобігти банкрутству, кризовим ситуаціям та мінімізувати вплив цих факторів 

у майбутньому. 
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Конкурентний статус (лат. status - стан, становище) згідно з формулюванням І. Ансоффа -

це характеристика конкурентних позицій підприємства на ринку. Конкурентним статусом 

являється сукупність сильних і слабких сторін організаційного та економічного стану 

підприємства на галузевих та регіональних ринках товарів і послуг щодо головних його 

конкурентів, що досягається методами і засобами, які не суперечать положенням 

антимонопольного законодавства. Конкурентний статус підприємства безпосередньо залежить 

від його конкурентних переваг, які в більшій своїй частині залежать від ефективності 

використання різних видів ресурсів в процесі виробництва, збуту і подальшого сервісного 

обслуговування покупців [2]. 

Конкурентоспроможність продукції визначається як її перевага у порівнянні з іншими 

видами аналогічної продукції при вирішенні потенційним покупцем його проблем. Тобто, це 

ступінь відповідності товару вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за 

найважливішими характеристиками 

Критерії оцінювання конкурентоспроможності, дають можливість підсумувати усі 

недоліки та переваги підприємства, вести обдуману боротьбу, для прийняття правильних рішень 

та мінімізації ризиків [1]. 

Розрізняють такі поняття, як параметри та показники конкурентоспроможності. 

Параметри конкурентоспроможності - це, як правило, кількісні характеристики 

властивостей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його конкурентоспроможності. 

Прийнято виділяти окремі групи параметрів конкурентоспроможності: технічні, 

економічні, нормативні параметри. 

Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, що 

визначають особливості галузі та способи його використання, а також функції, які виконує 

товар у процесі його використання. Технічні параметри поділяють на параметри призначення, 

ергономічні та естетичні параметри. 

Параметри призначення характеризують області використання продукції та функції, які 

вона покликана виконувати. За ними можна судити про корисний ефект, що досягається за 

допомогою використання даної продукції в конкретних умовах споживання. 

Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства передбачає їх 

поділ на окремі групи за певною ознакою. Найчастіше такою ознакою виступає форма 
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представлення результатів оцінювання, відповідно до якої виділяють графічні, матричні, 

розрахункові та комбіновані (розрахунково-матричні, розрахунково-графічні) методи[3]. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства передбачає оцінку досягнутого рівня 

використання наявного потенціалу (організаційного, науково- технічного, виробничо-

технологічного, соціального, фінансово-економічного), загальних результатів господарської 

діяльності, фінансових результатів та платоспроможності, ефективності виробничої діяльності. 

Слід підкреслити, що аналіз конкурентоспроможності підприємства має багато спільного з 

аналізом його господарської діяльності. Справа в тому, що при аналізі конкурентоспроможності 

неможливо обійтися без багатьох показників, використовуваних при проведенні аналізу 

виробничо-господарської діяльності підприємства 

По-перше, оцінка конкурентоспроможності пов'язана з визначенням показників 

конкурентоспроможності підприємства є вихідним моментом для організації всієї виробничо-

господарської діяльності в умовах ринкової економіки; 

По-друге, вивчення конкурентоспроможності має вестися безупинно і систематично, на 

всіх стадіях життєвого циклу продукту. Такий підхід дозволяє своєчасно приймати рішення про 

оптимальні зміни товарного асортименту, необхідність пошуку нових ринків або нових 

ринкових ніш, розширення та створення нових виробничих потужностей, розробці нової 

продукції або модернізації тієї, що випускаються; 

По-третє, оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства викликає необхідність 

використовувати цілий ряд показників, які свідчать про ступінь стійкості положення 

підприємства, здатність випускати продукцію, що користується попитом у споживачів і 

забезпечує йому стабільний прибуток. 

Проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства є складною і комплексною, 

оскільки конкурентоспроможність складається з безлічі різних чинників. Однак ця оцінка 

необхідна підприємству для здійснення низки заходів, таких як: розробка основних напрямків зі 

створення і виготовлення продукції, що користується попитом; оцінка перспективи продажу 

конкретних видів виробів і формування номенклатури; встановлення цін на продукцію і т. д. В 

даний час методологія і методика проведення оцінки не є достатньо розробленими. Складність 

категорії конкурентоспроможність обумовлюється різноманіття підходів до її оцінки. 
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У сьогоднішніх умовах на багатьох підприємствах здійснюється модернізація 

виробництва, запровадження і розвиток новітніх технологій, що діє на зростання ефективності 

роботи даних підприємств. Проводяться зміни в соціальній сфері приватних підприємств. Також 

збільшуються перспективи розв’язання соціальних проблем, зростання добробуту персоналу, 

з’являються новіші проблеми, зв’язані з вирішенням кількості персоналу, застосуванням 

найманої праці, збільшенням вимог до працівників. В той же час на державних підприємствах 

відбувається занепад і стагнація. 

Повільно усвідомлюється та запроваджується в систему управління державними 

підприємствами правове оформлення ділової поведінки та корпоративної культури, посилення 

відповідальності працівника і роботодавця щодо продуктивної та гідної праці, якості трудового 

життя, конкурентоспроможності персоналу й підприємств тощо [1]. 

Підприємства постійно розвиваються, а науково-технічний прогрес не стоїть на місці. 

Найкращою політикою ведення підприємства можна назвати ту діяльність, за якої досягається 

ринкова рівновага, тобто пропозиція задовольняє попит. Частою проблемою підприємств було 

створення завеликої кількості товарів для отримання більшого прибутку та подальшого 

розвитку, проте це призводило лиш до застою економіки через неможливість спожити дану 

кількість продукції та перенасиченості її на ринку. При даному застої усі підприємства 

фактично ідуть в збитки якщо не знаходять шляхи для запобігання даної проблеми. Багато ‒ не 

завжди означає добре, повинна бути міра в усьому. 

Проте досягнення даної рівноваги раз і назавжди неможливе, оскільки потреби людства 

постійно змінюються та збільшуються, а отже і пропозиція повинна постійно розвиватись та 

слідкувати змінам в попиті населення, що є дуже важливою складовою економіки, будь-якого 

підприємства, а також світової економіки в цілому. 

Оскільки усе змінюється, виникають відповідно нові проблеми та нові варіанти вирішення 

цих проблем. Даних проблем є безліч, назвати усі неможливо, проте ідей вирішення їх не хватає. 

Однією з таких проблем, яку можна назвати основною обмежувальною частиною для 

подальшого існування людства являється обмеженість ресурсів, через постійне зростання 

використання різних видів ресурсів та виснаження землі в цілому.  

З розвитком різних технологій та збільшенням масштабу виробництва кількість ресурсів 

на нашій землі постійно зменшується, а можливість взаємозаміни усіх копалин на наш час досі 



302 

 

неможливе, що в найближчому майбутньому спричинить такі катастрофи, які не факт, що буде 

під силу вирішити людству. Загалом ситуація не настільки критична, оскільки зараз на нашій 

Землі проживає велика кількість свідомих людей, а пошуки вирішення даної проблеми 

розпочали заздалегідь. Таких проблем насправді є дуже багато, і визначити, яка з них краща, яка 

гірша неможливо, в силу того, що проблема це проблема, якою б вона не була. 

Точно передбачити майбутній розвиток підприємств в цілому неможливо. Проте 

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

трансформації – переходу до якісно нової економіки майбутнього в якій людина стає головною 

метою розвитку. Вона є постіндустріальною і заснована на знаннях, інформації та інноваціях до 

економіки сталого розвитку, яка не підкорює природу, а розвивається в органічному поєднанні з 

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

життєдіяльності людини, насамперед, економічної. 

Процеси глобалізації, фінансові та екологічні зміни, інформаційна і технологічна 

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

заснована на знаннях. 

На нашу думку, можна провести паралель того, що по будові світова економіка є подібною 

до того як створена планета Земля. Наша планета складається з різних материків, а ті 

насамперед складаються з різних країн, а країни з міст. Так само створене і світове 

господарство, яке є формою існування взаємовигідних відносин. 

З цих слів можна зробити висновки, що для подальшого розвитку підприємств своєї 

країни, потрібно думати не тільки про себе, а включати в плани подальших дій розвиток світової 

економіки в цілому.  

Надалі підприємства будуть розвиватись, покращувати технології, автоматизувати 

виробництво ще більше для отримання ще більших прибутків, що буде просувати економіку все 

далі і далі. Але розвиватись самостійно дуже важко, кожне підприємство формує економіку, і 

якщо людство хоче розвинутись ще більше, потрібно стабілізувати економічний стан усіх країн, 

що призведе до колосальних змін в економіці і розвитку кожного підприємця. Наразі 

підприємства не готові для об’єднання та фінансування чогось, проте коли світ усвідомить те, 

що жертвуючи щось, можна отримати набагато більшого та кориснішого, тоді економіка та все 

що її формує (підприємства в тому числі ) вийде на такий рівень, що зараз навіть неможливо 

уявити. 
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Амортизація поєднує риси витрат на торговельному підприємстві і джерела коштів, 

процесу руху вартості і важелі управління відтворенням, відшкодування зношених і 

нагромадження нових засобів праці. Амортизація являє собою надзвичайно складне економічне 

явище. Амортизаційні відрахування на торговельному підприємстві є найсуперечливішою й 

найцікавішою з усіх економічних складових діяльності торговельного підприємства. Проте 

економісти-практики та теоретики не досягли єдності у поглядах стосовно сутності амортизації 

на торговельному підприємстві, її функцій як джерела нагромадження. У багатьох дослідженнях 

ототожнюються поняття амортизації та зношування, амортизації й відшкодування, амортизації 

та грошових сум для відшкодування амортизації й амортизаційних відрахувань. 

На сьогоднішній день важливим є детальне дослідження точки зору провідних 

економістів-практиків та теоретиків та чіткого розмежувати цих понять враховуючи 

необхідність їх удосконалення, зумовлену умовами та вимогами сьогодення на торговельному 

підприємстві. Доречним є аналіз та систематизація трактування таких понять як амортизація та 

знос на торговельному підприємстві. Проблеми трактування сутності та розкриття економічного 

змісту амортизації основних засобів є достатньо актуальною, адже й досі немає єдиного підходу 

до визначення даних понять. Поняття амортизації є найбільш дискусійною та неоднозначною у 

понятійно-категоріальному апараті, адже про це свідчить відсутність єдиного підходу до 

тлумачення цього поняття. 

На нашу думку, не слід ототожнювати зношування і амортизацію основних засобів на 

торговельному підприємстві, оскільки поступова втрата вартості та її перенесення на товари в 

результаті продажу – це два різні за своїм змістом процеси. Перший визначає вартісну 

характеристику основних засобів, другий – рухову; перший процес проявляється у зношуванні і 

зносі, другий – в амортизації. Зношування й амортизація – це самостійні послідовні форми руху 

вартості основних засобів на торговельному підприємстві. Тому під амортизацією потрібно 

розуміти процес нарахування зносу, тобто поступове перенесення вартості майна на створення 

нового продукту. Амортизація є інструментом бухгалтерського обліку, що забезпечує 

дотримання принципу нарахування та відповідності доходів та витрат на торговельному 

підприємстві. Амортизація є суб’єктивним явищем, адже суб’єкт господарювання вирішує яким 

чином буде здійснюватися даний процес на торговельному підприємстві, які методи 
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використовувати, яким чином формувати амортизаційний фонд та ін.  

Необхідно також зазначити, що не всі вчені ототожнювали поняття амортизації та 

амортизаційного фонду на торговельному підприємстві. Проблеми визначення амортизації та 

зносу завжди була в полі зору вчених та залишається актуальною на сучасному етапі розвитку 

бухгалтерської науки. В різні часи науковці займалися розробкою питань теорії амортизації, 

аналізували фактичні тенденції її нарахування і досліджували закономірності відтворення. 

Однак існує ряд проблем, які ще не досліджені і не вирішені. Дані аспекти відкривають поле 

діяльності для тих, хто буде в майбутньому досліджувати проблеми обліку та формувати його 

історію. 

Водночас потрібно зазначити, що на сучасному етапі, з метою вдосконалення обліку 

операцій з нарахування амортизації основних засобів на торговельному підприємстві, необхідно 

враховувати досвід і досягнення минулих поколінь, з повагою відноситися до наукових пошуків 

своїх попередників і використовувати набуті ними знання та навички. 

Частина авторів знос тлумачать як суму амортизації об’єкта основних засобів на 

торговельному підприємстві з початку його корисного використання. Вважаємо, що дане 

формулювання викладено некоректно, оскільки насправді знос має етимологічне походження 

від дієслова «зношування», що означає ставати непридатним внаслідок тривалого використання. 

Тому знос основних засобів на торговельному підприємстві треба розглядати власне як втрату 

тими чи іншими об’єктами своїх фізичних властивостей, отже й знецінення вартості. 

Проаналізувавши досліджене, можна визначити: під поняттям «знос» слід розуміти частину 

вартості майна, яка відображає ступінь втрати ним вартості на торговельному підприємстві. 

Зазначимо, що відповідно до НП(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація – це 

систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх 

корисного використання (експлуатації) та знос основних засобів – це сума амортизації об’єкта 

основних засобів з початку його корисного використання. Таким чином дослідження змісту 

поняття «амортизація» поряд із застосовуваними (часто синонімічно) поняттями «знос» і 

«зношення» дозволили визначити дані поняття наступним чином: 

– знос – це частина вартості майна, яка відображає ступінь втрати ним вартості на 

торговельному підприємстві. 

– зношення – об’єктивний процес зменшення корисності об’єкта (його фізичне та 

моральне старіння), що в подальшому унеможливлює його використання за призначенням на 

торговельному підприємстві.  

– амортизація – це процес нарахування зносу, тобто поступове перенесення вартості майна 

на створення нового продукту на торговельному підприємстві. Амортизація є інструментом 

бухгалтерського обліку, що забезпечує дотримання принципу нарахування та відповідності 

доходів та витрат на торговельному підприємстві. Амортизація є суб’єктивним явищем, адже 
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суб’єкт господарювання вирішує яким чином буде здійснюватися даний процес, які методи 

використовувати, яким чином формувати амортизаційний фонд та ін.  

На нашу думку, окреслення та розмежування вказаних вище понять дозволить забезпечити 

однозначне їх розуміння для цілей інтерпретації в межах наукових досліджень та прикладного 

розуміння цих понять при формуванні облікової політики торговельного підприємства, а також 

удосконаленні порядку застосування елементів методу бухгалтерського обліку для 

відображення відповідних операцій. 
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Питанням ціноутворення та дослідження споживчої поведінки присвячено багато наукових 

праць, де висвітлюються різноманітні сторони маркетингового ціноутворення як 

фундаментальної області задоволення споживчих потреб. На теперішній час методична і 

методологічна основа ціноутворення сформована значною мірою, що надає підґрунтя розвитку 

подальшим дослідженням, особливо в сфері впливу ціни на поведінку споживача. Так, в працях 

Беспалюк Х. М., Горбаль Н. І. та ін. досліджуються психологічні чинники при формуванні 

ціноутворення, що формують різні типи споживчої поведінки [1]. 

Підприємству необхідно приділяти питанню ціноутворення не менше уваги, ніж 

споживчим властивостям продукції або послуги, а особливо – ціновій психології. Під ціновою 

психологією варто розуміти вибір та практичну реалізацію таких способів психологічного 

впливу на покупців і психологічно обґрунтованого встановлення й зміни цін пропозиції товарів, 

які сприяють реалізації обраних стратегій ціноутворення. При формуванні цінової політики 

підприємства слід враховувати її безпрецедентний вплив на поведінку споживачів. 

Ціноутворення повинно будуватися на аналізі факторів попиту, що містять: смаки споживачів, 

споживчі властивості товару, його якісні характеристики. 

Ціна є одним з ключових чинників, що впливають на кінцевий результат діяльності 

підприємства. Співвідношення між цінами та кількістю зроблених покупок за цими цінами 

можна пояснити, по-перше, впливом законів попиту та пропозиції і цінової еластичності, по-

друге - різною реакцією покупців окремих сегментів ринку на ціну. У процесі реалізації 
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продукції на ринку ринкова цінність пропозиції виробника товарів проявляється в реакції 

покупців на зміну ціни. 

При цьому вони мають більш чи менш чітке уявлення про «чесну», тобто прийнятну ціну з 

точки зору її споживчих властивостей. Чутливість покупців до зміни рівня ціни досить часто 

залежить від їхньої точки зору стосовно співвідношень «ціна/якість» чи «ціна/якість/сервіс», 

кожне з яких обирається залежно від особливостей використання (споживання) продукції. У 

даному разі процес прийняття споживачами рішення щодо купівлі продукції базується на 

результатах їхнього досвіду придбання та використання аналогічної продукції.  

У рамках обраної цінової політики товаровиробників, які прагнуть продати свій товар за 

вигідними цінами, спостерігаються різноманітні психологічні типи цінової поведінки, 

мотивовані станом ринку, попитом, реакцією покупців, можливостями залучення покупця до 

процесу купівлі продажу, прагненням уникнути збитків. Зокрема, існують такі характерні типи 

цінової поведінки продавців у взаємозв'язку з психологічними факторами, що їх обумовлюють: 

пропозиція товару за ціною, що забезпечує мінімально допустимий для продавця рівень 

прибутковості, рентабельності; психологія ціноутворення «рівняння на інших»; психологія 

«зняття вершків»; психологія стійких цін. До числа специфічних проявів цінової психології 

виробників і продавців товарів відноситься також виникнення інтересу у споживачів придбати 

товар за пропонованою ціною.  

Сприйняття ціни залежить від типу поведінки споживачів. Виділяють такі типи цінової 

поведінки споживачів:  

1) споживач як економічна людина, дії якої як споживача відповідають закону попиту, суть 

якого полягає в тому, що зниження ціни товару призводить до збільшення обсягів його 

закупівель, а підвищення ціни – до скорочення. 

2) традиційна поведінка споживача. За цієї моделі незначні коливання цін можуть зовсім 

ігноруватися покупцем: вплив звички виявляється сильнішим за економічний розрахунок. 

Особливо часто модель традиційної поведінки спрацьовує при здійсненні покупок товарів, що 

викликають сильне звикання. 

3) спорадична поведінка, яка виникає при купівлі товарів, які для покупця не є 

стратегічними за ціною і купуються лише час від часу; 

 4)ірраціональна поведінка, в основі якої лежать ірраціональні психологічні механізми. 

Один з них – різна реакція на магію цифр; 

 5) інструментальна поведінка, що спрямована на задоволення базових потреб;  

6) цінносно-орієнтована поведінка, яка характерна для певної верстви споживачів, для 

яких сама ціна є цінністю, має престиж, за який вони готові платити. У цих випадках ціна є 

інструментом статусного споживання;  

7) поведінка споживачів під час інфляції, що характеризується прагненням споживачів 
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перетворити свої знецінені гроші у товар [2]. 

 Оскільки в процесі вибору товару покупець може поводиться ірраціонально, психологія 

цінових очікувань і оцінок на сьогоднішній день є предметом численних досліджень, до числа 

яких входить дослідження сприйняття споживачем процентних розходжень і неокруглених 

закінчень ціни, вплив відносних цін і представлення на процес ухвалення рішення про покупку. 
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У сучасних економічних і політичних умовах, які спричиняють нестабільність у 

вітчизняній підприємницькій діяльності, виникає потреба в ухваленні нових, термінових та 

ефективних управлінських рішень з питань фінансування підприємств та відновлення їх 

фінансової стабільності та платоспроможності. Питання формування фінансових ресурсів для 

бізнесу є особливо актуальним з огляду на запроваджений в Україні воєнний стан та 

широкомасштабне вторгнення окупаційних військ на територію України. 

Сьогоднішні історичні виклики, з якими стикнулась Україна, дають можливість 

вибудувати нову систему взаємовідносин науки і суспільства, підвищити її значимість як у 

науково-технічному прогресі та інноваціях, так і в посиленні обороноздатності країни, 

прийнятті суспільнозначущих рішень, формулюванні національних стратегій розвитку.  

В умовах повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, 

постраждала економіка країни, а вітчизняні підприємства знаходяться в складних умовах. 

Вітчизняний бізнес зазнав значних фінансових втрат, деякі підприємства змушені релокуватися 

закордон або в більш безпечні регіони, однак більшість із них змогли адаптуватися до ситуації і 

продовжують функціонувати. 24 лютого 2022 р. частина вітчизняних підприємств призупинила 

свою роботу через неможливість здійснювати свою діяльність, значні руйнування та збитки. 

Інша частина бізнесу займалася розробкою стратегічних планів щодо подальшої діяльності 

підприємств [1].  

З боку держави також почали відбуватися зміни в напрямку створення та впровадження 

нових державних програм, внесення відповідних змін у законодавство для підтримки 

економічної сфери, зокрема:  

https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_140_151.pdf
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1) скасовано вимоги щодо отримання ліцензій та дозволів на більшість видів діяльності, 

що полегшило умови створення й ведення бізнесу;  

2) лібералізація трудових відносин в контексті спрощення процесу звільнення й 

скорочення працівників, звільнення працедавців від відповідальності за затримку заробітної 

плати у разі знаходження підприємства у зоні бойових дій;  

3) внесення змін до податкового кодексу (відміна ПДВ з операцій на території України, 

скасування обмежень щодо кількості персоналу, зменшення податку на прибуток з 18% до 2% 

для компаній, дохід яких становить не більше аніж 10 млрд. гривень і які стали платником 

єдиного податку 3-ї групи);  

4) відсутність перевірок та різноманітних санкцій через несвоєчасне подання звітності 

(виняток – деякі фактичні перевірки, наприклад щодо проведення безготівкових операцій чи 

проведення заходів державного контролю для уникнення неконтрольованого зростання цін на 

види продукції, що є важливим для соціального добробуту);  

5) відтермінування виконання умов договорів при виникненні форс-мажорних обставин 

[2]. Окрім цього завдяки сервісу «Дія» було створено різні програми, що мали на меті допомогу 

та підтримку для українського бізнесу під час війни. Наприклад, «Маркетплейс фінансових 

можливостей для бізнесу» це онлайн-інструмент, за допомогою якого підприємці мають змогу 

обрати певну програму фінансування залежно від умов, а тоді звернутися до відповідних 

банківських установ. Однією з таких програм є фінансування компаній, які займаються 

експортом [3]. 

В контексті управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах воєнного стану 

варто звернути увагу на джерела їх формування. Зокрема, управління фінансовими ресурсами 

повинно традиційно враховувати три напрямки: управління власними фінансовими ресурсами, 

управління позиченими фінансовими ресурсами та управління залученими фінансовими 

ресурсами на підприємствах. 

Управління власними фінансовими ресурсами підприємств визначається необхідністю 

подолання ризиків і загроз, які негативно впливають на формування та використання 

фінансових ресурсів. Зокрема, воєнний стан має великий вплив на формування чистого 

прибутку, який в першу чергу залежить від наступних факторів: змін в техніці та технології, 

можливості здійснення господарсько-фінансової діяльності на підприємствах, зменшення 

робочої сили. Повний розвал бізнесу, необхідність і можливість передачі бізнесу, відхід робочої 

сили і т.д. Усе це знижує доход суб’єктів  господарювання та підвищує витрати на ведення ними 

господарської діяльності, що, в свою чергу, призводить й до зниження прибутковості й 

рентабельності підприємств (або до їх збитковості), а також знижує обсяги податкових 

надходжень до бюджету [4]. 

Для формування механізму якісного та ефективного управління фінансовими ресурсами 
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підприємства, необхідно дотримуватися принципів системності та комплексності, що стає 

особливо актуальним у зв’язку із економічною та політичною нестабільністю у світі, 

глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. Рівень 

фінансового потенціалу й умови фінансових ринків розширюють або обмежують можливості 

формування підприємствами достатнього обсягу фінансових ресурсів. Все це зумовлює 

необхідність розробки  ефективної політики управління фінансовими ресурсами як одного з 

найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку підприємств. 

Підприємствам, які працювали на територіях, що є окупованими або ж де ведуться активні 

бойові дії, є найважче. У них було два основних варіанти подальшого розвитку: призупинення 

діяльності на невизначений термін або змінити своє розташування. У цей складний період Уряд 

підтримує відновлення та переміщення бізнесу в зоні бойових дій та окупації, зокрема, створено 

спеціальну програму допомоги з тимчасовим переміщенням підприємств сфери обслуговування 

«Дія»; запустив платформу цифрової інтеграції, щоб допомогти бізнесу переїхати в Україну. 

Станом на серпень 2022 року було прийнято 1796 заявок, 710 підприємств переміщено і 

500 уже почали свою роботу й успішно продовжують працювати. Найбільша кількість була 

релокована у Західну частину України, а саме: до Львівської області – 28 % від заяв, 

Закарпатської області – 18 % та Чернівецької – 12 %. 

Отже, через повномасштабну війну зі сторони росії, Україна зараз перебуває у важкому 

економічному становищі. Тому, держава повинна взаємодіяти із вітчизняними підприємствами у 

напрямку створення програм підтримки малого та середнього бізнесу, реалізації тендерних 

пропозицій, наповнення бюджету, допомоги у релокації підприємств, формування оптимальної 

моделі системи оподаткування, вирішення проблем з логістикою для подолання кризових явищ. 
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Для більшості підприємств головне завдання полягає в отриманні максимального 

прибутку, у зв’язку з цим постає питання вибору напряму використання фінансових ресурсів 

підприємства, тобто спрямування коштів у розширення основної діяльності підприємства чи 
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вкладання у інші активи. Економічне значення прибутку полягає в отриманні результату від 

вкладень в найбільш дохідні активи. 

Підприємства зазвичай використовують свої фінансові ресурси за наступними 

напрямками: 

1) платежі до органів фінансово-банківської системи, що пов’язанні з виконанням 

фінансових зобов'язань. До платежів даного типу можна віднести: сплата відсотків банкам за 

користування кредитами, погашення позик, податкові платежі в бюджет, страхові платежі і т. д.; 

2) реінвестування, тобто інвестування власних коштів в капітальні витрати (розширення 

виробництва і його технічне оновлення, використання нових прогресивних технологій і т. д.); 

3) інвестиції у цінні папери, що були придбані на ринку. До цінних паперів відносимо 

акції і облігації інших підприємств, що доволі часто є кооперативними постачальниками даного 

підприємства тощо; 

4) направлення фінансових ресурсів на соціальну сферу (створення грошових фондів 

заохочувального і соціального характеру, використання фінансових ресурсів на благодійні цілі, 

спонсорство, стимулювання працівників організації і підтримка членів їх сімей і т. д.); 

5) розподіл прибутку між власниками підприємства [1]. 

Для підприємств, стратегія яких полягає у збережені та розширенні ринкових позицій, 

необхідні капітальні вкладення, тобто інвестиції у основні фонди. Капітальні вкладення є одним 

з найбільш важливих напрямків використання фінансових ресурсів організації. 

Для вітчизняних умов збільшення обсягів капітальних вкладень є доволі актуальними так 

характерними, адже перед підприємствами постає необхідність оновлення існуючого 

обладнання, впровадження різноманітних інновацій (наприклад ресурсозберігаючі технології). 

Така необхідність викликана великим моральним та фізичним зносом. Для цього підприємства 

спрямовують фінансові ресурси в основні фонди за допомогою таких джерел як: амортизаційні 

відрахування, прибуток підприємства, бюджетні кредити та інвестиції, надходження від 

розміщення акцій на фінансовому ринку та розміщення довгострокових цінних паперів, 

довгострокові кредити банків. 

Окрім вкладення у основні фонди підприємства також можуть спрямовувати фінансові 

ресурси на розширення оборотних фондів, тобто закупівлю матеріалів та сировини. Для цього 

підприємства зазвичай використовують наступні джерела ресурсів: прибуток, короткострокові 

кредити банків, перерозподільні кошти від материнської компанії тощо. 

Кошти, що надійшли в порядку цільового фінансування (бюджетні кошти) та частина 

прибутку можуть використовуватися підприємствами для проведення науково-дослідних та 

дослідницько-конструкторських робіт. Даного роду інвестиції мають доволі велике значення для 

розвитку підприємства, адже як показує практика країн світу, підприємства з високим рівнем 

інновацій мають високий рівень рентабельності та менш схильні до банкрутства. 
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Доволі часто підприємства для подальших накопичень спрямовують свої вкладення не 

лише у власне виробництво, а й в інші активи. До таких активів можуть належати: 

- частки в статутних капіталах інших підприємства; 

- придбання майна для подальшої його передачі в лізинг; 

- передача грошових коштів іншим організаціям на основі договорів позики; 

- банківські депозити; 

- боргові цінні папери, такі як векселі, облігації, державні та муніципальні цінні папери 

[2]. 

Перераховані вкладення можуть різнитися за термінами: від декількох днів до декількох 

років. До основних принципів розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів можна 

віднести ліквідність активів, тобто їх здатність у будь який момент часу бути легко 

перетвореними на платіжні засоби, а також диверсифікація, адже у непередбачуваних ринкових 

умовах, чим більший набір активів, у які здійснюються вкладення, тим більше ймовірність 

збереження коштів. 

Головною відмінністю комерційних підприємств від некомерційних є те, що у перших 

прибуток, отриманий у ході діяльності розподіляється між власниками. 

Так, наприклад, акціонерні товариства здійснюють виплати дивідендів власникам простих 

та привілейованих акцій. У товариствах з обмеженою відповідальністю прибуток розподіляється 

пропорційно частці участі у статутному капіталі. Одним з факторів, який визначає інвестиційну 

привабливість підприємства є розмір та регулярність виплат дивідендів за акціями та 

платежами, що прирівняні до них. 

Фінансові ресурси підприємств доволі часто спрямовуються реалізацію цілей соціальної 

політики. До таких заходів можна віднести: 

- виплату премій працівникам підприємства; 

- добровільні медичні страхування співробітників та членів їх сімей; 

- купівлю житла чи інших матеріальних благ; 

- оплату різноманітних тренінгів та курсів для поліпшення кваліфікації співробітників; 

- проведення різноманітних розважальних заходів, тімбілдингів тощо [1]. 

Якщо у підприємства відсутній мінімально-необхідний запас грошових коштів, воно може 

зіткнутися з певними фінансовими труднощами, і навпаки, надлишок коштів може призвести до 

збитків, що пов’язанні з інфляцією, знеціненням грошей, а також з можливістю вигідного 

розміщення та отримання додаткового доходу, що була впущена. Тож фінансове благополуччя 

організації напряму залежить від приливу грошових коштів, що можуть покрити його 

зобов’язання та здатністю підприємства вигідно розпоряджатися цими грошовими коштами. 

Джерелами грошових коштів можуть бути основна, інвестиційна ті фінансові діяльності 

підприємства. Так як головним джерелом прибутку організації є її основна діяльність, вона є 
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також і основним джерелом грошових коштів. 

Джерелами коштів є: виручка від реалізації товару та послуг в поточному періоді; 

короткострокові кредити і позики банків; довгострокові кредити і позики банків; погашення 

дебіторської заборгованості; аванси, що отримані від покупців та партнерів; надходження від 

емісій акцій; продаж основних засобів та нематеріальних активів; цільове фінансування. 

Перераховані вище надходження грошових коштів можуть витрачатися за наступними 

напрямками: виплата заробітної плати співробітникам; платежі за рахунками постачальників та 

підрядників; виплата відсотків за кредити; відрахування у бюджет та позабюджетні фонди; 

виплата дивідендів; відрахування на соціальні заходи; капітальні вкладення; придбання 

основних засобів та нематеріальних активів; довгострокові фінансові вкладення; погашення 

векселів тощо. 

Отже, фінансова стійкість підприємства, його платоспроможність та ліквідність багато в 

чому залежать від фінансових ресурсів підприємства, а саме від їх обсягу та ефективного 

використання. Саме тому одним з найважливіших завдань підприємств є знаходження шляхів 

збільшення власних фінансових ресурсів та ефективних напрямів їх використання, що в свою 

чергу призводить до підвищення ефективності роботи підприємства в цілому. 
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Прибуток, як фінансова категорія, є одним із найбільш вживаних та вагомих понять в 

економічній сфері. Він відіграє важливу роль для суспільства, оскільки дозволяє задовольнити ті 

чи інші соціальні, матеріальні, а подекуди і духовні потреби як окремої людини, так і 

суспільства в цілому. “Величина отриманого прибутку підприємством має дуже важливе 

значення в його діяльності, оскільки вона впливає на формування фінансових ресурсів, 

збільшення ринкової вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності та на 

економічний розвиток держави. Саме можливість отримання прибутку націлює підприємство на 

здійснення нововведень, що стимулює надходження інвестицій, збільшує загальний випуск 

продукції і забезпечує зайнятість. При цьому, нововведення сприяють економічному зростанню, 

а сама націленість на отримання прибутку лежить в основі більшості нововведень. Отже, 
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прибуток відіграє значну роль у розвитку підприємства, забезпечує інтереси його власників та 

персоналу, а також державиˮ [3]. 

Економічна сутність прибутку розкривається в його функціях, серед яких:  

1) оціночна функція (отриманий прибуток дозволяє оцінити ефективність господарської 

діяльності та якість управління нею);  

2) стимулююча функція (отриманий прибуток дозволяє проводити операційну та 

фінансову діяльність більш раціонально й ефективно задля отримання більшого прибутку);  

3) розподільча функція (прибуток використовується для фінансування різних сфер 

діяльності підприємства, а також сплати податків) [1]. 

Сучасні підходи до тлумачення сутності прибутку в основному стосуються його 

визначення як частини доходу від реалізації продукції, форми прояву вартості додаткового 

продукту, який переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Відповідно, багато дослідників 

вважають, що прибуток – це сума, у якій доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

Для цілей бухгалтерського обліку під прибутком розуміють чистий прибуток, який 

залишається у підприємства після відшкодування всіх витрат, пов’язаних із виробництвом, 

реалізацією продукції та іншими видами діяльності підприємства.  

У Податковому кодексі України (ПКУ) розкрито суть об’єкта оподаткування податком на 

прибуток. Зокрема, відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ “об’єктом оподаткування 

податком на прибуток підприємства є прибуток із джерелом походження з України та за її 

межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість 

реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного 

податкового періодуˮ [2]. У контексті даного тлумачення прибуток є показником, який 

характеризує ефективність бізнесу. 

Отже, прибуток є головною метою провадження підприємницької діяльності. Він відіграє 

одну з головних ролей, оскільки є критерієм ефективності діяльності та основним захисним 

механізмом від загрози банкрутства підприємства. Прибуток виступає головним джерелом 

задоволення соціальних потреб суспільства та основним внутрішнім джерелом формування 

фінансових ресурсів для забезпечення розвитку і зростання ринкової вартості підприємства. 
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Основною метою здійснення підприємницької діяльності є отримання прибутку. Прибуток 

є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів суб’єкта бізнесу та базою 

економічного розвитку держави. “Без прибутку не відбувається розширеного відтворення та 

функціонування підприємства, прибуток виступає детермінантом конкурентоспроможності на 

ринкуˮ [1, с. 38]. Проте приріст прибутковості не обов’язково свідчить про ефективну діяльність 

підприємства. У безпосередньому зв’язку з величиною прибутку перебувають показники 

рентабельності.  

Рентабельність – це основний показник оцінки ефективності діяльності підприємства, який 

засвідчує рівень використання капіталу та віддачі активів. Він виступає відносним показником, 

відображенням міри прибутковості у відсотках. Рентабельність тісно пов’язана з прибутком, 

оскільки при збільшенні прибутку стає можливим і підвищення рівня рентабельності. 

Рентабельність відображає реальний стан підприємства та є основою для прийняття 

управлінських рішень. Приріст рентабельності стимулює підвищення фінансової стійкості 

підприємства. “Кінцеві результати діяльності найповніше характеризують якраз показники 

рентабельності. Вони демонструють ефект від вкладеного капіталу або від спожитих ресурсів. 

Простими словами, рентабельність демонструє прибутковість від залучення наявних ресурсів за 

звітний періодˮ [2, с. 285-268]. Отже, показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, 

характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина відображає 

співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. 

Рентабельність вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників. Основними 

з них є:  

- рентабельність продукції (засвідчує прибутковість підприємства від провадження 

основної діяльності); 

- рентабельність продажів (демонструє суму одержаного операційного прибутку 

підприємства з кожної гривні від продажу продукції); 

- рентабельність витрат (засвідчує ефективність витрат, понесених підприємством); 

- рентабельність активів (відображає ефективність залучення усіх наявних активів 

підприємства); 

- рентабельність власного капіталу (характеризує фінансову віддачу власного капіталу). 
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У процесі аналізу досліджують динаміку показників рентабельності, що дозволяє 

здійснювати моніторинг фінансового стану підприємства та своєчасно вживати необхідних 

заходів щодо його покращення. При цьому, з метою виявлення резервів підвищення 

рентабельності підприємства, важливого значення набуває дослідження факторів, які 

призводять до її зміни. Таким чином, важливість проведення аналізу показників рентабельності 

обумовлена тим, що це дозволяє з’ясувати ступінь ефективності вкладених коштів у діяльність 

підприємства та раціональність їх використання, укріплювати конкурентні позиції в умовах 

ринкової економіки, обираючи найоптимальніший напрям подальшого розвитку підприємства. 

Отже, рентабельність – це індикатор, який характеризує ефективність фінансово-

економічного механізму та прибутковість діяльності підприємства в умовах жорсткої ринкової 

конкуренції, а також світової економічної кризи. Вона відображає адекватність системи 

управління та доцільність управлінських заходів у процесі функціонування суб’єктів бізнесу. 
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Існує багато методів управління витратами підприємства, які постійно вдосконалюються, 

пристосовуючись до сучасних  ринкових умов. Вміння раціонально керувати витрати є 

надзвичайно важливим, особливо в умовах економічної кризи. Кожне підприємство має чітку 

уяву про склад витрат на виробництво готової продукції та їхню окупність. За функціонування 

ринкових механізмів виникає необхідність удосконалення та створення чіткої системи аналізу та 

контролю витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, що є 

найважливішими інструментами управління підприємством. Саме собівартість виробництва 

одиниці продукції є основою для прийняття управлінських рішень. 

Різноманітність сучасних методів управління витратами зумовлює необхідність 

поглибленого вивчення їх сутності та оптимального використання. Оптимізація витрат - це 

важлива складова діяльності будь-якого підприємства. Адаптивне управління витратами в 

умовах швидко змінного зовнішнього середовища підвищує шанси на виживання [2]. 

Управління витратами - ключовий елемент системи управління підприємством на 

сучасному етапі розвитку світової економіки. Особливо гостро ці питання постають в умовах 
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глобалізації світового господарства, зростання інтенсивності конкурентних відносин. Аналіз 

сучасних методів управління витратами дозволив виділити наступні принципи:  

- системний підхід до управління витратами;  

- єдність методів, що практикуються на різних рівнях управління витратами; 

- управління витратами на усіх стадіях життєвого циклу виробу від виготовлення до 

утилізації; 

- поєднання зниження витрат з високою якістю продукції (робіт, послуг);  

- недопущення зайвих витрат, впровадження ефективних методів зниження витрат;  

- удосконалення інформаційного забезпечення щодо рівня витрат; 

- підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у зниженні витрат [1]. 

Останнім часом набули розвитку різноманітні концепції управління витратами на 

підприємстві задля оптимізації ресурсів в процесі досягнення ефективної діяльності. До таких 

систем відносять: «директ-костинг», «стандарт-кост», «таргет-костинг», «кайзен-костинг» та ін.  

Класичним методом часткової калькуляції є метод «директ-костинг» - це метод 

формування собівартості продукції за змінними витратами (метод неповної собівартості). За цим 

методом обліку і калькуляції виробничі витрати поділяються на змінні (залежать від обсягу 

виробництва) і постійні (не залежать від обсягу виробництва). При цьому постійні витрати 

вважаються витратами поточного періоду, не відносяться на собівартість, не розподіляються 

між виробами, а прямо відносяться на результати господарської діяльності. Облік витрат і 

визначення собівартості продукції проводять тільки за змінними витратами. У системі «директ-

костинг» формується новий показник результату діяльності - маржа, яка визначається як різниця 

між відпускною вартістю реалізованої продукції та змінними витратами. Якщо з суми маржі 

вираховуються постійні витрати, то кінцевий фінансовий результат є прибутком або збитком. 

До недоліків даного методу управління витратами відносять:  

1) відсутнісь розрахунку повної собівартості, що є обов’язковим відповідно до 

законодавства;  

2) необхідність чіткого розподілу постійних витрат на змінні та постійні складові, що 

важливо для розрахунку маржинальних витрат.  

Використання методу «директ-костинг» важливо для підприємств з різноманітним 

товарним асортиментом. Корисно в період економічних спадів, коли спостерігаються 

простоювання виробничих потужностей, нестабільний попит, інфляційні процеси, тобто 

рекомендується в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Однак з часом для 

підприємств все більш актуальним стає не стільки завдання точного і повного визначення 

собівартості, скільки запобігання невиправданих витрат, яких можна було б уникнути. Це 

питання було вирішено за допомогою системи «стандарт-кост».  

«Стандарт-кост» - це метод формування фактичних витрат на основі їх стандартизованих 
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величин і відхилень від них, управління витратами здійснюється через порівняння фактичних 

витрат з нормативними. Нормативи, або стандарти, в системі «стандарт-кост» є наперед 

встановленими величинами витрачання факторів виробництва у вартісному або натуральному 

вимірі. Нами встановлено, що ключовим в системі «стандарт-кост» є контроль за найбільш 

точним виявленням відхилень від установлених стандартів, що сприяє вдосконаленню й самих 

стандартів витрат. За відсутності такого контролю застосування даної системи буде мати 

умовний характер і не дасть належного ефекту [3].  

Перевага системи «стандарт-кост» над іншими методами обліку витрат на виробництво 

полягає в тому, що на підставі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму 

очікуваних витрат на виробництво і реалізацію виробів, обчислити собівартість одиниці виробу 

для визначення ціни та скласти звіт про доходи. Також, до переваг даного методу можна 

віднести оперативність і сприяння максимальній оптимізації витрат шляхом їхнього наближення 

до нормативних значень.  

Недоліками мотоду «стандарт-кост» є :  

- утрудненість проведення аналізу, контролю і планування витрат;  

- ускладнене обчислення незавершеного виробництва і вартості залишків; готових виробів 

на складі у зв’язку із коливаннями цін, зумовлене конкурентною боротьбою за ринки збуту 

товарів, інфляцією.  

- трудомісткість та незручність обчислення стандартів для змінного асортименту 

продукції;  

- ускладненість встановлення стандартів, що пов’язано з відсутністю науково 

обґрунтованих та затверджених норм. 

Пошук нових методів одержання об'єктивної інформації про витрати привів до появи 

методу АВС. У системі АВС основна роль приділяється розробці й впровадженню особливого 

методу обліку витрат за видами діяльності - калькулюванню на основі діяльності (Activity-Based 

Costing). Суть даного підходу полягає в наступному: підприємство розглядається як набір 

робочих операцій, що визначають його специфіку.  

Система АBC забезпечує облік витрат по кожному виду продукції на кожному етапі 

виробничого процесу. Вона закладає основу для управління витратами по виробничих центрах, 

підсумкового аналізу собівартості конкретних виробів. 

Методи управління витратами бувають різними і підбираються, виходячи з типу 

підприємства та його сфери діяльності. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Для 

вирішення проблеми оптимізації витрат та ефективності господарювання компаній необхідний 

індивідуальний підхід до вибору наявних систем управління витратами, а в низці випадків - до 

формування власної системи управління з урахуванням галузевих особливостей, організаційної 

структури і масштабності корпорації.  
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Реструктуризація є одним з суттєвих шляхів вирішення проблем підприємств, економіки в 

цілому. Підприємство під впливом зміни зовнішніх і внутрішніх чинників зіткається з 

необхідністю адаптації до цих змін, що виражається у зміні структур і функцій підприємства 

або, що буває частіше, комплексному змінюванні методів функціонування для вирішення 

проблем виживання або підвищення ефективності роботи, що називають процесом 

реструктуризації [1].  

У літературних джерелах, присвячених дослідженню реструктуризації підприємств, виділяють 

два напрямки реструктуризації – корпоративна (стратегічна) та санаційну. 

Корпоративна реструктуризація спрямована на підвищення ефективності функціонування і 

пов’язана з розвитком діючого підприємства, передбачає зростання вартості власного капіталу, 

підвищення конкурентоспроможності, завоювання нових ринків, оптимізацію організаційної 

структури, диверсифікацію діяльності тощо. Корпоративна реструктуризація може бути: 

1) випереджаючою, яку здійснюють ефективні підприємства для посилення ключових 

компетенцій та конкурентних переваг; 2) адаптаційною (прогресивною), що здійснюється за 

умови негативних тенденцій, пов`язаних з невідповідністю підприємств потребам ринку.  

Зважаючи на результати проведених досліджень, виявлені негативні тенденції, протиріччя 

та існуючі соціально-економічні диспропорції, що стримують сталий розвиток вітчизняних 

підприємств торгівлі, доцільно впровадити адаптаційну (прогресивну) реструктуризацію 

підприємств торговельної галузі. 

Узагальнення теоретичних аспектів реструктуризації дозволило визначити, що 

реструктуризація підприємства повинна проводитись тоді, коли її необхідність обумовлена 

об’єктивними обставинами. Реструктуризція має зовнішні та внутрішні передумови. 

Зовнішні вимоги реструктуризації витікають із необхідності розвитку економіки на підставі 

зростання її конкурентоспроможності, що забезпечує лідерство країни на міжнародному ринку. 

Основою конкурентоспроможності економіки є конкурентоспроможність її підприємств, які 
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здійснюють успішний бізнес. Основні проблеми, що постають перед національними 

підприємствами торгівлі, які визнають необхідність реструктуризації, – це проблеми 

законодавчого регулювання реструктуризації, інвестицій, державної підтримки. 

У процесі дослідження визначено, що первинним внутрішнім чинником, який зумовлює 

необхідність реструктуризації підприємств торгівлі, є неадекватний до ринкових вимог стан 

управління ними. Підприємства продовжують працювати за раніше розробленими схемами, які 

не відповідають вимогам ринкового середовища, що спричиняє їх збитковість, загрозу 

неплатоспроможності, банкрутства та ліквідації. 

Відповідно визначено, що реструктуризація підприємств торгівлі – це процес, 

спрямований на комплексні структурні зміни з метою збереження або збільшення ринкової 

вартості підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, зростання добробуту його 

власників. 

Головна особливість реструктуризації на відміну від поточних окремих змін у в організації 

торговельного процесу, структурі капіталу або власності, ринках збуту полягає у тому, що вона 

не є частиною посякденного ділового циклу підприємства, а має комплексний характер, зачипає 

практично всі сторони функціонування підприємства. 

Реструктуризація включає: удосконалення структури і функцій управління, переборення 

відставання в техніко-технологічних аспектах діяльності, удосконалення фінансово-економічної 

політики і досягнення на цій основі підвищення ефективності діяльності. 

Виходячи з того, що реструктуризація являє собою багатоаспектний та взаємопов’язаний 

комплекс заходів, ефективність яких обумовлена логікою побудови та якістю управління, 

пропонуємо структурно-логічну послідовність процесу управління реструктуризацією, який має 

складатися з таких етапів: діагностика фінансово-економічного стану підприємства, оцінка 

впливу дестабілізаційних зовнішніх та внутрішніх чинників; розробка концепції, програми, 

плану реструктуризації, реалізація плану реструктуризації, оцінка ефективності. 

Проте розуміння сутності і послідовності проведення даних етапів не гарантує успіху 

загального процесу перетворень і вимагає обґрунтування системи засобів і методів реалізації 

реструктуризації підприємства торгівлі.  

Метою застосування механізму реструктуризації є зменшення соціально-економічних 

диспропорцій розвитку підприємств торгівлі, покращення результатів їх діяльності, 

збереження/зростання вартості власного капіталу, створення умов для подальшої успішної 

діяльності підприємства на ринку. Враховуючи принципову важливість створення фінансово-

економічного механізму реструктуризації, доцільно, перш за все, визначити основні вимоги, 

забезпечення виконання яких становить його цільову спрямованість. Серед основних таких 

вимог можна виділити наступні: 1) концентрація процесу реструктуризації на досягненні 

головних цілей; 2) використання системного підходу до прийняття рішень у процесі 



320 

 

реструктуризації, який, у свою чергу, сприятиме горизонтальній та вертикальній інтеграції 

елементів і зв’язків між ними; 3) збалансованість реструктуризаційних заходів; 4) послідовність 

виконання встановленого порядку дій із впровадження рреструктуризації; 5) адаптованість; 

6) розуміння необхідності перетворень та безпосередня участь у реструктуризаційному процесі 

усіх працівників підприємства. 

На підставі результатів теоретичних і практичних досліджень до системоутворюючих 

елементів фінансово-економічного механізму реструктуризації запропоновано відносити: 

структуру механізму; рушійні сили (чинники), які запускають його в дію; послідовність етапів 

здійснення реструктуризації; результати, які утворюються в процесі функціонування механізму; 

засоби ресурсного та методичного забезпечення. 

Отже, фінансово-економічний механізм реструктуризації, є цілісною системою 

взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні заходи з управління процесом 

перетворення для забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі. 
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Критична фінансова та політична ситуація у нашій країні у цілому викликає ряд проблем 

для аграрних підприємств зокрема. Аграрні підприємства щодня функціонують у мінливих 

умовах зовнішнього середовища. Від рівня конкурентоспроможності продукції 

агропромислових підприємств на внутрішньому та світовому ринку у кінцевому розрахунку 

впливають на якість життя населення країни. 

Виникають питання трансформації інституційного середовища, вибір методів управління, 

постачання сировини, виробництво аграрних підприємств залежить від ефективного їх 

функціонування, фінансової стабільності та високого рівня стійкості до різного роду ризиків та 

загроз як внутрішнього так і зовнішнього середовища функціонування. 

На діяльність аграрного підприємства впливає локальне середовище, макроекономічний 

стан економіки, дотримання існуючих норм та нормативів сільськогосподарської галузі, рівень 

конкурентоспроможності продукції як всередині країні так і можливість продажів закордоном. 

Аграрне підприємство у загальній структурі різних соціально-економічних систем має своє 
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місце (рис. 1). аграрне підприємство повинно взаємодіяти з різними суб’єктами економічної 

діяльності, інституціями, через матеріальні, фінансові, трудові, соціальні, фіскальні, кредитні 

відносини. Сфера сільськогосподарської діяльності є однією з головних ланок підприємницької 

діяльності, оскільки від неї залежить забезпечення населення продуктами харчування 

вітчизняного виробника, наповнення бюджету, експортні зобов’язання перед партнерами. 

Аграрне підприємство виступає маленьким суб’єктом макроекономіки, яке взаємодіє із 

всіма інститутами економіки з приводу здійснення та реалізації своєї господарської діяльності 

(реєстрації діяльності, отримання кредитів, банківське обслуговування, реалізація виготовленої 

продукції, закупівля сировини та обладнання, організація міжнародної торгівлі, пошук кадрів, 

співпраця з парне мами, отримання державної допомоги тощо). 

З точки зору управління аграрне підприємство досліджується як самостійний об’єкт 

управління, вивчається його внутрішня будова, процес здійснення планування, аналізу, 

контролю, управління виробничими процесами, механізми взаємодії внутрішньовиробничих 

структур. 

В умовах вільної, ринкової економіки підприємство має змогу вибирати форму і види 

діяльності, реалізувати свої цілі, вибирати мету діяльності та формувати стратегію розвитку. 

Діяльність підприємства відбувається на принципах загальноекономічних, правових, 

політичних, соціальних та регіональних аспектах, дотримується умов конкуренції, формує 

економічний простір, визначає соціальні та економічні пріоритети, прагне до розвитку та 

розширення своєї діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок аграрного підприємства з іншими суб’єктами ринкових відносин  
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Здійснимо аналітику діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. 

Таблиця 2 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств в Україні 

Показник Роки 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Сільськогосподарські 

підприємства, одиниць, з них: 
47697 45558 76328 75450 73368 

вирощування однорічних і 

дворічних культур 
50293 54324 54812 54019 53203 

розведення свиней 1638 1351 1261 1220 1150 

розведення свійської птиці 1148 995 955 999 979 
Джерело: Державна служба статистики України 

 

Аналіз динаміки зміни сільськогосподарських підприємств значне зростання кількості 

підприємств у 2018 році порівняно з 2017 роком, вирощування однорічних і дворічних культур у 

динаміці протягом п’яти років майже не змінюється і коливається в межах від 50293 у 2016 році 

одиниць до 53203 одиниць у 2020 році. Кількість підприємств з розведення свиней значно 

скоротилася у 2016 році їх кількість складала 1638 підприємств, а у 2020 році 1150 підприємств, 

скорочення відбулося більше ніж на 500 підприємств. Підприємства з розведення свійської 

птиці коливаються в одних межах, незначно змінюючись (2018 рік 955 підприємств, 2019 рік 

999 підприємств, 2020 рік 979 підприємств). 

Тобто, сільськогосподарська галузь інтенсивно розвивається у країні, є потреба у 

вирощуванні різних сільськогосподарських продуктів та різного роду тваринництва. 
 

 

Рис. 2. Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств в Україні  

протягом 2016-2020 років 

 

Отримання позитивного фінансового результату вигляді чистого прибутку є головною 

метою діяльності сільськогосподарських підприємств, розмір чистого прибутку залежить від 

розміру власного капіталу, розміру активів, форми господарювання, організаційно-правової 
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форми діяльності. Водночас, прибуток є основним джерелом розвитку, впровадження інновацій, 

мотивації до подальшої роботи та вкладання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів. 

Рівень прибутку отриманого сільськогосподарським підприємством є результатом всіх 

виробничо-господарських процесів, які відбуваються в процесу його функціонування. 

Фінансовий результат є кількісним та якісним критерієм ефективності (неефективності) 

існуючого менеджменту, технологій, продуктивності праці, рівня виробничих затрат на 

виробництво та ін.» . 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

ПІДТВЕРДЖЕННЯМ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ (ЗБИТКІВ) ПІДПРИЄМСТВ 
 

Чабанюк О. М., к.е.н,. доцент, 

Цибик Н. Р., бакалавр, 

спеціальність “Облік і оподаткування” 

ОПП “Облік і оподаткування” 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

Відповідно до принципу повного відшкодування збитків, відшкодуванню підлягають не 

тільки реальні збитки потерпілої особи, але і неодержані доходи, що одержала б така особа при 

звичайних умовах цивільного обороту, якщо б її  право не було порушено (упущена вигода). 

Одним з можливих наслідків порушення договірних зобов’язань є зменшення обсягів 

виробництва або реалізації продукції (робіт, послуг) постраждалою особою, що призводить до 

недоодержання доходу. Так, недоодержання доходу може статися внаслідок: 

• зменшення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг); 

• зміні асортименту продукції (робіт, послуг), що виготовляється; 

• зниження якості виробленої продукції (робіт, послуг). 

Дохід, недоодержаний внаслідок зменшення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), 

визначається як різниця між ціною реалізації і собівартістю одиниці продукції (робіт, послуг), 

помножена на кількість не виробленої або не реалізованої з вини контрагента продукції (робіт, 

послуг). Визначення ціни реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюється: 

• на підставі граничних власних цін, за якими продукція (роботи, послуги) могли бути 

реалізовані потенційним покупцям; 

• на підставі статистичних даних щодо цін на відповідну продукцію (роботи, послуги) у 

разі, якщо неможливо встановити граничні власні ціни потенційних покупців. 

Кількість не виробленої з вини контрагента продукції (робіт, послуг) визначається 

відповідно до конкретної ситуації, зокрема, шляхом: 

• ділення обсягу недопоставленої (неналежної якості або некомплектної) продукції на 

норму її витрат на один виріб (роботу, послугу), якщо мала місце недопоставка; 

• множення годинної (денної) продуктивності цеху (дільниці, агрегату, станка), що 
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простояв, на тривалість простою у годинах (днях), якщо мав місце простій. 

Необхідно відзначити, що якщо постачальник не виконав свого зобов'язання щодо 

поставки продукції (товарів), матеріалів та сировини у встановлений договором строк, у зв'язку 

з чим покупець у запланованому періоді не одержав прибуток (доход), упущена внаслідок цього 

вигода підлягає відшкодуванню, незалежно від того, що у наступному періоді поставки 

постачальник поповнив недопоставлену продукцію і від цього, але вже за межами 

запланованого періоду, підприємство одержало прибуток (доход).  

Якщо підприємство не одержало запланований ним дохід з вини контрагента, який не 

виконав свого зобов'язання, і між фактом неодержання цього доходу та невиконанням 

контрагентом зобов'язання є прямий причинний зв'язок (що встановлюється судом або 

слідством), боржник на вимогу кредитора має відшкодувати завдані цим збитки незалежно від 

того, що позивач виконав або навіть перевиконав свій план по доходах за рахунок 

перевиконання плану виробництва по інших видах продукції (товарів).  

При визначенні розміру упущеної вигоди експерт повинен брати до уваги будь-яку вигоду, 

що виникла у потерпілої сторони внаслідок порушення контрагентом договірних зобов’язань, 

оскільки потерпіла сторона не повинна збагачуватися відшкодуванням збитків. Наприклад, при 

визначенні розміру упущеної вигоди від недопоставки товарів їх сума підлягає зменшенню на 

суму витрат з їх зберігання, яких уникнула потерпіла сторона внаслідок порушення 

контрагентом зобов’язань з їх поставки. 

При вирішенні питання щодо неодержаного прибутку (доходу) слід мати на увазі таке. Як 

у промислових підприємств, так і у торговельних, постачальницько-збутових, збутових 

підприємств (організацій) є умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Наслідками невиконання 

або неналежного виконання боржником зобов'язання, наприклад, недопоставкою продукції, є, 

зокрема, зменшення обсягу виробництва чи реалізації продукції (робіт, послуг), внаслідок чого 

кредитор не одержав прибуток (доход) і, крім того, у нього збільшуються умовно-постійні 

витрати в собівартості його продукції, а у торговельних підприємствах зростають фактичні 

витрати обігу. Такі умовно-постійні витрати не підлягають виключенню з суми стягуваних 

господарським судом збитків.  

Торговельна знижка (націнка), яка надається торговельному (посередницькому) 

підприємству (організації), за виключенням умовно-змінних витрат, які останні не внесуть у 

зв'язку з недопоставкою їм товарів (упаковка, транспортування, тощо), створює прибуток 

(доход) покупців. Тому з торговельної знижки (націнки), що надається при поставках 

конкретного виду товарів, підлягає виключенню та її частка, яка призначається на покриття 

умовно-змінних витрат.  

При зміні асортименту виготовленої продукції (робіт, послуг) неодержаний прибуток 

визначається як різниця між величиною передбачуваного прибутку від реалізації запланованої, 



325 

 

але не зробленої продукції (робіт, послуг) і величиною прибутку, отриманого від реалізації 

продукції (робіт, послуг), виробленої замість запланованої.  

При зниженні якості виробленої продукції (робіт, послуг) з вини відповідача неодержаний 

прибуток визначається виходячи із суми зниження вартості продукції в результаті зниження 

ціни, припинення виплати надбавки до ціни чи застосування знижок за неналежну якість 

продукції (зниження сортності, техніко-економічного рівня і т.д.). Витрати на відшкодування 

уцінки продукції визначаються сумою її уцінки, проведеної в результаті зниження якості з вини 

відповідача.  

Дослідження упущеної вигоди та завданих збитків можуть поєднуватися, оскільки одні і ті 

ж самі операції можуть мати наслідками і упущену вигоду, і завдання збитків.  

судовий експерт – економіст, згідно з вимогами Положення № 879 та Положення № 148, 

при проведенні дослідження питання документального підтвердження нестачі ТМЦ, грошових 

коштів, проводить співставлення зазначених в облікових бухгалтерських документах 

підприємства даних про залишки цінностей з даними про фактичну їх наявність, встановленими 

інвентаризаційною комісією при проведенні інвентаризації станом на відповідну дату та 

порівнює розбіжність (якщо вона є) із результатом інвентаризації (нестачею, лишками, 

пересортиця). 

На підставі проведеного дослідження в ході якого проведено співставлення облікових 

залишків з фактичним залишком цінностей, що встановлений інвентаризаційною комісією при 

проведенні інвентаризації станом на відповідну дату та порівняння розбіжності (якщо вона є) із 

встановленим інвентаризаційною комісією результатом інвентаризації (нестачею, лишками), 

судовим експертом робиться висновок щодо документального підтвердження або не 

підтвердження щодо встановленої в результаті інвентаризації нестачі у матеріально-

відповідальної особи грошових коштів, ТМЦ. 
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Однією з найхарактерніших рис сучасного економічного розвитку є глобалізація, яка 

призвела до появи нової форми конкуренції, яка є результатом виходу за межі однієї країни, 

виробництва, створення світової системи глобальних конкурентних відносин, що  вимагають 

відповідного управління. Кожне підприємство прагне забезпечити економічний розвиток для 

підтримки своєї діяльності. Поняття «розвиток» є одним із базових понять і надзвичайно 

широко поширене в різних галузях природничих, філософських, соціальних та економічних 

наук. У зв'язку з цим важливим питанням є створення ефективної стратегії розвитку. 

Особлива увага приділяється аналізу ризиків стратегії розвитку бізнесу, оскільки сучасні 

компанії працюють в умовах динамічного ринку з високим ступенем невизначеності параметрів 

довкілля та піддаються великій кількості ризиків, тому аналіз ризиків стратегії розвитку 

підприємства має особливе значення. 

З метою забезпечення ефективності підприємницької діяльності та досягнення певних 

конкурентних переваг питання його стратегічного розвитку визначаються на основі 

систематичних досліджень ринку, поведінки клієнтів та їх потреб у якості продукції. Для цього 

необхідно вдосконалити систему бізнес-планування та управління, розвинути маркетингову 

діяльність та здійснити оперативний управлінський облік [2]. 

На сьогодні економічна наука розробила багато стратегій поведінки бізнесу на ринку. 

Однак не всі з них можуть бути успішно використані в роботі конкретної компанії. Для вибору 

стратегії поведінки конкретної компанії необхідно оцінити її поточний стан і вивчити основні 

тенденції розвитку зовнішнього середовища. 

До видів базових стратегій розвитку підприємницької діяльності слід віднести такі: 

1) стратегії диверсифікованого зростання: 

- стратегія центрованої диверсифікації; 

- стратегія однорідної диверсифікації; 

- технологічна диверсифікація; 

- конгломератна диверсифікація. 

2) стратегії інтегрованого зростання: 

- стратегія зворотної інтеграції; 

- стратегія інтеграції, що спрямована вперед; 

- стратегія глобалізації; 
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3)   стратегії концентрованого зростання, які пов’язані зі зміною продукту чи ринку: 

- стратегія розвитку основного товару; 

- стратегія розвитку нового товару; 

- стратегія розвитку традиційного товару; 

- стратегія розвитку нового ринку; 

4)   стратегії скорочення: 

- ліквідація компанії; 

- «збір урожаю»; 

- скорочення частини компанії. 

Основними елементами стратегічного управління є підприємство та зовнішнє середовище.  

Підприємство, яке є невід'ємною частиною зовнішнього середовища, повинно вміти 

адаптуватися до існуючих та можливих змін довкілля, щоб забезпечити ефективну діяльність.  

Зовнішнє середовище, що є динамічною системою, характеризується постійними змінами. 

Підприємство як складова частина цієї системи завжди повинна швидко реагувати на такі зміни.  

Тому успіху можуть досягти не ті компанії, які можуть сформулювати ефективну стратегію, а ті, 

які зможуть своєчасно адаптувати її на основі змін і з урахуванням ризиків [1]. 

Формування стратегії компанії полягає у визначенні місії її існування, обґрунтуванні 

системи стратегічних цілей, виборі найбільш відповідних напрямів їх досягнення на основі 

аналізу можливих альтернатив, щоб забезпечити використання потенціалу компанії та її 

конкурентних переваг. 

Серед методологічних підходів до управління розвитком підприємства розрізняють такі: 

адаптивний, еволюційний, інноваційний, комплексний, маркетинговий, нормативний, 

процесний, ресурсний, синергетичний, системний, ситуаційний, функціональний, цільовий, 

стратегічний та кумулятивний. 

Найбільш цілеспрямованим та ефективним вирішенням завдання стратегічного управління 

розвитком промислового підприємства є використання сучасних концепцій управління, які 

використовують взаємодію процесного, системного, ситуаційного, цільового та синергетичного 

підходів. У рамках стратегічного підходу зв'язки між компонентами системи можуть бути 

побудовані таким чином, що їх можна розглядати не лише у статистиці, а й у динаміці розвитку 

або як еволюційно-кумулятивний процес [3]. 

Отже, для вдосконалення та створення та ефективного функціонування сучасної системи 

управління підприємством слід використовувати сучасні інструменти та методи управління в 

рамках обраної концепції управління, орієнтуватися на цілі розвитку та порядок удосконалення 

інтегрованої системи управління підприємством та її елементів, що забезпечують ефективне 

прийняття рішення.  
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В останні роки ми можемо спостерігати за змінним станом економіки країни, - це доволі 

незадовільно позначилося на роботі багатьох підприємств. Сьогодні можна прослідкувати за все 

більшим порушенням справ щодо банкрутства. Питанню визначення вірогідності банкрутства 

підприємств приділяється неабияка увага вітчизняних та зарубіжних науковців.  

З кожним днем ми спостерігаємо за збільшенням кількості неплатоспроможних 

підприємств, які прямують до банкрутства, а отже і до ліквідації. Зазвичай до цього призводить 

[1, с. 103]:  

 Світова економічна криза; 

 Нестабільність економічного і політичного середовища в країні; 

 Недосконалість правового та податкового законодавства. 

Саме тому аналіз вірогідності банкрутства і підтримки платоспроможності підприємства є 

досить актуальним питанням.  

Велика кількість вітчизняних та зарубіжних вчених досліджували питанню аналізу 

вірогідності банкрутства підприємств. Р.Лис, Е.Альтман, А.Таффлер займались розробкою 

методик і критеріїв прогнозування банкрутства; О.Я. Базілінська, В.О. Подольська вивчали 

питання оцінки банкрутства в зарубіжній практиці. Серед українських науковців можна 

відзначити: Л.Буряк, Ф.Бутинець, А.Вакуленко, А.Поддєрьогін та інші [2, с. 176].  

На практиці розвитку економіки країн із ринковою економікою, механізмом регулювання 

та саморегулювання виступає банкрутство. Дане поняття можна визначити як неспроможність 

підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо сплати за товари, роботи та послуги, а 

також забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди. Інформаційний лист  

Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом" пояснює термін «банкрутство» наступним чином, - це «визнана господарським 

судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур 

санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному Законом, грошові 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури» [3].  
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Банкрутство як елемент ринкових відносин стало реальністю української економіки. 

Кількість неплатоспроможних вітчизняних підприємств зростає щороку, переважно під 

загрозою банкрутства в Україні нині перебувають у більшості малі та середні підприємства, а 

стабільність розвитку ринкової економіки, як ми знаємо, залежить від ефективності 

функціонування в країні малого та середнього бізнесу.  

Аналіз ймовірності банкрутства включає в себе ряд етапів. Р.С. Квасницька пропонує 

застосовувати підприємствам в системі антикризового управління такі етапи аналізування 

банкрутства [4, с. 132]:  

I. Аналіз ранніх ознак кризового стану підприємства;  

II. Економічна оцінка та аналіз бухгалтерського балансу підприємства;  

III. Аналіз фінансового стану підприємства за групами коефіцієнтів, які характеризують 

майновий стан, ліквідність та платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність та 

рентабельність діяльності;  

IV. Діагностика на основі бальних методів (рейтингової оцінки);  

V. Дискримінантний аналіз.  

Дискримінантний аналіз є одним з найважливіших інструментів системи раннього 

запобігання та прогнозування банкрутства підприємств. Він полягає в тому, що за допомогою 

математично-статистичних методів будують функцію та розраховують інтегральний показник, 

на підставі якого можна передбачити банкрутство суб’єкта господарювання [2, с.177].   

Існує декілька різних методів діагностики за допомогою моделей ймовірності банкрутства 

[4, с.133]: 1) Двофакторна модель Е. Альтмана; 2) П'ятифакторна модель Е. Альтмана; 3) 

Дискримінантна модель Р. Ліса; 4) Дискримінантна модель Дж. Таффлера; 5) Коефіцієнт У. 

Бівера; 6) Модель Г. Спрінгейта; 7) Дискримінантна модель О. Терещенка, О. Зайцевої та ін. 

Фінансовий стан підприємства характеризують системи прогнозування банкрутства, що 

розроблені зарубіжними і вітчизняними науковцями, та які включають в себе декілька ключових 

показників. На їх основі, в більшості з названих методик, розраховується комплексний показник 

ймовірності банкрутства з ваговими коефіцієнтами біля індикаторів [5, с.85].  

Найбільш широке застосування серед методів прогнозування банкрутства отримала 

модель «Z - рахунку» Е. Альтмана. Якщо Z < 1,23, то це означає високу ймовірність 

банкрутства, тоді як значення Z > 1,23 – свідчить про малу його ймовірність. До плюсів даної 

моделі можна віднести максимальну точність, проте питання про використання моделі для 

економіки України залишається відкритим, позаяк її експлуатація має певні складнощі через 

малу кількість інформації, в особливості аналітичного блоку. Вагові коефіцієнти моделі не є 

надійними для оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. Багатофакторні моделі 

Е.Альтмана послугували основою для наступних досліджень прогнозування банкрутства й 

оцінки рівня фінансового стану [4, с. 134].  
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Оскільки зарубіжні моделі передбачення банкрутства мали певні обмеження, то вітчизняні 

науковці розробили методики, що пристосовані для вітчизняної економіки. Однією з 

найвідоміших є модель Сайфулліна - Кадикова. Оцінка рівня фінансового стану в цій моделі 

здійснюється за рейтинговим числом R. Якщо зазначені індикатори досліджуваного 

підприємства рівні мінімальним нормативним значенням, то R = 1. Якщо R > 1, то фінансовий 

стан підприємства вважається задовільним, якщо R < 1, то незадовільним. Дана модель враховує 

специфіку вітчизняної економіки та є зручною для коригування відносно локалізації 

підприємства та часу розгляду [6, с. 115].  

Вітчизняний економіст О. Терещенко спробував вирішити проблему неможливості 

використання зарубіжних методик, у практиці оцінювання фінансового стану українських 

підприємств. Він створив дискримінантну функцію з 6 змінними [1, с. 105].:  

Z = a1X1+ a2X2+ a3X3+ a4X4+ a5X5+ a6X6, де: 

а1,…а6 параметри дискримінантної функції, питома вага показників;  

Х1 – коефіцієнт покриття;  

Х2 – коефіцієнт фінансової автономії;  

Х3 – коефіцієнт оборотності капіталу (активів);  

Х4 – коефіцієнт рентабельності операційного продажу за Cash – flow;  

Х5 – коефіцієнт рентабельності активів за Cash – flow;  

Х6 – коефіцієнт оборотності позикового капіталу.  

Винайдена дискримінантна модель О.Терещенка має значні переваги над традиційними 

методиками, наприклад такі: 

 Модель є зручною в застосуванні;  

 Розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних;  

 Враховується сучасна міжнародна практика;  

 Враховує галузеві особливості підприємства.  

Однак дана методика не є досконалою і має свої недоліки: відсутність поглибленої 

класифікації стійкості фінансового стану (існує лише –задовільний та незадовільний фінансовий 

стан); отримання значень в границях від -0,9 до 0,9 зобов’язує проводити додатковий аналіз для 

ідентифікації стійкості фінансового стану [5, с.87].  

Отож, можна зробити висновок, що серед існуючих моделей прогнозування банкрутства, 

на сьогодні не має методики, що може надати достовірні результати про банкрутство 

вітчизняних підприємств. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є питання, 

що пов’язані з покращенням механізму прогнозування вірогідності банкрутства з точки зору 

його складових, існуючих критеріїв, вибору системи показників та іншого.  
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Банківська система підтримує безперебійне функціонування економіки країни, 

обслуговуючи готівкові та безготівкові грошові розрахунки, здійснюючи зберігання коштів 

юридичних і фізичних осіб, їхнє забезпечення кредитними ресурсами, експортно-імпортні, 

валютообмінні та багато інших видів операцій. Водночас банківська система є складовою 

економічної системи держави, оскільки банки і кредитні установи не лише обмежуються 

акумуляцією і розподілом коштів підприємств, організацій, а й сприяють накопиченню капіталу, 

активно втручаються в усі сфери економіки. При цьому, слід враховувати, що для банківської 

діяльності характерний високий ступінь ризику, і банки працюють в умовах постійної чи 

підвищеної загрози втрати грошей та банкрутства. Тому боротьба з ризиками є важливим 

завданням усієї банківської системи. 

Слід зазначити, що кредитний ризик визначається науковцями як внутрішній ризик в 

основній діяльності банку. Кредитний ризик — це міра (ступінь) невизначеності щодо 

виконання небажаних подій при здійсненні фінансових угод, суть яких полягає в тому, що 

контрагент банку не може взяти на себе за угодою зобов'язань і при цьому не вдається 

скористатися забезпеченням повернення позичених коштів [1]. Оперуючи поняттям кредитного 

ризику банку потрібно розрізняти такі терміни: - кредитний ризик щодо позичальника - 

ймовірність того, що позичальник (боржник) не зможе виконати свої зобов'язання перед банком 

щодо повернення боргу згідно з умовами договору (угоди); - кредитний ризик щодо способу 

забезпечення позик - ймовірність того, що банку не вдається своєчасно та в повному обсязі 

скористатись забезпеченням позик для покриття можливих втрат; - кредитний ризик щодо 

кредитної угоди - ймовірність того, що позичальник (боржник) не зможе виконати своїх 

зобов'язань перед банком щодо повернення боргу згідно з угодами договору (угоди), і при цьому 

http://surl.li/diizo
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банку не вдається своєчасно і в повному обсязі скористатись забезпеченням позики для 

покриття можливих втрат.  

До визначення кредитного ризику можна підійти з різних сторін. По-перше, його можна 

визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної 

кредитної угоди. По-друге, кредитним ризиком можна назвати максимальну суму збитків та 

недоотриманих доходів, які виникають в результаті неповернення позичальником повністю або 

частково основної суми боргу та /або відсотків. Кредитний ризик присутній в усіх видах 

діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він 

виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти 

або іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від 

того, де відображається операція — на балансі чи поза балансом [2].  

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики: - нездатність 

позичальника до створення адекватного грошового потоку; - ризик ліквідності застави; - 

моральні та етичні характеристики позичальника [2]. Слід зазначити, що кредитний ризик 

формується з декількох самостійно діючих видів ризику  на рисунок 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура та характеристика кредитного ризику банку 

Джерело: узагальнено авторами [2, с. 35] 

 

Слід також зазначити, що для оцінювання кредитного ризику важливим є фактор часу. Це 

пояснюється декількома причинами. По-перше, ризик пов'язаний з тривалістю виконання 

кредитної угоди. Тому поряд з оцінкою ризику, що охоплює весь термін діяльності та здобуття 

результатів, слід визначити ризик на коротких відрізках часу. По-друге, міра ризику може 

змінюватись з плином часу.  

Таким чином, економічна сутність кредитного ризику полягає у ймовірності невиконання 

або виконання не в повному обсязі своїх зобов'язань позичальником, що спричиняється рядом 

факторів як на рівні окремої позики, так і на рівні кредитного портфеля в цілому. Ціль 

діяльності банку зводиться до отримання максимального прибутку при мінімально можливому 

ризику. В залежності від стратегічних цілей діяльності банку, він постійно здійснює 

збалансування відношення ризик - доходність з перевагою одного із критеріїв. 

Фінансова стійкість банківської системи залежить від ефективного формування та 
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використання ресурсів комерційних банків, адже основними проблемами функціонування цих 

установ на всіх етапах їх розвитку є незначний обсяг власного капіталу і його незадовільна 

якість; незбалансованість структури активів і пасивів, низька ефективність управління ними.  

Від того, наскільки банки приділяють увагу процесу формування та використання своїх 

ресурсів залежить їх можливість ефективно виконувати банківські операції та надавати 

банківські послуги, а також фінансова стійкість банківської системи в цілому. Фактично саме 

низька ефективність управління ресурсами банків (умисна чи не умисна) є однією з основних 

причин збитковості діяльності банків.  

На сьогодні найбільш застосовним в судовій практиці і в експертних висновках є 

визначення поняття «збитки», що наведене у спільному Наказі ГоловКРУ, МВС, СБУ, 

Генеральної прокуратури від 19.10.2006 р. № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку 

взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх 

справ, Служби безпеки України», згідно якого «матеріальна шкода (збитки) – це втрата активів 

чи недотримання належних доходів об’єктом контролю та/або державною, що сталися внаслідок 

порушення законодавства об’єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових 

(службових) осіб; 

– втрата активів – це безповоротне зменшення активів через: перерахування (сплату) 

коштів; відчуження, недостачу, знищення (псування) чи придбання неліквідного (зіпсованого) 

майна; втрату боржника у зобов’язанні; зменшення частки державної (комунальної) власності у 

статутному фонді господарського товариства; 

– розмір матеріальної шкоди (збитків) – вартість втрачених активів або недоотриманих 

доходів, яка визначається за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності об’єкта 

контролю або експертною оцінкою та іншими визначеними законодавством способами». 

Таким чином, з економічної точки зору необхідно розглядати два аспекти сутності збитків 

банків. Перший – це фінансовий результат, коли витрати перевищують доходи. Другий аспект – 

це понесення додаткових витрат або недоотримання доходів, що виникло внаслідок порушення 

однією із сторін договірних відносин чи норм права. 
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Для створення ефективної системи управління витратами та механізму формування витрат 

і прийняття, зважаючи на це, оптимальних господарських рішень важливим інструментом є 

класифікація витрат, тобто розподіл їх на класи, основою для чого є певні ознаки і зв’язки між 

ними. Причому, чим більше виокремлено ознаки класифікації, тим краще вивчаються об’єкти. 

Це необхідно для визначення ступеня ймовірного впливу на витрати або ступеня  впливу витрат 

на кінцевий результат діяльності підприємства. Через те, що є різноманітна внутрішня структура 

витрат, яка формує собівартість продукції, існує велика кількість класифікаційних ознак для 

здійснення поділу витрат на виробництво.  

Класифікація є могутнім засобом визначення суті, змісту, призначення, ступеня 

відмінності компонентів витрат та інших важливих їх рис. Вона має стати основою, що 

забезпечить виконання економічних завдань підприємства на високому рівні [1]. Система 

класифікації витрат за різними ознаками узагальнена й подана у формі табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація витрат за основними ознаками 

№ 

з/п 
Ознаки класифікації Групи витрат 

1 За відношенням до виробничого 

процесу 

Основні  

Накладні 

2 За способом віднесення на собівартість 

окремих видів виробництва 

Прямі 

Непрямі 

3 За складом витрат Одноелементні 

Комплексні 

4 За економічним змістом Матеріальні витрати 

Витрати на оплату праці  

Відрахування на соціальні потреби 

Амортизація 

Інші витрати 

5 За видами діяльності підприємства Витрати звичайної діяльності (витрати 

операційної, фінансової, інвестиційної 

діяльностей) 

Витрати надзвичайної діяльності 

  

СЕКЦІЯ 7 

ОСУЧАСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 
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Продовження таблиці 1 

6 За ступенем залежності від обсягів 

виробництва 

Умовно-змінні витрати (залежать від обсягу 

виробництва) 

Умовно-постійні (не залежать від обсягу 

виробництва або змінюються непропорційно 

зміні обсягу виробництва) 

7 За календарним періодом Поточні  

Одноразові (періодичні) 

8 За ступенем готовності продукції Витрати на готову продукцію (роботи, 

послуги) 

Витрати в незавершеному виробництві 

9 За місцями виникнення і центрами 

відповідальності 

У структурному підрозділі 

Поза структурним підрозділом 

10 За можливістю встановлення 

нормативів 

Нормовані 

Ненормовані 

11 За можливістю охоплення планом Планові 

Позапланові 

 

Наведена в табл. 1 інформація характеризує основну класифікацію витрат, яку здійснюють 

для найбільш повного і рівномірного відображення в собівартості різних видів витрат. Окрім 

цієї класифікації здійснюють ще групування витрат за економічними елементами та за статтями 

калькуляції.  

Групування витрат за економічними елементами є базою для планування оборотних 

коштів підприємства, бо дозволяє проаналізувати витрачання ресурсів за звітний період. 

Економічним елементом є первинний однорідний вид витрат на виробництво, який на рівні 

підприємства неможливо розкласти на складові частини [3].  

Пункт 21 НП(С)БО 16 виділяє 5 економічних елементів. Це: 

- матеріальні витрати; 

- витрати на оплату праці; 

- відрахування на соціальні заходи; 

- амортизація; 

- інші операційні витрати. 

Але у такого групування є недоліки, а саме: неможливість здійснення контролю і аналізу 

витрат за цільовим призначенням під час виробництва; обчислення собівартості окремих видів 

продукції; встановлення обсягів витрат конкретних структурних підрозділів підприємства. 

Відповідно до того, необхідно групувати витрати і за статтями калькуляції [2]. 

Основою для визначення собівартості готової продукції, напівфабрикатів, окремих 

технологічних вузлів і деталей є групування витрат за статтями калькулювання. Основні статті 

калькуляції наведено на рис. 1.  

https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646/
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Рис. 1. Статті калькуляції собівартості продукції 

 

Отже, можна зробити висновок, що класифікація витрат необхідна для правильної 

побудови обліку витрат на виробництво і прийняття на основі отриманої інформації ефективних 

управлінських рішень. Існують різні класифікації витрат, які містять оптимальну кількість ознак 

та максимально розкривають цільове призначення і економічний зміст окремих видів витрат.  
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В нестабільних економічних умовах і відсутності передбачуваності значно зростає 

важливість аналізу, оскільки він є ефективним засобом прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень для сталого та ефективного функціонування бізнесу. Традиційний економічний аналіз є 

переважно ретроспективним і не може отримати інформацію, необхідну для управління 

бізнесом у сучасних умовах, тому його альтернативою є стратегічний аналіз, спрямований на 
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вирішення довгострокових глобальних проблем з метою зміцнення бізнесу та його 

конкурентоспроможності і ринкової привабливості.  

У процесі стратегічного аналізу вирішують такі завдання:  

- дають оцінку досягнутим результатам діяльності з позиції виявлення сильних і слабких 

сторін з метою виявлення конкурентних переваг підприємства;  

- проводять дослідження зовнішнього середовища з метою виявлення впливу ймовірних 

можливостей і загроз на функціонування підприємства;  

- здійснюють вибір оптимальних стратегій розвитку підприємства з точки зору досягнення 

стратегічних цілей та з урахуванням результатів дослідження внутрішнього і зовнішнього 

середовищ [1]. 

Стратегічний аналіз доцільно проводити у 2 етапи. На першому етапі формують систему 

показників, які виражають ідею, місію та цілі підприємства, та порівнюють їх із реальними 

можливостями, що пропонуються галузевим середовищем. Другий етап передбачає формування 

альтернативних варіантів стратегічного плану із застосуванням специфічних методів 

стратегічного аналізу. 

Задля вирішення завдань стратегічного аналізу використовують SWOT та GAP – аналіз. 

SWOT-аналіз - це один із інструментів стратегічного аналізу, який дозволяє комплексно 

дослідити зовнішні і  внутрішні стратегічні чинники, які впливають на діяльність підприємства. 

Внутрішнє середовище вивчають з метою виявлення сильних і слабких сторін діяльності 

підприємства, а зовнішнє - можливостей і загроз. Отримані результати узагальнюють у 

відповідній матриці, яка слугує для керівника підприємства своєрідним структурованим 

інформаційним полем, яке він використовує для прийняття управлінських рішень. 

Основними перевагами цього методу є простота, гнучкість і можливість формулювання 

великої кількості альтернативних варіантів управлінських рішень. Також перевагою є 

систематизація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес стратегічного 

планування, можливості визначення конкурентних переваг фірми та формування стратегічних 

пріоритетів, проведення регулярної діагностики ринків і ресурсів фірми. Недоліки SWOT-

аналізу, які слід враховувати, це: неможливість врахувати всі сильні та слабкі сторони, 

можливості і загрози; суб’єктивність у виборі та визначенні послідовності факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища; погана адаптованість до мінливих обставин [2]. 

Ще одним поширеним методом, який ефективно використовують у процесі проведення 

стратегічного аналізу на підприємстві, є GAP – аналіз. Метод GAP-аналізу дозволяє виявити 

“вузькі місцяˮ в управлінні та прийняти ефективні управлінські рішення щодо їх усунення. 

Основним поняттям у методології GAP-аналізу є поняття стратегічного розриву, тобто 

відхилення між бажаним станом стратегічних цілей підприємства та поточним станом, а також 

бажаною траєкторією розвитку та очікуваною або фактичною стратегією. Бажану траєкторію 
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розвитку можна визначити за: потенціалом ринку, включаючи повний або гіпотетичний попит 

на продукт; станом найуспішніших конкурентів у галузі, поточними бізнес-тенденціями.  

Залежно від виду розриви поділяють на:  

1) зовнішні стратегічні розриви, які спричинені впливом зовнішніх факторів 

макросередовища (економічні, політичні, соціально-демографічні, правові тощо);  

2) внутрішні стратегічні розриви, які пов’язані з неефективною структурою внутрішнього 

потенціалу (інформаційний, кадровий, організаційний та ресурсний розриви);  

3) змішані розриви, обумовлені впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. 

Стратегічні розриви можуть бути пов'язані з бізнес-стратегіями, сегментами ринку, 

продуктами, іміджем підприємства або його продукції, результатами реалізації маркетингової 

конкуренції, тощо. 

Таким чином, у сучасних умовах стратегічний аналіз є невід’ємною частиною процесу 

стратегічного управління, оскільки формує інформаційну базу для прийняття рішень на 

перспективу. Завдяки використанню таких методичних інструментів як SWOT та GAP – аналіз 

досліджують зовнішнє та внутрішнє середовище, що дозволяє визначати місію та стратегічні 

цілі бізнесу, а також обирати стратегію, спрямовану на вирішення довгострокових глобальних 

проблем. 
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З  24 лютого 2022 року Україна почала жити по новому – в стані війни, і це було 

несподіваним для кожного із нас, а особливо  стало гостро питання для  підприємств і 

підприємців, як діяти  далі, як продовжувати працювати і  забезпечувати  життєдіяльність 

країни, як оптимізувати  систему оподаткування на час воєнного стану. 

Значні зміни в цьому напрямку які відбувалися  майже кожну «хвилину», в податковому та 

господарському законодавстві, вимагало ефективних дій від суб’єктів господарювання, адже в 

таких ситуаціях підприємства зіштовхнулися з новими викликами, як впливом зовнішніх, так і 

внутрішніх факторів.  
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В умовах військового стану, вплив зовнішніх факторів має загальноекономічний, 

практичний, стратегічний характер, а також посилюється вплив багатьох ринкових і політичних 

чинників. Внутрішні чинники, які впливають на результати діяльності підприємства, тісно 

пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю.  

У таких ситуаціях управління діяльністю підприємств та установ будується з урахуванням 

загальних питань адаптації співробітників до зовнішніх і внутрішніх умов діяльності та 

розвитку. Саме тому, досить часто, задля зменшення витрат на заробітні плати, підприємці 

вирішують поєднувати функції економіста чи фінансиста із функціями бухгалтера. Так, все 

частіше зустрічається ситуація, коли функції головного бухгалтера та фінансового директора 

виконує одна і таж особа. При цьому, дане явище прослідковується не лише із професіями, що 

мають безпосередній зв’язок із обліком, аудитом, фінансами. Це процес можна помітити у всіх 

середовищах.   

Для цього необхідна не тільки формальна організація роботи з працівниками  в особливих 

умовах, а й поєднання соціально-психологічних і моральних факторів та підтримка на рівні 

держави. 

Верховна Рада ухвалила податкові стимули 15 березня 2022р, а саме: для ФОП 

оподаткування зазнало максимально можливої податкової оптимізації на час воєнного стану, а 

саме: здійснено відтермінування звітування. З  березня 2022 введено добровільну сплату 

єдиного податку для 1 та 2 груп єдиного податку та звільнені від сплати ЄСВ за себе та звільнені 

від сплати ЄСВ за мобілізованих робітників  ФОПи всіх груп. Від всіх видів податкового 

навантаження звільняється мобілізований ФОП або ФОП військово-службовець. До речі, якщо 

ФОП – платник ПДВ, мобілізований до Збройних сил України, за звітні періоди, в яких відсутні 

операції з постачання або придбання товарів (послуг) та відсутні інші показники, які підлягають 

декларуванню, не зобов’язаний подавати податкову звітність з ПДВ. Ставка знижена з 5% до 2% 

навіть без додаткового подання адміністративних заяв для 3 групи єдиного податку. А юридичні 

особи – платники єдиного податку 3 групи (в тому числі і платники ПДВ) отримали зниження 

ставки єдиного податку до 2% від отриманого доходу. Юридичні та фізичні особи, дохід яких не 

перевищив 10 млрд. грн., могли обрати сплату єдиного податку на рівні 2%., а підприємства, які 

через війну втратили свої виробничі потужності, зможуть отримати до 60 млн грн пільгового 

кредиту (Уряд 14 жовтня затвердив відповідну постанову). 

Багато підприємств «зупинили» свою діяльність, хтось переїхав у інші безпечні області, 

хтось залишив Україну і опинився за кордоном, але  багато підприємств і підприємців не 

припинили своєї діяльності, а отже ведення  бухгалтерського обліку стало на новий щабель - 

більш інтенсивний розвиток ІТ-технологій в бухгалтерському обліку. 

Бухгалтерський облік – це основа для кожного підприємства, тому що без нього провадити 

діяльність неможливо, облік та контроль необхідний для економічної ефективності роботи 
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суб’єкта господарювання незалежно від місця знаходження.  

У воєнних умовах компанія змушена вживати заходів щодо скорочення витрат на оплату 

праці, та передбачає заміну багатьох завдань у роботі бухгалтера сьогодні – цифровій 

трансформації, щоб бути конкурентоспроможними в цифровій сфері економічного середовища 

організації, адже це передбачає заміну багатьох завдань у роботі бухгалтера сьогодні.  

Цифровізація є поштовхом до змін у всіх аспектах життя людини, компанії, країни тощо. 

Цей процес може впливати на базові компетенції бухгалтерів або на напрямок розвитку 

організації в цілому на різних рівнях. Варто зазначити, що цифровізація – це процес, який 

потребує специфічної організації дій для ефективного впровадження та використання бізнесу в 

різних економічних умовах.  

На сьогоднішній день хмарні додатки почали широко використовуватися  малими та 

середніми підприємствами в Україні, а особливим попитом користуються додатки «ДІЯ», 

«Приват24 для бізнесу», а також інші клієнт-банкінги. Процес організації бухгалтерського 

обліку змінюється в умовах цифрової трансформації. За підтримки держави перехід на цифрові 

платформи в системі бухгалтерського обліку України здійснюється в теоретичному та 

категорійному складі інструменту та в практичних процедурах бухгалтерського обліку. 

Цифровізація бухгалтерського обліку спричинить логічну зміну об’єктів обліку, пояснення 

цього явища не тільки в економічній сфері організації, але тепер і в соціальній, екологічній, 

комунікаційній тощо. 

Осучаснення бухгалтерського обліку має бути процесом, ініційованим управлінським 

персоналом. Модернізація процесу передачі даних сприяє підвищенню ефективності облікових 

процесів на українських підприємствах.  

Оновлення структури бухгалтерського обліку дозволить зберегти актуальність системи та 

збільшити конкурентоспроможність з іншими цифровими інформаційними системами. 

Модернізація облікових технологій підвищить загальну ефективність завдяки організованості 

команди, відстеженню показників і автоматизації простих завдань, які забирають дорогоцінний 

час. 

Оскільки команда заощадить час за допомогою інноваційних технологій, продуктивність у 

всій компанії підвищиться. Осучаснення бухгалтерської технології скорочує час, який команда 

витрачає на введення даних та інші завдання, і дозволяє їм зосередитися на ефективній роботі, 

яка сприяє зростанню економічної ефективності. 

Отже, осучаснені технології бухгалтерського обліку можуть підвищити ефективність 

бізнесу, заощаджуючи дорогоцінний час працівників та допомагаючи їм приймати кращі 

рішення та контроль за ними. Цифрова економіка розширює можливості сучасних бухгалтерів, 

підвищує якість та ефективність бухгалтерського обліку, встановлює сучасні креативні підходи 

до інтеграції різних видів обліку, дозволяє розвивати теоретичні, стратегічні та практичні 
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аспекти бухгалтерського обліку. 
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У процесі фінансово-господарської діяльності кожне підприємство вступає в певні 

економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, в результаті цього 

відбуваються господарські операції, суттєвою складовою частиною яких, з погляду фінансової 

стабільності підприємства, є дебіторська та кредиторська заборгованість. В сучасних  умовах 

важливим фактором, який позитивно впливає на стабілізацію фінансового становища суб’єктів 

господарювання та економіки країни в цілому є розв’язання проблеми розрахунково-платіжної 

дисципліни. Правильна організація розрахункових операцій забезпечує сталість грошового обігу 

у державі і найбільш ефективний вплив фінансових важелів на подальший розвиток суспільного 

виробництва.  

Розрахункові відносини між суб’єктами господарювання мають ряд особливостей за якими 

їх можна класифікувати : 

1) за предметом - за продукцію, товари, роботи і послуги; за нетоварними операціями 

(платежі в бюджет, органам соціального страхування, податкові операції і ін.); 

2) за місцем проведення - внутрішньодержавні (місцеві і немісцеві); міждержавні 

(зовнішньоекономічні); 

3) за способами платежів - безготівкові; готівкові; залік взаємних вимог; 

4) за наявністю грошей - гарантовані (з депонуванням коштів); негарантовані; 

5) за терміном здійснення - термінові; з відстрочкою платежів; 

6) за способом реалізації: прямі; транзитні (за участю проміжних ланок); 

7) за формами розрахунків - платіжними дорученнями; платіжними вимогами-

дорученнями; чеками; акредитивами; векселями;  

https://signatureanalytics.com/blog/modernizing-your-accounting-and-why-its-beneficial-to-your-business/


342 

 

8) за суб’єктами розрахунків - міжгосподарські; з державою; з населенням; 

9) за джерелами коштів - за рахунок власних коштів; за рахунок позичок. 

Ведення обліку є обов’язковим на кожному підприємстві з метою своєчасного 

відображення господарських операцій в бухгалтерських документах.  Завдання бухгалтерського 

обліку розрахунків обумовлюються метою його ведення. Найважливішими завданнями є:  

- збір, опрацювання та відображення інформації про розрахункові операції підприємств; 

- контроль за станом  розрахункових операцій; 

- систематизація даних з метою одержання підсумкової інформації; 

- запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, що можуть 

спричинити погіршення дисципліни розрахункових операцій;   

- формування масивів інформації, необхідних для управління діяльністю підприємства;  

- надання користувачам правдивої, неупередженої, своєчасної інформації необхідної для 

прийняття рішень у встановлені терміни. 

Не менш важливе значення в діяльності організації також відводиться контролю щодо 

здійснення розрахункових операцій. 

Облік і контроль розрахункових операцій покликані не тільки виявляти допущені недоліки 

і реєструвати позитивні явища у їх організації, але і попереджаути неправильне використання 

коштів і формування незаконних і недоцільних розрахункових взаємовідносин. У зв’язку з цим 

за станом розрахункової дисципліни на кожному підприємстві повинен бути встановлений 

систематичний контроль на всіх стадіях розрахункових операцій. Від якості та своєчасності 

розрахунків значною мірою залежить успіх всієї фінансово-господарської діяльності 

підприємства.. Тому завданнями обліку та контролю розрахункових операцій є: 

- перевірка дотримання нормативно-правового регулювання розрахункових операцій, що 

забезпечують функціонування організації в умовах ринку; 

- перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, що є підставою 

для облікових записів за розрахунковими операціями; 

- оцінка якості синтетичного та аналітичного обліку, правильного використання 

відповідних рахунків; 

- контроль правильності перенесення вхідного сальдо при відкритті нових відповідних 

рахунків; 

- своєчасність розрахунків з бюджетом, перерахування заборгованості кредиторам та 

стягнення належних сум з дебіторів; 

- додержання умов договорів з різними контрагентами; 

- перевірка стану обліку розрахунків, вірогідність облікових та звітних даних про наявність 

і зміни сум дебіторської і кредиторської заборгованості тощо. 

Отже, конкретні завдання обліку і контролю найбільшою мірою  спрямовані на своєчасне 
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виявлення недоліків у існуючій системі розрахунків із контрагентами підприємства, наявності 

правильної методології обліку і контролю розрахункових операцій, своєчасності і правильності 

інтерпретації отриманої інформації, з’ясування  причини виникнення заборгованості, шляхи її 

оптимального погашення, відображення її у фінансовій, податковій та статистичній звітності 

тощо. 
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ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
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Внутрішній контроль є одним з найважливіших аспектів управління організацією 

незалежно від форми власності, адже саме він забезпечує перевірку виконання та ефективності 

управлінських рішень, контроль за наявністю та використанням матеріальних ресурсів, а також 

виявлення та усунення відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі 

бухгалтерського обліку підприємства. 

Дослідженню проблем внутрішнього контролю та споріднених з ним обліково-аналітичних 

функцій присвячені роботи українських та російських науковців: М.Т. Білухи, І.М. Дмитренко, 

Є.В. Калюги, Петренко С.М. та інших вчених. 

Внутрішній контроль − це комплекс заходів, що застосовуються керівником для 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, 

досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 

діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ [1]. 

Внутрішній контроль включає такі взаємопов’язані елементи, які стосуються всіх 

підрозділів, дій і процесів в бюджетній установі. 

− внутрішнє середовище (середовище контролю); 

− управління ризиками; 

− заходи контролю; 

− моніторинг; 

− інформація та комунікація. 

Важливість такого елементу системи внутрішнього контролю як внутрішнє середовище 

полягає в тому, що воно виступає основою усіх інших елементів. Такий науковець, як Виговська 

Н.Г. зазначає, що контрольне середовище створює атмосферу, в якій люди здійснюють свою 

діяльність і виконують свої обов’язки. Багато науковців також зауважують, що без адекватного 
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середовища контролю інші елементи, визначені концепцією COSO, не зможуть дати ефективних 

результатів внутрішнього контролю, не зважаючи на їхні якості. 

Внутрішнє середовище (середовище контролю) - це існуючі в установі процеси, операції, 

регламенти, структури та розподіл повноважень щодо їх виконання, правила та принципи 

управління людськими ресурсами тощо, які спрямовані на забезпечення реалізації законодавчо 

закріплених за установою функцій та завдань з метою досягнення визначеної мети та цілей [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Організаційна структура. 

Під організаційною структурою установи розуміється забезпечення основ, за допомогою 

яких планується, провадиться, контролюється та перевіряється діяльність для реалізації 

загальних цілей. 

2) Прагнення персоналу до компетентності. 

Прагнення до компетентності включає розгляд управлінським персоналом рівнів 

необхідної компетентності за конкретними посадами і визначає, як ці рівні відображаються у 

відповідних навичках і знаннях. 

3) Впровадження та дотримання чесності та етичних цінностей. 

Чесність і етичні цінності є основоположними елементами середовища контролю, які 

визначають ефективність його структури, реалізацію і моніторинг інших складників 

внутрішнього контролю. 

4) Участь найвищого управлінського персоналу в організації внутрішнього контролю. 

Особи, які наділені повноваженнями найвищого управління, такі як голова наглядової 

ради, голова ради директорів та інші чинять суттєвий вплив на усвідомлення управлінським 

персоналом контролю. 

5) Філософія та стиль роботи управлінського персоналу. 

Філософія та стиль роботи управлінського персоналу охоплює широке коло характеристик. 

Ці характеристики можуть включати такі аспекти: підхід управлінського персоналу до 

прийняття та моніторингу ризиків бізнесу; ставлення і заходи управлінського персоналу щодо 

фінансової звітності (вибір консервативного або агресивного підходу з дозволених 

альтернативних принципів бухгалтерського обліку, а також визначення усвідомлення та 

консерватизму щодо облікових оцінок); ставлення управлінського персоналу до обробки 
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інформації, функцій бухгалтерського обліку та персоналу [3]. 

6) Визначення повноважень та розмежування обов'язків. 

Цей елемент включає:  

 визначення повноважень та розмежування обов'язків за операційними напрямками 

діяльності;  

 встановлення ієрархії повноважень, що передбачає чітке визначення підпорядкованості 

між різними підрозділами;  

 політику та процес обміну інформацією, що спрямовані на розуміння цілей 

функціонування установи всіма працівниками, розуміння взаємоузгодження їх дій і внеску 

кожного окремого працівника для забезпечення реалізації визначених цілей, а також розуміння 

того, як і за що вони несуть відповідальність. 

7) Політика і практика щодо людських ресурсів. 

Політика і практика щодо персоналу пов'язана з такими заходами, як:  

- процедури прийняття працівників на роботу;  

- професійне орієнтування;  

- професійна підготовка та перепідготовка працівників;  

- оцінка професійного рівня; 

- наставництво;  

- підвищення у посаді, яке визначається за результатами періодичних атестацій, забезпечує 

просування кваліфікованого персоналу на вищі посади з більшою відповідальністю;  

- виправні заходи [3]. 

Отже, внутрішнє середовище є основою для системи внутрішнього контролю. Цей елемент 

забезпечує організаційну структуру, порядки виконання вимог щодо діяльності, розподіл 

повноважень та ставлення працівників до управлінської відповідальності та підзвітності, що 

впливають на загальну якість внутрішнього контролю та на досягнення цілей, планів і вимог 

щодо діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Кравець О. В., аспірант, 

спеціальність „Облік і оподаткування” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

На сьогодні реалізація стратегічних цілей, спрямованих на забезпечення конкурентного 

функціонування підприємства, значною мірою досягається завдяки ефективному використанню 

економічних ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних. Довгострокове 

функціонування та розвиток підприємств безпосередньо залежать від наявності дієвої системи 

управління. Ця система є складним механізмом, який об’єднує процеси обліку, економічного 

аналізу, контролю з метою створення обліково-аналітичного забезпечення. Підвищення 

значення обліково-аналітичної інформації для потреб стратегічного управління актуалізують 

питання вдосконалення обліку та аналізу, адаптації їх методів до потреб управління. Oдним із 

важливих чинників, що впливає на належне управління підприємством є використання точної, 

оперативної та якісної інформації стосовно економічних ресурсів, дoходів, витрат й результатів 

діяльності. Саме тому, обліково-аналітичне забезпечення повинно спрямовуватись на 

оцінювання діяльності підприємства, формування й надання дoстовірної інформації. 

Проблеми ведення бухгалтерського oбліку висвітлені у працях таких відомих вчених-

економістів, як Бутинець Ф. Ф., Дем’яненко М. Я., Лінник В. Г., Михайлов М. Г., Савчук В. К., 

Сук Л. К., Ткаченко Н. М., Кузьмінський Ю. А., Линник В. Г., Мних Є. В., Нападовська Л. В., 

Петрик О. А., Пушкар М. С., Савченко В. Я., Сопко В. В. Проте проблема обліково-аналітичного 

забезпечення підприємств є недостатньо дослідженою і тому є актуальною до розгляду. 

Основою обліково-аналітичного забезпечення управління підприємcтва є інформаційна 

система, мета якої – забезпечення якіснoю та свoєчасною економічною інформацією 

зацікавлених зовнішніх і внутрішніх користувачів з метою прийняття інформаційно-

обґрунтованих рішень, а також оцінки й аналізу економічних явищ, процесів та результатів для 

розроблення та прийняття управлінських рішень.  

Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі 

господарських операцій наявних ресурсів. Підприємницька діяльність складається з трьох 

взаємопoв’язаних елементів: інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Для 

узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція – управління, що забезпечує 

планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності [1, c. 16]. 

Бухгалтерський облік відіграє важливу роль при прийнятті управлінських рішень, необхідно 

враховувати вимоги, які ставлять перед ним користувачі облікової інфoрмації підприємств. На 

підприємствах акцент переноситься на внутрішнє використання облікової інформації, оскільки 



347 

 

основними користувачами є органи державного регулювання і контролю.  

Для oптимізації витрат у частині їх складу та структури необхідно здійснювати належне 

управління досліджуваними об’єктами обліку. Під управлінням витратами розуміють комплекс 

управлінських заходів, спрямованих на формування й регулювання витрат, заснованих на 

використанні об’єктивних економічних законів задля досягнення їх оптимального рівня.  

Система управління витратами спрямoвана на вирішення наступних завдань:  

- здійснення контролю за ходом господарської діяльності підприємства;  

- виявлення тенденцій змін рівня, обсягу та структури витрат на обсяг виробництва та 

одиницю продукції;  

- збір, аналіз інформації про витрати;  

- нормування, планування витрат у розрізі елементів, виробничих підрозділів і видів 

продукції;  

- пошуку резервів економії ресурсів і оптимізації витрат [2].  

Бухгалтерський облік є базою для аналізу, а результати аналізу є підставою для 

проведення синтезу та надання даних користувачеві цієї інформації. Таким чином, під обліково-

аналітичним забезпеченням управління витратами рoзуміємо забезпечення підприємства, 

обліково-аналітичною інформацією, в частині витрат, яка необхідна для прийняття 

управлінських рішень для мінімізації небажаних фінансових ризиків, а також оптимізації 

виробничих витрат та витрат діяльності.  Відповідно, мета обліково-аналітичного забезпечення 

полягає в поєднанні процедур обліку та аналізу задля підготовки якісної і всебічної інформації 

щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, а також своєчасного надання 

сформованої інформації зацікавленим особам.  

До основних функцій, обліково-аналітичного забезпечення системи управління емітента 

корпоративних прав, належать:  

1) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією про фінансово-

господарську діяльність підприємства;  

2) облікова – достовірне та повне відображення фактів господарської діяльності 

підприємств;  

3) аналітична – проведення на підставі даних обліку й звітності аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств [3, с.160]. Інформаційна база управління витратами 

повинна враховувати як зовнішні, так і внутрішні джерела інформації. До перших належить 

нормативно-правова інформація, а до других – облікова, необлікова та аналітична інформація.  

Аналітична інформація є результатом обробки та узагальнення вхідних даних стосовно 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Своєчасна та достовірна аналітична 

інформація дає можливість оцінити як минулі й теперішні події, так і майбутні операції, а відтак 

− вжити заходів, спрямованих на оптимізацію витрат. За даними такої інформації можна 
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визначити відхилення від встановлених  показників з метою прийняття рішень, спрямованих на 

попередження та усунення негативних змін у складі виробничих витрат й витрат діяльності. 

Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами суб’єкта господарювання залежить від 

чинників, які впливають на собівартість та методи обліку витрат на виробництво і 

калькулювання собівартості продукції. Чинниками, що впливають на витрати можуть бути як 

зовнішні, так і внутрішні. 

Отже, підприємствам, які ведуть господарську діяльність необхідно мати певний 

інструментарій для організації дієвого бухгалтерського обліку, реалізації облікової політики, що 

дозволяє формувати достовірну і надійну інформацію в системі рахунків, в регістрах 

управлінського та податкового обліку, у звітності, Ефективне управління витратами 

підприємства можливе за умови використання якісного обліково-аналітичного забезпечення. 

Відповідно до  проведеного дослідження, вважаємо за доцільне обліково-аналітичне 

забезпеченням управління витратами трактувати як забезпечення підприємства обліково-

аналітичною інформацією, в частині витрат, яка необхідна для прийняття управлінських рішень 

задля мінімізації небажаних фінансових ризиків, а також оптимізації виробничих витрат та 

витрат діяльності. Система обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 

підприємства повинна бути спрямована на задоволення інформаційних потреб користувачів 

фінансової звітності стосовно достовірної, зрозумілої, доцільної та достатньої інформації. В ході 

дослідження обґрунтовано, що система обліково-аналітичного забезпечення відіграє одну з 

ключових ролей у функціонуванні системи управління, забезпечуючи взаємодію різних 

структурних підрозділів, реагуючи на зовнішні та внутрішні зміни.  
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Аналіз — це метод пізнання явищ, речей і процесів шляхом їх розкладання на складові 

частини. Він поєднується з активним сприйняттям людьми дійсності.  

Витоки економічного аналізу сягають глибокої давнини. Неоліт характеризується 

створенням різних галузей, поділом праці та неолітичною революцією. Виникла і почала 
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активно розвиватися система торгівлі між окремими народами, общинами і племенами. У цей 

час почали використовуватися окремі аналітичні прийоми, способи та засоби, зокрема 

порівнювання предметів обміну. 

Регіони Месопотамії вважаються одними з найдавніших центрів людської цивілізації. 

Вони вели приватні справи, господарські, фінансові звіти, звіти про королівські справи, 

укладали юридичні документи про продаж, оренду, оренду землі, полів, худоби, рабів, знарядь 

виробництва. Суспільне життя регулювалося царськими законами, наприклад царя Ешнуни (XX 

ст. до н. е.), царя Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) та Хетські закони (XIII ст. до н.е.) [1]. Так, 

закони Хаммурапі (1792–1750 рр. до н. е.) містили сукупність правил про врегулювання боргів, 

встановлення розміру відсотків за позиками та величини орендної плати, тощо. Наприклад, для 

сприяння розвитку оренди та інтересів власників і з урахуванням орендарів розмір збору 

встановлювався з урахуванням середнього доходу даної місцевості. Ці закони наголошували на 

необхідності обліку витрат і надходжень, планування витрат зерна (податки, споживання, 

урожай тощо). 

Звичайно, це потребувало певного систематичного аналізу. Облік, аналіз і звітність про 

витрати та використання робочого часу були широко поширені в Месопотамії. Керівництво 

працівників фіксувало виконану роботу, прогули та заносило причини в спеціальний звіт. Потім 

заповнені форми звітів доставлялися керівництву, яке їх розглядало, перевіряло та 

затверджувало.  

Таким чином, новий крок розвитку економічному аналізі стався в третьому тисячолітті до 

нашої ери. Як свідчить папірус Зенона, у цей час існували елементи оперативного і 

ретроспективного аналізу, за допомогою якого оцінювали як поточний стан окремих явищ, так і  

одержаний від них ефект. 

Економічний аналіз, як вид практичної діяльності, отримав подальший розвиток в античні 

часи. Новим підходом до реалізації аналітичного процесу стало впровадження принципу чіткої 

періодичності, використання індексів та дослідження звітних показників. Метою аналізу був 

моніторинг використання та збереження ресурсів їх власників. Зважаючи на простоту аналізу 

тих часів, його міг би виконати будь-який освічений громадянин.  

У Стародавній Греції значна кількість людей була залучена до збору та обробки даних. 

При проведенні аналітичних процедур велика увага приділялася оцінці конкретних фінансових 

відносин. Саме тут була заснована перша в світі логістична група. Це сприяло розвитку аналізу, 

оскільки названа логістична група ставила перед собою  завдання розробки правил, уточнення 

та прийняття рішень щодо заходів контролю, виявлення та аналізу помилок, а також створення 

моделей звітних модулів, які гарантують надійність вмісту даних у них. При кредитуванні в 

Греції необхідно було  вивчити і оцінити фінансове становище позичальника і його здатність 

погасити борг. Як зазначається, незважаючи на суворість законів, що регулюють зобов'язання 
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боржників, до цього часу існувала велика недовіра до ведення фінансових справ, за що кредитор 

постійно супроводжував боржника, поки той не погасить кредит.  

Економічний аналіз продовжував розвиватися в Римській імперії, особливо в період 

розквіту рабовласницького ладу (2-1 століття до н. е.). Цьому сприяли прогресивні зміни, які 

відбувалися в організації виробництва, запровадження грошових виплат, державних субсидій та 

податків.  

Таким чином, можна стверджувати, що зародження економічного аналізу припадає на 

період неоліту. Його виникнення було обумовлене необхідністю виконання певних аналітичних 

функцій щодо господарської, управлінської діяльності які, своєю чергою, спонукали до 

активізації аналізу як практичної діяльності. 
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Управлінське рішення в повсякденній практиці є продуктом управлінської праці, 

розумової діяльності людини. На даному етапі розвитку економічних відносин процес 

прийняття рішень на підприємстві стає все більш складним. Існує широкий спектр методів 

підтримки прийняття управлінських рішень на підприємстві. Важливим є не тільки їх коректне 

використання, але й адекватне застосування для конкретної ситуації [1]. 

Ситуаційний аналіз представляє собою комплексну технологію підготовки, прийняття та 

реалізації управлінського рішення, в основі якого лежить аналіз окремо взятої управлінської 

ситуації. Він базується на конкретній ситуації, проблемі, яка виникла внаслідок господарської 

діяльності підприємства і потребує прийняття управлінського рішення з метою підвищення 

ступеня обґрунтованості рішення, що ухвалюється. 

Ситуаційний аналіз дозволяє, виходячи з більш глибокого розуміння ситуації і динаміки її 

розвитку, виробляти і приймати більш обґрунтовані управлінські рішення, а також передбачити 

можливе виникнення кризових ситуацій і вживати своєчасних заходів щодо їх запобігання. 

Мета ситуаційного аналізу - отримати цілісну картину стану підприємства на момент 

проведення дослідження. Результатом має стати перегляд стану підприємства, відхід від 

існуючих думок до нових програм розвитку. Предметом ситуаційного аналізу в такому випадку 

стає оточення: споживачі, конкуренти, посередники та інші зовнішні чинники. Предметом 

системного аналізу – підприємство  і внутрішні чинники. 

До найбільш поширених методів проведення ситуаційного аналізу належить SWOT-аналіз. 

Модель ситуаційного SWOT-аналізу дозволяє оперативно діагностувати перспективи 
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підприємства по стану внутрішнього середовища (сильні сторони – Strength, слабкі сторони – 

Weaknesses) та зовнішнього середовища (можливості – Opportunities, загрози – Threats). 

Використовуючи SWOT-аналіз як інструмент ситуаційного аналізу можна визначити 

особливості функціонування внутрішнього середовища підприємства та визначити вплив 

зовнішнього оточення на діяльність компанії на момент проведення аналізу. Аналіз  сильних  і  

слабких  сторін  характеризує  дослідження  внутрішнього  середовища  підприємства. Складові  

внутрішнього  середовища  включають  види  діяльності  і  ключові  процеси,  стан  яких  

визначає потенціал і можливості, якими володіє підприємство. Внутрішнє середовище включає 

маркетингову, фінансову, виробничу, кадрово-організаційну складові, кожна з яких має свою 

структуру. 

Для того, щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, підприємство повинно 

вміти прогнозувати труднощі, які можуть виникнути в майбутньому, а також можливості, що 

можуть відкритися. Після виявлення сильних і слабких сторін, загроз і можливостей 

встановлюється ланцюг зв'язків між ними, який використовується для формування стратегії 

підприємства [2]. 

Широке застосування та розвиток SWOT - аналізу пояснюються такими причинами: 

стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, 

обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та 

застосування методів організації такої роботи. SWOT-аналіз дає змогу своєчасно виявляти й 

систематизувати проблему, використовувати потенційні можливості для розвитку підприємства, 

обирати оптимальний шлях розвитку, приймати виважені управлінські рішення. 
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У зв'язку з активними процесами глобалізації світової економіки та інтеграцією України до 

економічного європейського простору питання адаптації бухгалтерського обліку до 

міжнародних стандартів має особливе значення, оскільки він є основним джерелом інформації 

про сферу економічної діяльності суб’єкта підприємництва. 

Питаннями розвитку бухгалтерського обліку та шляхами модернізації його методології 
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займається багато вітчизняних науковців, серед яких слід відзначити В. Бачинського, 

Р. Воронка, С. Голова, В. Гетьмана, М. Дем’яненка, Г. Кірейцева, М. Корягіна, 

А. Кузьмінського, М. Кужельного, П. Куцика, О. Лаговську, С. Легенчука, О. Олійник, В. Сопка, 

Я. Соколова, М. Чік, М. Чумаченка, В. Швеця та інших. Кожен з них, на основі проведених 

досліджень, має особисту точку зору та рекомендації щодо перспектив розвитку напрямів 

регламентації та реформування бухгалтерського обліку. 

На сьогодні у сфері регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні передбачено 

різні напрями застосування стандартів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності суб’єктами господарювання: 

– Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НП(С)БО); 

– Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ); 

– Міжнародні стандарти фінансової звітності для підприємств малого бізнесу (МСФЗ для 

МП); 

– Спрощена система бухгалтерського обліку і звітності для малих підприємств; 

– Міжнародні стандарти обліку для державного сектору. 

Вибір певного напряму визначається формою власності, сферою діяльності та розміром 

суб’єкта господарювання. 

Проте, стан організації та ведення бухгалтерського обігу в Україні, не зважаючи на 

проведене реформування, як у законодавчій так і практичний царині, потребує вдосконалення. 

Основними проблемами, які мають місце на даному етапі в Україні є [2]: 

1. Специфіка ведення й надання звітності на різних видах підприємств. 

Міністерство фінансів України встановлює вимоги ведення обліку, проте перевірка щодо 

їх дотримання майже відсутня [3]. 

2. Професійна підготовка бухгалтерів. 

Важливим аспектом отримання освіти майбутніх бухгалтерів є її якість, тому необхідно 

удосконалити системи підвищення кваліфікації для бухгалтерів, які будуть відповідати всім 

вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів, а також матимуть на меті виведення професійності 

наших спеціалістів на європейський рівень. 

3. Неефективність законодавчого регулювання. 

Питання щодо переходу системи обліку України до міжнародних стандартів постало з 

моменту здобуття Україною незалежності. Сьогодні актуальність цієї теми зумовлена значним 

рівнем глобалізації світової економіки та інформатизацією суспільства. 

Оскільки Україна залучена до процесів універсалізації системи бухгалтерського обліку, 

виникає необхідність вивчення особливостей використання Міжнародних стандартів фінансової 

звітності в межах нашої країни. Суцільне впровадження МСФЗ підвищить якості бухгалтерської 

звітності, забезпечить подання більш детальної інформації про результати діяльності 
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підприємств. 

Спираючись на комплексність переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності, 

Національний банк та Міністерство фінансів України створили об’єднання установ, що мають 

на меті вирішення цього завдання та формалізуються певними Меморандумами. До них 

належать Національний банк України, Міністерство фінансів України, Державна податкова 

служба України, Державна митна служба України, Державна служба статистики, Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також спілки професійних бухгалтерів і 

аудиторів. Основною функцією сторони меморандуму назвали контроль діяльності у сфері 

використання Міжнародних стандартів фінансової звітності для формування єдиних методів їх 

впровадження [4]. 

Необхідність переходу на міжнародні стандарти українських підприємств зумовлена 

низкою таких причин: 

– наполягання на цьому іноземних інвесторів; 

– отримання доступу до міжнародних банківських ресурсів; 

– одержання більш детальної інформації про фінансовий стан підприємства. 

Проте в процесі переходу вітчизняних підприємств на МСФЗ виникають труднощі, 

пов’язані з впровадженням міжнародних стандартів, а саме: 

1. Стандартизовані вимоги до застосування МСФЗ відсутні, що практично призводить до 

низки відхилень. З цим пов’язують складнощі порівняно з фінансовою звітністю, складеною з 

використанням різних підходів. 

2. Нестача кваліфікованих кадрів для складання фінансової звітності за МСФЗ, а також 

відсутність засобів для професійної підготовки персоналу. 

3. Відсутність чіткості у законодавстві стосовно механізму впровадження МСФЗ. Виходом 

з цієї ситуації може бути створення централізованого органу, що візьме на себе відповідальність 

за управління процесом першого застосування міжнародних стандартів та їх подальше 

функціонування. 

4. Впровадження МСФЗ не є актуальним під час складання фінансової звітності на малих 

та середніх підприємствах, що спричинено відсутністю необхідних ресурсів та потреби загалом. 

Таким чином, на нашу думку, необхідно розробити та впровадити такі заходи щодо 

усунення зазначених недоліків, що допоможе прискорити процес переходу на МСФЗ, а саме: 

– узгодження та приведення до єдиного знаменника норм Податкового кодексу України, 

НП(С)БО та МСФЗ, які постійно переглядаються, змінюються та доповнюються; 

– розробка норм, методики та рекомендацій із застосування МСФЗ; 

– підвищення кваліфікації бухгалтерів та інформованості інших користувачів фінансової 

звітності щодо застосування МСФЗ; 

– проведення конференцій із залученням спеціалістів із міжнародних стандартів [2]. 
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Після вирішення усіх вищенаведених проблем Україна зможе отримати низку переваг від 

переходу на міжнародні стандарти, серед яких можемо виокремити такі [3]: 

– зростання капіталізації ринку; 

– можливість виходу капіталу на нові міжнародні ринки; 

– зниження вартості залученого капіталу; 

– підвищення ефективності використання одержаної інформації, що допоможе у прийнятті 

важливих управлінських рішень; 

– збагачення економіки країни за рахунок іноземних інвестицій; 

– набуття звітністю українських підприємств прозорості та відкритості, що приведе до 

підвищення іміджу компаній на міжнародному ринку; 

– підвищення рівня інтегрованості економіки на світовому ринку; 

– одержання більш якісної статистичної інформації. 

Вирішення зазначених проблем необхідне для уникнення сповільнення економічного 

зростання не тільки підприємств, але й країни загалом, особливо після завершення війни, тому 

конкретних змін має зазнати вся система бухгалтерського обліку України з використанням 

доцільно розроблених механізмів і способів її вдосконалення та модернізації. 
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У процесі прийняття управлінських рішень важливі функції виконує економічна 

інформація, яка відображає стан і розвиток керованого об’єкта. Одним із основних джерел такої 

інформації, її базою є звітність. 

Звітність складається й використовується в усіх ланках народного господарства – 

підприємство, об’єднання, концерн, регіон, галузь і в цілому народне господарство країни. 

Підприємства є первинними ланками народного господарства, їхня господарська діяльність 

відображається в поточному обліку. 

Звітність як економічна категорія трактується за двома напрямами. З одного боку, вона є 

економічною інформацією про виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємства. З 
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другого – звітність як елемент методу бухгалтерського обліку – це метод узагальнення і подання 

інформації про результати діяльності підприємства. Складанням звітності завершується 

обліковий цикл бухгалтерського опрацювання даних. 

Основне призначення фінансової звітності – надати внутрішнім і зовнішнім користувачам 

правдиву, достовірну інформацію про майновий та фінансовий стан підприємства, про фінансові 

результати та ефективність господарювання за звітний період. Також вона є основним джерелом 

інформації про діяльність підприємства. Показники звітності використовують самі підприємства 

для контролю за використанням виробничих і фінансових планів, для виявлення недоліків і 

визначення способів їх усунення. 

Звітні показники використовують для аналізу господарської діяльності на окремих 

ділянках виробництва, визначення його позитивних і негативних сторін, причин відхилень від 

плану, виявлення внутрішніх резервів для підвищення ефективності роботи підприємства. 

Ретельне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини успіхів і недоліків у роботі 

підприємства, допомагає визначити способи вдосконалення його діяльності. 

Зовнішні користувачі бухгалтерської (фінансової) інформації поділяються на дві групи: 

- органи державного управління (міністерства, відомства, фінансові органи); 

- інші користувачі (контрагенти, співвласники, акціонери та ін.). 

Галузеві органи управління на підставі поданих звітів вивчають рівень виконання 

виробничо-фінансових планів, аналізують стан економічного й соціального розвитку галузі, 

дають реальну оцінку господарської діяльності і визначають способи її поліпшення. 

Міністерство економіки узагальнює розвиток окремих галузей і народного господарства 

України в цілому та вносить пропозиції урядові щодо поліпшення економіки держави. За 

даними звітності статистичні органи розробляють важливі зведені народногосподарські 

показники як щодо окремих регіонів, так і в цілому по країні та за окремими галузями 

народного господарства. 

Державна податкова адміністрація України та її органи на місцях передовсім через 

систему звітності контролюють правильність нарахування, повноту і своєчасність 

перерахування податків у дохід бюджету. Міністерство фінансів і Державне казначейство 

України разом зі своїми органами на місцях контролюють формування Державного бюджету та 

правильність і ефективність використання бюджетних коштів. Національний банк України за 

даними звітності контролює наявність коштів в обігу та використання кредитів. 

Інші зовнішні користувачі бухгалтерської (фінансової) інформації мають змогу за даними 

звітності: 

- прийняти рішення щодо можливості й конкретних умов ділової співпраці з тим чи 

іншим партнером; 
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- уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам; 

- оцінити доцільність придбання активів того чи іншого підприємства; 

- правильно побудувати відносини зі своїми замовниками; 

- оцінити фінансовий стан потенційних партнерів; 

- прогнозувати можливі ризики підприємства тощо. 

Інформацію звітності класифікують за певними фінансовими показниками. Це, зокрема, 

фінансові ресурси – інформація є корисною для визначення здатності підприємства заробляти 

(накопичувати) грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. Фінансова структура – 

використовують її під час прогнозування майбутніх потреб у позиках, під час визначення 

розподілу майбутніх прибутків та потоків грошових коштів і для визначення ймовірності 

залучення фінансів в майбутньому. 

Платоспроможність та ліквідність розраховують для прогнозування спроможності 

підприємства вчасно виконувати свої зобов’язання. Ліквідність стосується наявності грошових 

коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов’язань даного періоду. 

Результати діяльності аналізують під час прогнозування здатності підприємства “робити 

гроші” за рахунок існуючих ресурсів. 

Прибутковість визначають для оцінки потенційних змін в економічних ресурсах, які воно 

ймовірно контролюватиме в майбутньому. 

Ризикованість є важливою для визначення ймовірності появи фінансових втрат та їх 

розміру, для оцінки ступеня фінансових ризиків. 

Таким чином, з використанням фінансової звітності формується важливе інформаційне 

забезпечення для прийняття ефективних управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми 

користувачами. 
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Зведений облік витрат на виробництво здійснюють на субрахунку рахунка 23 

“Виробництво” На рахунку 23 “Виробництво” в журналі витрати групують відповідно до 

визначених об’єктів калькулювання. У цих регістрах об’єднано аналітичний і синтетичний 

обліки витрат, а також відображено вартість робіт, виконаних власними силами. Записи в 
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журналі ведуть на підставі первинних документів, попередньо згрупованих у відомостях 

розподілу матеріалів і заробітної плати (за калькуляційними об’єктами) і різних інших рахунках.  

У зведеному обліку витрати групуються за видами продукції (групами однорідної 

продукції), замовленнями, переділами, цехами тощо. Методика зведеного обліку і порядок 

складання звітної калькуляції залежить від типу виробництва, кількості видів продукції, що 

випускається, структури управління виробництвом, а також від застосовуваних методів обліку і 

калькулювання собівартості продукції.  

Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на основі зведених даних, одержаних 

в результаті обробки первинної документації. На підприємствах із цеховою структурою 

управління зведений облік забезпечує виділення в собівартості продукції витрат окремих цехів. 

На підприємствах з безцеховою структурою управління зведений облік витрат на виробництво 

ведеться за видами продукції в цілому по підприємству. Дані зведеного обліку 

використовуються під час складання калькуляції фактичної собівартості продукції.  

Для правильної побудови обліку зведення витрат важливе значення має правильне 

визначення поняття напівфабрикати. Напівфабрикат (напівпродукт) - це продукт окремих 

технологічних фаз (переділів, цехів, дільниць, бригад тощо), який повинен пройти одну або 

кілька технологічних фаз (переділів, тощо) обробки, перш ніж стати готовою продукцією. Але 

для даної стадії (фази, переділу) він є закінченим. Якщо напівфабрикат для даної фази 

(переділу) є готовим і призначений для іншого виробництва за межами господарства, тобто 

реалізується, його облічують як готову продукцію, наявність якої на методику обліку зведення 

витрат не впливає. Якщо напівфабрикат (напівпродукт) призначений для подальшої обробки на 

цьому підприємстві, його міжцеховий рух облічується.  

Облік витрат на виробництво може здійснюватися без бухгалтерського перерахування 

собівартості напівфабрикатів власного виробництва, якщо вони передаються з цеху в цех 

(безнапівфабрикатний варіант). У цьому разі витрати на виготовлення напівфабрикатів, деталей, 

вузлів враховуються в цехах і розрізі статей витрат.  

Якщо застосовується напівфабрикатний варіант обліку ведення витрат, ведеться 

системний облік руху напівфабрикатів на рахунках у ході технологічного процесу (витрати на 

виготовлення напівфабрикатів враховуються цехами, за комплексною статтею “Напівфабрикати 

власного виробництва"). Передавання напівфабрикатів із цеху в цех або на склад відображається 

на рахунках як у кількісних так і у вартісних показниках. 3 цією метою собівартість, 

напівфабрикату кожного цеху обчислюють щомісяця шляхом сумування власних витрат та 

витрат, прийнятих від цехів попередньої обробки. При цьому собівартість готового продукту 

визначається послідовним нарахуванням витрат кожного цеху у ході технологічного процесу.  

Застосування напівфабрикатного варіанта обліку витрат обумовлено наявністю великого 

асортименту та кількості напівфабрикатів власного виробництва і тим, що одні й ті ж 
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напівфабрикати споживаються одночасно кількома різними цехами, а також нормування витрат 

вихідної сировини та матеріалів на напівфабрикати (напівпродукти), а не на кінцеву продукцію 

виробництва. У разі застосування напівфабрикатного варіанта обліку передавання 

напівфабрикатів власного виробництва з одного цеху (переділу) до іншого відображається в 

обліку за фактичною собівартістю. Крім обліку за фактичною собівартістю, напівфабрикати 

власного виробництва враховуються в поточному порядку за плановою (нормативною) 

собівартістю з наступним доведенням планової (нормативної) собівартості напівфабрикатів до 

фактичної.  

У звітній калькуляції собівартість напівфабрикатів власного виробництва (як у разі 

безнапівфабрикатного, так і у разі напівфабрикатного варіантів) зараховується до відповідних 

статей витрат, а в тих галузях, де напівфабрикати власного виробництва виділені в окрему 

статтю, на них складаються окремі калькуляції за встановленими статтями витрат.  

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) зараховуються до собівартості продукції 

(робіт, послуг) того звітного періоду, до якого вони належать, незалежно від виду оплати - 

попередньої (орендна плата тощо) або наступної (оплата послуг сторонніх організацій, оплата 

відпусток працівників тощо). Окремі види витрат (витрати, пов'язані з підготовкою та 

освоєнням виробництва нових видів продукції, відшкодування зносу спеціальних інструментів і 

пристроїв тощо), щодо яких неможливо точно встановити до якого калькуляційного періоду 

вони належать, а також витрати в сезонних галузях промисловості зараховуються до витрат на 

виробництво у кошторисно-нормалізованому порядку.  

У разі виявлення неправильного або несвоєчасного віднесення. витрат до собівартості 

продукції чи виявлення в результаті інвентаризації або перевірки нестач (надлишків) сировини, 

матеріалів, палива, незавершеного виробництва і готової продукції в цехах і на складах 

підприємства, а також у разі виявлення помилок в обліку витрат, попередніх періодів до 

собівартості продукції звітного місяця вносяться необхідні виправлення.  

На підприємствах окремих галузей промисловості, що застосовують нормативний метод 

обліку, зведений облік витрат на виробництво має деякі особливості. На підприємствах з 

масовим або серійним виробництвом, на яких діючі норми істотно відрізняються від планових, у 

зведеному обліку витрат відповідно до типів виробів із статей витрат виділяються витрати за 

нормами, змінами норм і відхиленнями від норм, якщо на підприємствах виготовляється ряд 

виробів, які близькі між собою за конструкцією і мають велику питому вагу спільних деталей та 

вузлів, зведений облік ведеться за групами однорідних виробів.  

Витрати за нормами щодо всіх розділів зведеного обліку (незавершене виробництво на 

початок і кінець місяця, витрати за звітний місяць, а також списання на собівартість випущеної 

продукції) відображаються за єдиним рівнем норм, досягнутим на початок місяця. У разі зміни 

форм на початок кожного місяця проводиться переоцінка нормативної собівартості 
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незавершеного виробництва до рівня собівартості за цими зміненими нормами. У разі зміни 

норм протягом звітного місяця витрати за нормами за цей місяць коригуються на різницю від 

зміни норм, тобто доводяться до рівня норм на початок місяця.  

Собівартість товарного випуску відображається в калькуляційних відомостях, які 

складаються для кожного найменування продукції або груп однорідної продукції. Фактична 

собівартість кожного виду продукції визначається шляхом додавання (із знаком + або -) до 

нормативної собівартості певного виду продукції величини виявлених у зведеному обліку 

відхилень і зміни норм за кожною статтею витрат, якщо відхилення і зміни норм виявляються в 

групі однорідної продукції, їх суми відносяться до собівартості кожного виду продукції, що 

входить до цієї групи, за кожною статтею витрат за допомогою індексів. 

 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291: [Електронний 

ресурс] – Режим доступа: http: // www. zakon.rada.gov.ua.  

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЕДЕННЯ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОНЛАЙН 
 

Перун М. В., бакалавр, 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Панасюк О. В. 

Державний податковий університет, м. Ірпінь 
 

Ми перебуваємо на етапі впровадження та активного використання різноманітних онлайн 

технологій. Безліч сфер вже давно повністю або частково перейшли в режим онлайну. Це і не 

дивно, адже за допомогою діджиталізації люди значною мірою полегшують собі життя, 

економлячи сили та час. Не оминули ці процеси і сферу бухгалтерського обліку. Постійний 

розвиток та запуск нових онлайн-сервісів потребують аналізу та виявлення усіх переваг та 

недоліків. 

Говорячи про онлайн-сервіси, потрібно пам’ятати про їх основні недоліки для 

вітчизняного бухгалтера: залежність від постійного і швидкісного доступу до Інтернету; 

неможливість використання попередніх версій сервіс; відсутність знань і досвіду застосування; 

проблеми захисту бухгалтерських даних від пошкодження, крадіжки і втрати; ризики 

хакерських атак на сервер та труднощі ідентифікації джерела загрози [1, с. 102]. 

Цифровізація створює базис для формування нових концепцій, орієнтованих на обробку, 

узагальнення та передачу облікової інформації, оскільки:  

- режим реального часу є провідним мотивом процесу організації бухгалтерського обліку; 

 - по кожній господарській операції забезпечується оперативний обмін даними з первинних 

документів до даних у відповідні регістри бухгалтерського обліку;  

- сучасні інформаційні технології (наприклад, система глобального позиціонування) 
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супроводжують виробничі процеси, що забезпечує оперативне фіксування інформації про 

господарські операції в бухгалтерському обліку та ін. [2, с. 198].  

Слід наголосити, що для здійснення комплексної комп’ютеризації бухгалтерського обліку 

доцільним є використання додаткових «допоміжних» бухгалтерських програм, які допомагають 

бухгалтеру здійснювати та контролювати банківські операції, відсилати по лініях зв’язку 

відповідні види звітності в державні органи. Такі програми дозволяють значно зменшити 

затрати праці з доставки бухгалтерських документів. А тому потрібна більш повна інтеграція 

основних бухгалтерських програм з такими «допоміжними» програмами [3, с. 370]. 

Отже, можна зробити висновки про те, що ведення бухгалтерського обліку онлайн за 

допомогою сучасних технологій має як свої переваги, так і недоліки. До переваг можна 

віднести: зручність використання; можливість ведення обліку з будь-якого куточка світу, де є 

інтернет покриття; змога ведення та відстеження дій дистанційно; чітке структурування 

інформації. Серед недоліків можна виокремити: необізнаність деяких бухгалтерів з у сфері 

інтернет-технологій; не завжди є якісний онлайн зв’язок; ризик хакерських атак.  
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З-поміж проблем, що склалися в діяльності більшості підприємств України, чільне місце 

займає моральна застарілість та високий рівень зношеності основних засобів, а також їх 

використання понад строк корисної експлуатації. За даними зарубіжних економістів, якщо у 

будь-якому виробництві знаходиться більше 50 % повністю амортизованих машин й 

обладнання, то таке виробництво без економічного аналізу визнається деградованим й 

оголошується банкрутом [1]. Саме тому критичний стан основних виробничих фондів у 

провідних галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення 

визнано однією із загроз національній безпеці України. Не меншою проблемою використання 

основних засобів на вітчизняних підприємствах є низькі темпи їх реновації, насамперед активної 

http://dspace.wunu.edu.ua/
http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8936
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частини. Уже тривалий період часу реновація основних засобів в Україні здійснюється за власні 

кошти підприємств (більше 60 %) [3]. Але можливості відновлення основних засобів значно 

зменшуються для тих підприємств, які мають морально застаріле обладнання, бо це спричиняє 

зниження ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та скорочення 

надходжень від реалізації [4, с. 132]. Звідси замкнуте коло – підприємствам, які мають морально 

застарілі виробничі основні засоби, потрібно негайно їх відновити, але власних можливостей 

для цього не вистачає унаслідок виробництва з їх використанням неякісної, а значить, 

неконкурентоспроможної продукції.  

Для вирішення зазначеної проблеми слід застосувати комплекс заходів: 1) належним 

чином (згідно технічних вимог) використовувати й утримувати наявні основні засоби та 

відслідковувати рівень їх зносу (бажано з використанням спеціальних інформаційних продуктів, 

таких як комп’ютерні системи класу CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) 

або ТОІР, класу EAM (Enterprise Asset Management), які є еволюцією систем CMMS 

корпоративна інформаційна система TRIM); 2) у якості пріоритетних джерел реноваційного 

процесу обирати власні джерела фінансування відновлення основних засобів, найперше їх 

активної частини; 3) акумулювати реальний фінансовий фонд спеціального призначення для 

реновації основних засобів (спеціальний грошовий фонд) – амортизаційний фонд чи фонд 

відновлення основних засобів – попередньо передбачивши його створення в обліковій і 

фінансовій політиці підприємства та гарантувавши цільове використання його коштів; 4) 

розробити і переглядати на регулярній основі ефективну амортизаційну політику, спрямовану на 

індивідуалізацію рівня використання основних засобів залежно від специфіки й умов їх 

використання та різниці в одержуваній від них економічній віддачі (отриманні економічних 

вигод). В Указі Президента України “Про Концепцію амортизаційної політики” основними 

елементами амортизаційної політики підприємства, які встановлюються його керівництвом 

самостійно, згідно з власними економічними інтересами, названо: 1) метод нарахування 

амортизації; 2) строк корисного використання об’єкта основних засобів. Натомість, в основу 

амортизаційної політики та її оптимізації на конкретному підприємстві покладено механізм 

нарахування амортизації в бухгалтерському обліку. Цей механізм, враховуючи вимоги 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 7 “Основні засоби”, полягає у такому: 

1) обґрунтованому виборі методів нарахування амортизації із дозволених; 2) виваженому 

підході до обрахунку вартості, яка амортизується (первісна (переоцінена) вартість об’єкта 

(групи об’єктів) основних засобів за вирахуванням оціночної (передбачуваної) ліквідаційної 

вартості об’єкта (групи об’єктів) основних засобів); 3) визначенні норми амортизації, яка 

залежить від очікуваного оптимального строку корисного використання (експлуатації) об’єкта 

(групи об’єктів) основних засобів. 

Отже, розмір витрат на амортизацію має неабияке значення для відображення у фінансовій 
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і податковій звітності результату діяльності підприємства. Водночас, оптимізація витрат на 

амортизацію, за певної амортизаційної політики, може пришвидшити процес реновації основних 

засобів, перш за все, активної їх частини, без надмірного впливу на собівартість і ціну реалізації 

продукції (робіт, послуг), навіть використовуючи методи прискореної амортизації. Це видається 

можливим, спрямовуючи на реновацію основних засобів вивільнені грошові кошти від сплати 

меншої суми податку на прибуток підприємства за рахунок застосування більшої норми 

амортизації при його розрахунку. 
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У сучасних умовах динамічних змін і підвищення рівня конкуренції зростає роль 

економічного аналізу як науки, так і як функції управління. На сьогодні він є невід’ємним 

елементом аналітичного забезпечення управління бізнесом. Як і будь-яка наука, економічний 

аналіз має свій метод. 

Метод економічного аналізу являє собою наукову систему теоретико-пізнавальних 

категорій, принципів, методів і спеціальних способів дослідження, яка заснована на 

діалектично-пізнавальному методі і спрямована на прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень задля підвищення ефективності господарювання економічних суб'єктів. Своєю чергою, 

діалектичний підхід до пізнання передбачає врахування взаємозв'язку і взаємозалежності, зміни 

і розвитку всіх досліджуваних економічних явищ та процесів.  

Загальнонауковим методом пізнання є діалектика, згідно з якою явища і процеси 

розглядаються в розвитку, у їх взаємозв’язку і взаємозалежності, в переході від кількісного до 

якісного, у боротьбі протилежностей. Метод економічного аналізу, з одного боку, 

підпорядковується законам діалектики, а, з іншого - враховує характер і зміст своєї дисципліни. 

Варто зауважити, що в теорії економічного аналізу поряд з поняттям «метод» 

застосовуються поняття «методологія» та «методика». Проте, методологія економічного аналізу 

більш ширше поняття. Вона вивчає проблеми і структуру науки в цілому, її закони і категорії.  

Не зважаючи на значні наукові надбання в теорії та методології економічного аналізу, які 
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висвітлені в працях М. А. Болюха, І. П. Житньої, А. Г. Загороднього, Г.  І. Кіндрацької, Є. В. 

Мниха, С. І. Шкарабана, М. Г. Чумаченка та багатьох інших, метод економічного аналізу та його 

особливості потребують деталізованого вивчення. 

Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній  вбачають у методі економічного аналізу 

«системне, комплексне, взаємопов’язане вивчення господарської діяльності підприємства з 

метою її об’єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття оптимальних 

управлінських рішень, контролювання та регулювання економічних процесів» [1, с. 27].  

Деякі вчені підтримують думку про те, що метод економічного аналізу – це систематичне, 

всебічне дослідження, вимірювання та узагальнення впливу окремих факторів на процес і 

динаміку економічного розвитку із використанням даних обліку, звітності та джерел інформації 

планового характеру. 

Метод економічного аналізу реалізується через сукупність технічних прийомів, методів і 

правил обробки інформації, що визначається метою, завданням, вимогами та змістом 

дослідження. Його основні особливості: 

- системний і комплексний підхід до вивчення об’єктів аналізу;  

- використання системи показників. Ця система формується, як правило, в ході 

планування, при формуванні  систем і підсистем економічної інформації; 

- виявлення та вимірювання взаємозв’язку і взаємозалежності між показниками,  

- вимірювання  впливу факторів на зміну результативних показників. 

Отже, на наш погляд, метод економічного аналізу являє собою сукупність прийомів і 

способів, використовуваних для дослідження показників та причинно-наслідкових зв’язків між 

ними. 
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Підтримка розвитку малого підприємництва є стратегічним завданням національних 

урядів задля відновлення макроекономічної, а також політичної та соціальної стабільності 

країни. Саме з малим підприємництвом пов’язані надії на швидкі позитивні структурні зміни в 

економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для економічного зростання. Таким 

чином, від державної підтримки та розвитку суб’єктів малого підприємництва залежить 
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створення конкурентоспроможного внутрішнього ринку товарів і послуг в Україні. 

Характерними ознаками малого підприємництва є: антимонопольність, гнучкість, 

інноваційність, сприяння зайнятості населення тощо. 

Мале підприємництво, на нашу думку, є самостійною, ініціативною, систематичною, на 

власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється фізичними особами – підприємцями 

та юридичними особами, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 

50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 10 мільйонів євро. 

Будь-який вітчизняний суб’єкт господарювання створюється і здійснює подальшу 

господарсько-фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства. Нормативно-правове 

регулювання діяльності малих підприємств визначається законодавчими актами різних рівнів, 

але має бути послідовним, систематичним та максимально простим з метою забезпечення 

розвитку малого підприємництва в Україні. 

У світовій практиці немає єдиних кількісних критеріїв визначення суб’єктів малого 

підприємництва, до них можуть належати: чисельність персоналу; розмір статутного капіталу; 

фінансові показники діяльності; вид діяльності.  

В Україні суб’єкти малого підприємництва складають 94,3-95,5% кількості суб’єктів 

господарювання, частка мікропідприємств коливається в межах 78,5-82,4 %. Малі підприємства 

забезпечують п’яту частину обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) певного регіону, а саме у 

2010-2014 р.р. – до 16,9 % обсягу реалізації, у 2015-2020 р.р. – 18,2-20,5 % [1]. 

Організація обліку на малих підприємствах залежить від вибраної системи оподаткування. 

Системи оподаткування для малого бізнесу в Україні станом на 2022 рік, відповідно до 

Податкового кодексу України [2], представлені двома системами: загальною і спрощеною. Мале 

підприємство має право обрати спрощену або загальну систему оподаткування. Спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності передбачає особливий механізм справляння податків 

і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку, з 

одночасним веденням спрощеного обліку та складання простої або спрощеної звітності. Наукові 

дослідження підтверджують як переваги, так і недоліки зазначених систем оподаткування (табл. 

1).  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», чинних Національних П(С)БО, нормативних документів Міністерства фінансів 

України з питань організації бухгалтерського обліку, усім підприємствам, незалежно від їх 

організаційно-правової форми і форми власності, зокрема й малим, необхідно вести 

бухгалтерський облік і складати фінансову звітність. Проте як бухгалтерський облік, так і 

фінансова звітність малих підприємств мають свої особливості. Застосування традиційної 

системи обліку та звітності малими підприємствами в сучасних умовах господарювання не є 

доцільним, оскільки ця система є надто громіздкою і трудомісткою, а за невеликої кількості 
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господарських операцій та обмеженості функціональних служб неефективною. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки систем оподаткування малих підприємств* 

Система 

оподатку-

вання 

Переваги Недоліки 

Загальна 

Відсутність обмежень у видах діяльності та обсягу 

доходу і кількості працівників; ширша можливість 

планування та оптимізації оподаткування; розмір 

сплаченого податку на прибуток прямо залежить 

від обсягу прибутку за звітний період 

Складність 

адміністрування (суворі 

вимоги до ведення обліку 

та складання звітності); 

високе податкове 

навантаження, тощо 

Спрощена 

Простота нарахування єдиного податку; спрощене 

ведення обліку і відносна простота заповнення 

звітності; звільнення від сплати платником єдиного 

податку низки податків і обов’язкових платежів; 

витрати на оплату товарів чи послуг платників 

єдиного податку – юридичних осіб можуть бути 

віднесені контрагентами-платниками податку на 

прибуток на витрати 

Базою оподаткування є 

грошове вираження 

виручки від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), без вирахування 

витрат підприємства 

* Джерело: складено за даними [3] 

 

Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств, представництв 

іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений 

бухгалтерський облік доходів та витрат, установлюється скорочена за показниками фінансова 

звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких 

визначаються НП(С)БО 25. Фінансову звітність мікропідприємства (форми 1-мс та 2-мс) 

складають мікропідприємства; підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік 

доходів та витрат відповідно до Податкового кодексу (платники єдиного податку) та 

непідприємницькі товариства. Фінансову звітність малого підприємства (1-м та 2-м) складають 

малі підприємства та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності [4]. 

Відповідно до п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 [5] мікропідприємства та малі підприємства можуть 

самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними в 

НП(С) БО 25. Тобто підприємство саме вирішує, який комплект звітності подавати: скорочену 

фінансову звітність відповідно до НП(С)БО 25 чи повний річний комплект фінансової звітності 

[4] та проміжний у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, про що має бути зазначено 

в наказі про облікову політику. 

Отже, можна зазначити, що організація, методика оподаткування і складання фінансової 

звітності суб’єктів малого підприємництва мають свої особливості та залежить від обраної 

системи оподаткування. Залежно від обсягів здійснюваної діяльності та вимог законодавства, 

суб’єкти малого підприємництва самостійно обирають форми бухгалтерського обліку, які 

визначаються побудовою облікових регістрів. Вибір форми залежить від того, які вимоги 
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поставлені перед обліком у системі управління підприємницькою діяльністю.  
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СУТЬ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО - ВАРТІСНОГО  

АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Симчера В. В., бакалавр, 

спеціальність “Економіка” 

ОПП “Міжнародна економіка” 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Герасименко Т. О. 

Львівський торговельно-економічний університет  
 

Одним із найбільш ефективних видів аналізу діяльності підприємств щодо виявлення 

резервів економії матеріальних, трудових та фінансових витрат є функціонально-вартісний 

аналіз (ФВА). В економічно розвинених країнах ФВА використовують практично всі 

підприємства. В Японії ФВА почали активно застосовувати відразу після зняття США з цього 

виду аналізу “топ секретуˮ і нині методами економізації тут охоплено майже дві третини 

виробів, а середньорічне зниження їх собівартості становить 12%. На сьогодні перші місця у 

світі за масштабами одержання та впровадження результатів ФВА займають США, Японія і 

Німеччина. 

У загальному, ФВА являє собою системне дослідження об’єктів (виробів, процесів, 

структур і т.д.) задля оптимізації співвідношення між їх корисним ефектом і понесеними 

сукупними витратами ресурсів шляхом пошуку способів для зниження матеріало-, енерго- і 

трудомісткості. Отже, сутність функціонально-вартісного аналізу полягає у комплексному 

техніко-економічному дослідженні функцій та вартості об’єкта. 

До основних завдань функціонально-вартісного аналізу відносять:  

- зниження витрат на виробництво продукції при збереженні чи поліпшенні її якості;  

- визначення диспропорції між значимістю функції і витратами на її здійснення, виявлення 

зайвих витрат і причин їх виникнення; 

- пошук оптимальних поєднань функціональних і конструкторсько-технологічних рішень 

при створенні нової продукції;  

- запобігання появі зайвих функцій і витрат при підвищенні якості продукції; 

- адаптація продукції до нового ринку збуту;  

- пошук нових сфер використання вже діючих об’єктів. 

Під функціями розуміють споживчі властивості (якість) об’єкта. Їх поділяють на п’ять 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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груп:  

- головні – функції, які виражають призначення об’єкта; 

- основні – це ті, що забезпечують виконання головних функцій; 

- допоміжні – функції, не пов’язані з основним призначенням об’єкта, водночас вони 

забезпечують умови для виконання основних функцій. Допоміжні функції, своєю чергою, 

можна поділити на суттєві, несуттєві, необхідні;  

- зайві функції або непотрібні – виникають внаслідок зміни призначення виробу, появи 

інших виробів, що виконують аналогічні функції, зміни традиційних поглядів на призначення 

виробу та з інших причин [1]. 

Функціонально-вартісний аналіз проник в усі сфери людської діяльності, насамперед, в 

менеджмент, для відпрацювання заходів щодо досягнення найвищих споживчих властивостей 

продукції з одночасним зниженням усіх видів виробничих витрат. ФВА застосовують для 

прогнозування ефективності нового об’єкта або того, що модернізується, сприяючи здісненню 

програмно-цільового управління науково-технічним розвитком. Саме цим він відрізняється від 

інших видів аналізу, які вивчають тільки діючі об’єкти. ФВА використовують також і для 

оцінки освоєного процесу виробництва та експлуатації об’єкта з метою поліпшення споживчих 

властивостей останнього і зниження пов’язаних з цим витрат. У цьому випадку ФВА охоплює 

процес від створення до функціонування об’єкта.  

Функціонально-вартісний аналіз корисний і для удосконалення технології, організації та 

управління виробництвом. Наприклад, дослідження витрат, пов’язаних із автоматизацією 

окремих функцій управління, дає змогу знизити загальну суму витрат шляхом раціонального 

виділення підсистем, які реалізують ці функції. Також у проведенні маркетингових досліджень, 

оскільки дає змогу визначити об’єктивний показник конкурентоспроможності у вигляді 

співвідношення ціни та якості продукції порівняно з конкурентами. Окрім цього, він є 

незамінним у вирішенні питань оптимізації організаційної структури апарату управління 

підприємством, підвищенні якості виконуваних структурними підрозділами функцій, а також в 

удосконаленні кадрового, інформаційного і технічного забезпечення системи управління. 

Таким чином, функціонально-вартісний аналіз – це метод системного дослідження 

функцій окремого виробу або певного виробничо-господарського процесу, або ж управлінської 

структури, спрямований на мінімізацію витрат.  
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На перехідному етапі до міжнародних стандартів у господарських підприємств та 

організаціях України існує багато питань пов’язаних із необхідністю підвищення та покращення 

прозорості, якості та достовірності обліку, що надає можливість оцінити ефективність та 

результативність використання основних засобів. Із введенням адаптивних до міжнародних 

Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у господарських підприємствах та 

організаціях, відбулися суттєві зміни в методології обліку основних засобів.  

Оскільки основні засоби – найбільш об’ємна та вартісна частина в балансі господарських 

підприємств та організацій, їх поточний стан, доцільність використання та списання, оцінка, 

механізм нарахування амортизації, правильність та доцільність списання із обліку підлягають 

постійному контролю керівників закладів та різних контролюючих органів та служб. 

Враховуючи важливість достовірності та правильності показників основних засобів, вірна 

організація їх обліку визначає ефективність бухгалтерської системи в установі. Крім цього, 

організація бухгалтерського обліку основних засобів вимагає постійного удосконалення та 

впровадження нових механізмів. Поряд з міжнародною та вітчизняною стандартизацією і 

регламентацією облікового процесу основних засобів та розкриття інформації в фінансовій 

звітності, вітчизняними і зарубіжними практичними та тематичними дослідженнями 

пропонується велика кількість методологічних аспектів удосконалення обліку об’єктів основних 

засобів. 

Станом на сьогодні, враховуючи теперішні умови та бажання нашої країни відовідати 

міжнародним стандартам обліку, для забезпечення буденої діяльності господарюючих суб’єктів 

та надання внутрішнім та зовнішнім користувачам максимально точної та правдивої інформації, 

беруться до уваги проблеми реформування бухгалтерського обліку, особливо це відноситься до 

господарських підприємств і організацій та бюджетних установ. Беручи до уваги специфічну 

особливість функціонування господарських підприємствах та організаціях, проблемні та 

невирішені питання бухгалтерського обліку основних засобів потребують особливої уваги із 

сторони вчених та науковців і є однією із найбільш важких у їх практичній діяльності.  

Більшість вчених науковців оцінюють методику та організацію бухгалтерського обліку 

основних засобів керуючись наявною чинною нормативною базою.  

Успішність організації обліку основних засобів, як і решти необоротних активів, залежить 

від організації їх документування. Це важливо у системі організації обліку, оскільки вона 
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починається завжди із первинного обліку як першої облікової процедури, без якої подальший 

синтетичний та аналітичний облік неможливий.  

При організації документування руху основних засобів потрібно пам’ятати, що переважна 

більшість первинних документів являють собою акти, які (у одному чи двох примірниках в 

залежності від господарської операції) складає комісія, призначена наказом керівника 

підприємства.  

Завдання бухгалтера - після затвердження складеного акту зробити його перевірку за 

різними ознаками (формальну, за сутністю господарських операцій, арифметичну та за 

необхідності зустрічну), після чого зробити бухгалтерську обробку документів та записати їх у 

відповідні облікові регістри.  

Організація обліку основних засобів на підприємстві забезпечується Наказом про облікову 

політику, в якому розкриваються порядок їх оцінки, амортизації, організації аналітичного та 

синтетичного обліку. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю, яка залежить від способу їх надходження на підприємство.  

На підприємство основні засоби надходять у результаті капітальних вкладень, придбання 

за плату в інших підприємств і осіб, отримання від інших підприємств або осіб безоплатно, 

внесення засновниками в рахунок їхніх внесків до статутного капіталу підприємства, 

оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації, а також 

внутрішнього переміщення  

Основні засоби вибувають із підприємства внаслідок часткової чи повної ліквідації, 

безоплатної передачі їх іншим підприємствам або особам, реалізації, а також нестачі, виявленої 

під час інвентаризації. 

Уведення в дію об’єктів основних засобів, а також їх купівлю комісія оформляє актом 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних Первісна вартість основних засобів 

за П(С)БО 7 суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання 

будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків) реєстраційні збори, державне мито та 

аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт 

основних засобів суми ввізного мита суми непрямих податків у зв'язку з придбанням 

(створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) витрати зі 

страхування ризиків, доставки основних засобів, витрати на транспортування, установку, 

монтаж, налагодження основних засобів, інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням 

основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання. 

Придбання основних засобів оформляється «Актом приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів», який складається на кожен об’єкт окремо, а на декілька – лише 

в тому випадку, коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на 

відповідальне зберігання однією особою.  
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Приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації 

оформлюється «Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 

об’єктів», де зазначаються технічна характеристика та первісна вартість об’єкту.  

Після ліквідації основних засобів складається «Акт на списання основних засобів» один 

примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного 

списку основних засобів.  

На кожен об’єкт основних засобів на підставі актів відкривається інвентарна картка по 

обліку основних засобів, яка застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для 

групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному 

календарному місяці, та таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, 

технічну характеристику та вартість. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт 

чи групу об’єктів. У випадку групового обліку картка заповнюється шляхом позиційних записів 

окремих об’єктів основних засобів. 

Ефективне управління основними засобами підприємства потребує налагодженої системи 

обліково-аналітичного забезпечення, здатної своєчасно формувати достовірну інформацію про 

стан, інтенсивність та ефективність використання засобів виробництва. Адже управлінські 

рішення, прийняті на основі неактуальної та обмеженої інформації, можуть не тільки не 

принести бажаного ефекту, а й деструктивно вплинути на хід виробничого процесу. 
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В сучасних умовах ведення бізнесу вагоме місце при прийнятті ефективних управлінських 

рішень займає фінансова звітність, адже саме вона є джерелом інформації про фінансовий стан 

суб’єкта господарювання. Незважаючи на те, що існують розроблені аудиторські процедури 

контролю достовірності існуючої фінансової звітності проблема коректної оцінки наявної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text
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інформації повністю так і не вирішена. Не випадково, часто підкреслюється важливість 

реформування всього комплексу бухгалтерського обліку та аудиту в масштабах світової 

спільноти для позбавлення економіки від маніпуляцій із фінансовими звітами. 

Проблеми організації, складання та подання фінансової звітності, її аналіз та аудит є 

предметом особливої уваги економічної науки, їм присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, таких як: М. І. Бондар, С. Ф. Голов, Р. М. Воронко, О. В. Єфімова, В. В. Ковальов, 

Я. Д. Крупка, П. О. Куцик, С. О. Олійник, М. С. Пушкар, Н. В. Семенишена, В. О. Шевчук, 

Е. С. Хендріксен, П. Я. Хомин та інші. Проте, деякі проблеми, пов’язані із організацією, 

складанням і поданням фінансової звітності та її аудитом в системі управління підприємством, 

наприклад, питання складання основних форм фінансової звітності, залишаються недостатньо 

дослідженими. 

Науковці та практики широко використовують в якості основного джерела інформації для 

прийняття управлінських рішень дані системи обліку. Проте незаперечність факту цілковитої 

обґрунтованості використання названого джерела як основи прийняття управлінських рішень 

лише підтверджує доцільність розвитку теорії, методології та практики таких його важливих 

складових, як звітність та оцінка результатів діяльності [1]. 

Однією з основних цілей фінансової звітності є забезпечення необхідною інформацією 

різних користувачів, достовірність якої повинна бути підтверджена аудиторською практикою. 

Аудиторська перевірка фінансової звітності включає:  

1) нормативну базу для проведення аудиту; 

2) предметну область проведення перевірок; 

3) методику перевірки окремих розділів обліку і робіт, які підлягають аудиту. 

Аудит фінансової звітності здійснюється із застосуванням конкретних методів і прийомів 

аудиту для вивчення його предмета. В аудиторській практиці використовують дві групи методів 

аудиту: загальнонаукові та власні (специфічні). Склад і зміст фінансової звітності 

підпорядковані завданню комплексного задоволення інформаційних потреб її користувачів, і 

кожен елемент звітності виконує функції надання інформації в певному розрізі. Тому при 

формуванні думки про достовірність звітності важливо не тільки отримати уявлення про 

правильність складання її форм, а й наскільки зміст кожного елемента представленої 

підприємством звітності відповідає встановленому інформаційному завданню (табл. 1) [3]. 

Тому, на сучасному етапі розвитку аудиту існує необхідність розробки методичних 

рекомендацій для проведення перевірки фінансової звітності. Це не можливо зробити без 

дослідження і розуміння методичних основ аудиту. Виходячи з цього, можна запропонувати 

наступні заходи, щодо поліпшення фінансового діяльності та шляхи підтримки фінансової 

стійкості компанії: 

1) постійний моніторинг як внутрішньої діяльності компанії, так і зовнішньої; 
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2) розробка планів та прогнозування виникнення проблемних ситуацій; 

3) розробка і впровадження заходів щодо мінімізації зовнішніх негативних чинників; 

4) розробка планів вирішення можливих кризових ситуацій; 

5) готовність прийняття нестандартних та ризикових рішень (якщо є така можливість); 

6) активізація інноваційної складової розвитку для збільшення довгострокового 

потенціалу і прибутковості діяльності на основі створення конкурентних переваг, підвищення 

конкурентоспроможності компанії на фондовому ринку і підвищення її вартості; 

7) оптимізація структури капіталу підприємства на основі методу вартісного розриву 

(різниці фактичного еталонного значення середньозваженої вартості капіталу) з урахуванням 

життєвого циклу компанії; 

8) жорсткий контроль за виконанням заходів, інформування та координація учасників 

процесу. 

Таблиця 1  

Інформаційні завдання для елементів фінансової звітності 

Елементи фінансової звітності Інформаційне завдання 

Бухгалтерський баланс Достовірне відображення майнового та фінансового 

положення підприємства на звітну дату 

Звіт про фінансові результати Характеристика фінансових результатів діяльності 

підприємства за звітний і попередній періоди 

Пояснення до бухгалтерського 

балансу і звіту про фінансові 

результати 

Додаткова інформація, що не розкрита в бухгалтерському 

балансі і звіті про фінансові результати, але необхідна 

користувачам для реальної оцінки майнового і фінансового 

становища підприємства 

Аудиторський висновок Підтвердження достовірності фінансової звітності 

підприємства 

 

Для вдосконалення аудиту на підприємствах можна проводити наступні дії: 

- проводити коригування фінансової звітності відповідно до міжнародних вимог; 

- підвищити рівень поінформовaності керівників підприємств з питань aудиторських 

перевірок; 

- використовувaти залученими aудиторами індивідуaльного підходу до об’єкту 

перевірки; 

- удосконалити документaльне оформлення aудиторської перевірки в майбутньому. 

Впровадження даних пропозицій сприяє полегшенню проведення аудиторської перевірки 

фінансової звітності підприємства та зменшенню аудиторського ризику не виявлення помилок. 
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Дослідження ключових аспектів обліку розрахунків суб’єктів господарювання за єдиним 

соціальним внеском здійснювалося за обліково-аналітичними даними та показниками 

фінансової та податкової звітності.  

Під час організації та ведення обліку господарська підприємство дотримується єдиних 

методологічних принципів організації і ведення бухгалтерського обліку, регламентованих 

Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і «Про внесення 

змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та іншими нормативно-правовими актами, які 

регламентують порядок обліку та документального оформлення господарських операцій. 

Правила та принципи обліку визначені у наказі «Про введення в дію Облікової політики». 

Для забезпечення належного фіксування усіх операцій, пов’язаних з розрахунками за ЄСВ, а в 

подальшому для їх аналізу, контролю (перевірок) стану, повноти і своєчасності нарахування і 

сплати ЄСВ необхідним є правильність оформлення первинних документів, інформація яких є 

основою для відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків по ЄСВ.  

Первинні документи, облікові регістри, зведені дані бухгалтерського обліку у своїй 

сукупності формують доказову базу правильності чи неправильності (порушення вимог чинного 

законодавства) розрахунків за ЄСВ. Саме їх разом із формами фінансової звітності (зокрема ф. 

№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)») і податкової звітності досліджують органи 

державного контролю при встановлені фактів ухилення підприємства від сплати ЄСВ і 

дотримання вимог Податкового кодексу України, Закон України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Порядку формування та 

подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та ін.  

Таким чином, головний бухгалтер та працівники бухгалтерської служби підприємства, з 

метою недопущення порушень вищезгаданих законодавчих актів, дотримання вимог чинного 

законодавства з бухгалтерського обліку повинні вчасно оформлювати первинні документи, 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72460
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згідно них відображати операції на рахунках бухгалтерського обліку, загальні суми за якими в 

подальшому будуть подані у бухгалтерській, фінансовій та податковій звітності. Головний 

бухгалтер повинен проводити контроль за кожним заповненим документом, що надходить до 

бухгалтерії підприємства. 

Для підприємств України, на жаль, досить часто трапляються випадки, коли головний 

бухгалтер (працівник бухгалтерії, який веде облік розрахунків за ЄСВ) нерідко ігнорує свої 

прямі обов’язки в частині документального оформлення операцій і, тим самим, порушує один з 

найголовніших принципів бухгалтерського обліку – принцип повноти та достовірності 

інформації. 

Підставою для відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із 

нарахуванням і виплатою доходів працівникам, нарахуванням і сплатою до ПФУ ЄСВ є 

первинні документи по обліку праці, в яких міститься інформація про суми нарахованих виплат 

працівникам: розрахунково-платіжна відомість (ф. П-49), Книга обліку розрахунків по оплаті 

праці (ф. 44), Табель обліку використання робочого часу (ф. П-5) та ін.), накопичувальні 

відомості, Журнал обліку робіт, Журнал обліку робіт і затрат.  

На основі них щомісячно складається Зведена відомість нарахування та розподілу оплати 

праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат, у якій відображають кількість 

відпрацьованих людино-годин, суму нарахованої оплати праці та відрахувань від неї відповідно 

до діючого законодавства за об’єктами обліку, виробничими підрозділами та в цілому по 

підприємству. 

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться в Журналі-ордері № 5 і Головній 

Книзі. Журнал-ордер відкривається на місяць. В ньому відображають нараховану заробітну 

плату та пов’язані з нею суми відрахувань на соціальні заходи [1]. 

Для обліку розрахунків з ПФУ за ЄСВ у ВСП «Господарська служба» використовується 

субрахунок 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування» рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». За кредитом субрахунку 651 

відображають нарахування єдиного соціального внеску, за дебетом – його перерахування до 

ПФУ [23]. 

Потрібно звернути увагу на те, що нарахування ЄСВ здійснюється окремо на суму 

нарахованої заробітної плати, лікарняних, допомоги по вагітності і пологах, винагороди за 

договорами цивільно-правового характеру.  

Суми нарахованої заробітної плати, винагороди за договорами цивільно-правового 

характеру відображаються за кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 

суми їх виплати – за кредитом даного субрахунку.  

Щомісячний звіт ЄСВ надається працедавцями (підприємствами тa підприємцями) 

протягом 20 днів після закінчення звітного місяця зa формою згіднo затвердженого Порядку 
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формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування [25]. 

А по завершенню звітного року підприємство подає форму № Д5 (річна) «Звіт про суми 

нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», яка складається 

з двох таблиць [25]: 

1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до 

законодавства. 

Разом з цим довідки про результати раніше проведених перевірок суб’єкта 

господарювання за розрахунками по ЄСВ надають об’єктивну інформацію про здійснення 

заходів соціальної політики на підприємстві. 

Однак, на даний час запроваджено об’єднаний звіт з ПДФО та ЄСВ. Формально цей 

об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО успадкував назву "Форма 1ДФ" (бо його порядок заповнення та 

бланки затверджені зміною Наказу Мінфіну, що стосувався старої 1ДФ, а стара 1ДФ зараз 

трансформувалася у Додаток 4ДФ об'єднаного звіту). 
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Панасюк О. В.  

Державний податковий університет, м. Ірпінь 
 

Оновлення економіки у воєнний час - одне з пріорітетних завдань. Підприємства, які 

опинилися в зонах бойових дій, евакуюються та відновлюють роботу у більш безпечних місцях. 

Хтось за підтримки уряду за програмою релокації, а хтось власними силами. Як відобразити в 

облік та аналіз підприємства та його витрати. 24 лютого 2022 року Україна почала жити в стані 

війни, і це було жахливим явищем для кожного, в тому числі для підприємств. Багато 

підприємств і підприємців не припинили своєї діяльності. Так, певною мірою вони 

скоротили375 обсяги, але продовжують працювати і забезпечувати життєдіяльність країни. На 

нових моментах обліку та аналізу роботи підприємств  сконцентруємо увагу. 
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Господарська діяльність підприємства, повинна бути своєчасно відображена в обліку за 

принципами безперервності і послідовності. Для того, щоб визначити одразу основні моменти, 

треба зазначити основні поняття. Тож, господарська діяльність - це діяльність суб'єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію 

продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 

визначеність. В разі не ведення обліку на безперервній основі певний час відбувається 

накопичення господарських операцій, проведення яких потім буде довгим і дорогим, що 

вкладається в термін - відновлення обліку [1]. Особливості функціонування системи обліку та 

аналізу українських суб’єктів господарювання в умовах війни присвятили свої праці вчені-

економісти та законодавці. Так, ВРУ прийняла низку законодавчих актів, якими внесено зміни 

щодо забезпечення функціонування українського підприємництва за умов воєнного стану [2]. 

Наприклад, М. Гуренко досліджував актуальні проблеми з обліку праці та її оплати, формування 

трудових відносин за час бойових дій. Він концентрував  увагу на особливостях укладання 

трудових договорів, аналізує специфіку тривалості робочих та вихідних днів, вивчає «умови 

введення граничних норм застосування надурочних годин та особливості переведення 

працівників на іншу роботу або інші види додаткових робіт чи спеціальностей у воєнний 

період» [3]. М. Клименко зазначає нові аспекти обліку та оподаткування діяльності 

підприємництва в надзвичайних, невідворотних, тобто форс-мажорних умовах військової 

сучасності. Зосереджує увагу на особливостях формування та подання ISSN, умовами роботи 

підприємств зовнішньоекономічної діяльності, а також розглядає аспекти оптимізації 

оподаткування [4]. Також, треба зазначити, що в умовах воєнного стану, у багатьох 

підприємств, які залишилися на території України, могло виникнути таке явище, як «простій». 

Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, 

необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Облік 

потребує уточнення певних видів витрат у разі простою. Наприклад, амортизація, варто 

зазначити, що простій не є причиною її не нарахування. Облік нарахування амортизації прямо 

залежить від обсягів і результатів простою [5]. 

Оптимізації системи обліку під час війни та їх впровадження. Перше, що треба робити це - 

не треба панікувати, підприємства працювали, працюють і будуть працювати в різних 

обставинах і навіть під час війни. Друге, треба постійно і ретельно слідкувати за змінами в 

податковому та господарському законодавстві які відбуваються кожну хвилину. Ці хоч і не 

примітні реконмендації підвищують потенційні можливості застосування інструментів, у 

контексті підтримки економіки держави  та адаптацію ведення обліку до умов воєнного стану. 

Наразі, облікова система стикнулась з новими викликами, вирішення яких потребує швидкості 

та врахування майбутніх наслідків [5]. 

Отже, аналіз наявних змін функціонування системи обліку під час дії воєнного стану 
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відкриває резервні шляхи подолання проблем, нові виміри у підтримці підприємництва для 

ефективного відновлення економіки держави. Після Перемоги України підприємтсва, які мали 

певні труднощі у системі обліку та аналазу господарської діяльності, обов`язково покращать 

своє становище, вирішать усі нагальні проблеми і покращать нашу економіку на 100%. 
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Об’єктивна і всебічна інформація є основою для прийняття економічно обґрунтованих 

управлінських рішень, що дозволяє мінімізувати рівень ризику, пов’язаного з господарською 

діяльністю в умовах невизначеності та нестабільності. Важливу роль у вирішенні даних питань 

відіграє АВС-аналіз. Ідея вирішення проблеми ефективного управління підприємством через 

застосування механізмів АВС-аналізу зародилася більше, ніж сто років тому. Проте, сьогодні 

дану методику продовжують застосовувати, завдячуючи розвитку сучасних комп’ютерних 

технологій. АВС-аналіз є простим і в той же час потужним інструментом, що дозволяє виявити 

об'єкти, що вимагають першочергової уваги, що особливо актуально при дефіциті 

управлінських ресурсів. 

В основі цього методу лежить відоме правило Парето (20/80), яке полягає в тому, що лише 

п’ята частина (20%) від усієї кількості об’єктів, з якими, зазвичай, доводиться мати справу, дає 

приблизно 80% результатів цієї справи. Внесок інших 80% об’єктів складає тільки 20% 

загального результату. 

АВС-аналіз спрямований на вирішення завдань із формалізації бізнес-процесів; 

ідентифікації та аналізу витрат у розрізі господарських процесів та окремих операцій; 

оптимізації вартісних, трудових і часових показників підприємства; виявлення та усунення 

“вузьких місць”, вдосконалення при цьому функціонування соціально-економічної системи в 

цілому [2, с.88]. 

Зарубіжна практика свідчить про ефективність застосування методу АВС-аналізу як у 

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1064117.html
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сфері промислового виробництва, так і в сфері послуг, зокрема таких, як охорона здоров’я, 

фінансовий сектор, телекомунікації тощо. 

У вітчизняній практиці АВС-аналіз найчастіше використовують у процесі управління 

запасами. Серед переваг даного методу варто виокремити такі, як: 

– підвищення ефективності, що проявляється через встановлення жорсткого контролю 

запасів тільки на ті товари, які дійсно цього потребують; 

– скорочення інвестицій; 

– скорочення запасів деяких груп товарів, а також терміну їх постачання; 

– мінімальна вартість зберігання. 

До умов використання ABC-аналізу доцільно віднести наступні: 

– об’єкти, що підлягають аналізу, повинні мати чисельну характеристику; 

– список товарів, що буде аналізуватися, повинен складатися з однорідних позицій (не 

можна порівнювати товари, ціновий діапазон яких дуже відрізняється); 

– вибір максимально об’єктивних значень (ранжувати варіанти більш коректно за 

щомісячним доходом, аніж за щоденним) [1, с.145]. 

Загальний алгоритм проведення АВС-аналізу наступний:  

1) визначитись з об’єктами аналізу;  

2) визначити параметри, за яким буде проводитись аналіз об’єкта;  

3) сортування параметру в порядку зменшення значення параметру;  

4) визначення груп А, В та С [2].  

Розподіл запасів за групами відбувається в декілька етапів:  

– визначення критерію, за яким класифікують запаси; 

 – аналіз інформації щодо помісячних та річних обсягів запасів;  

– визначення середньомісячних обсягів запасів;  

– аналіз обсягів запасів згідно з їх вартістю в порядку спадання; 

 – визначення питомої ваги обсягів запасів певного виду в їх загальному обсязі;  

– визначення кумулятивного обсягу запасів; 

 – визначення класифікаційних груп. 

Таким чином, проведення АВС-аналізу забезпечує підвищення ефективності управління 

запасами, оскільки за його допомогою можна підвищити частку високоприбуткових товарів без 

порушення принципів асортиментної політики. 
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Первинне спостереження та документування посідають важливе місце в системі 

управління діяльністю підприємства, зокрема: надають інформацію про реальний стан суб’єкта 

господарювання та його зміни у процесі діяльності; забезпечують прозорість діяльності суб’єкта 

господарювання і здійснюють контроль за наявністю та рухом майна й грошових потоків; є 

юридичною підставою здійснення господарських операцій та важливим джерелом для 

користувачів при проведенні зовнішнього та внутрішнього контролю господарської діяльності 

підприємства. 

Особливостями первинних документів є те, що вони засвідчують факт здійснення 

господарських операцій на підприємстві. Під первинним обліком слід розуміти складову 

загальної системи обліку, яка формує первинні документи на підставі господарської операції і 

забезпечує ефективний контроль та управління діяльністю суб’єкта господарювання.  

Проте, на нашу думку, первинний облік повинен бути чітко пристосований до 

організаційно – технологічних особливостей підприємства з урахуванням специфіки фінансово-

господарської діяльності, операційних циклів, способів і обсягів придбання товарів та їх 

реалізації. 

Під час своєї діяльності підприємства здійснюють безліч господарських операцій, які 

оформляються великою кількістю різноманітних за змістом і формою первинних документів.  

Первинними документами під час відображення адміністративних витрат і витрат на збут є 

накладна, рахунок, звіт про витрачання коштів, виданих на відрядження та інші цілі, видатковий 

касовий ордер та інші. Списання адміністративних витрат і витрат на збут оформляється актом 

списання встановленої форми. Первинними документами під час відображення накопичення 

інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про уцінку, інвентаризаційний опис, 

порівняльна відомість, розрахунок бухгалтерії, бухгалтерська довідка. Списання інших витрат 

операційної діяльності на фінансові результати також оформляється бухгалтерською довідкою. 

На підприємствах виникають витрати, які пов’язані із нарахуванням та виплатою 

заробітної плати, внесками на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

нарахуванням амортизації основних засобів підприємства. Всі ці витрати відображаються у 

таких документах, як відомості нарахування заробітної плати, розрахункові відомості про 

нарахування і перерахування страхових внесків, розрахунок амортизаційних відрахувань. 

Під час оформлення первинного документа управлінським персоналом підприємства 
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здійснюється аналіз господарської операції з огляду на законність і економічну доцільність, а 

саме, здійснюється поточний внутрішньогосподарський контроль, який перетворює 

документування господарських операцій у процес спостереження, як засіб обґрунтування 

облікових записів. 

На етапі первинного обліку персоналу бухгалтерії необхідно організувати обліковий 

процес таким чином, щоб мінімізувати витрати часу на створення документації та підвищити 

достовірність первинного носія інформації про витрати.  

Згідно з чинним законодавством відповідальним за організацію бухгалтерського обліку на 

підприємстві та забезпечення фіксування фактів здійснення господарських операцій у 

первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності є власник 

(посадова особа). Важливим у документуванні є питання про способи і засоби заповнення 

первинних документів. Обов’язковою вимогою при вирішенні цього питання є забезпечення 

збереження цих записів у документах протягом встановленого періоду їх зберігання і 

запобігання внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень у первинні документи. Для 

контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть бути 

складені зведені документи, які також належать до складу первинних документів. 

Первинний документ повинен оформлятися на паперовому або електронному носії та з 

метою надання їм юридичної сили повинні мати ряд обов’язкових реквізитів: назва 

підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа, код форми, дата і 

місце складання, зміст господарської операції та її вимірники, посади осіб, відповідальних за 

дозвіл на здійснення господарської операції, та безпосередніх виконавців операції, їхні особисті 

підписи. Кожною стороною (підприємством), що брала участь у здійсненні господарської 

операції, мають бути отримані (використані) для записів у регістрах бухгалтерського обліку 

первинні документи, інформація в яких ідентифікує зміст, обсяг і вартість здійсненої 

господарської операції. 

Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операцій, повинні одержувати 

від підприємств, що виконують ці операції, свої примірники первинних документів про таку 

операцію, в яких наводяться дані по господарську операцію. 

Отже, невід’ємною законодавчою вимогою бухгалтерського обліку є оформлення кожної 

господарської операції відповідним первинним документом. Тому, з метою підвищення 

ефективності рівня інформаційного забезпечення актуальним є вдосконалення первинного 

обліку. 
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Introduction 

In the second decade of the 21st century, no one needs convincing that modern organizations 

function in a changing environment. The nature of changes in the environment is not only evolutionary, 

resulting from the development process, as indicated by researchers in the literature "before the Covid-

19 pandemic", but also revolutionary, caused by completely unpredictable factors such as pandemic or 

war. All changes in the environment entail consequences for the economy. Alongside these 

revolutionary changes, evolutionary changes are described in the literature on the subject. 

The article aims to present the factors perceived in the literature as game changers. To achieve 

this goal, we should be answered the following questions: What is a "game changer"? What are the 

trends and directions of breakthrough changes in business presented in the literature on the subject? 

Game changer in the literature of the subject 

Analyzing the SCOPUS database with the term "game changer*" from the perspective of 

bibliographic data, taking into account author and co-authorship, the analysis shows that the term 

"game changer" is quite common and is not the domain of a narrow group of authors. The analysis 

shows that many authors use this term. The analysis showed that only 9 authors. (Cajias M, Kumar a. 

Min h. Rainey d.d., Raydugin y.g., Sivathanu b., Srinivasan n., Tatham p.) published more than 2 

articles using this term. This confirms the thesis that it is a concept from the area of "meaning-giving, 

assigning a special feature to other concepts" and not a phenomenon. The analysis of the frequency of 

use of this term in the article confirms this fact. In many articles, the game changer appears only in the 

title of the article (Centobelli et al. 2022) or only in the abstract (Mondal et al. 2022) or appears on the 

occasion of the title, abstract, and conclusions (Cadotte, E. R. 2022). 

Game changers are defined as the combination of specific events, the subsequent or parallel 

framing of events in a systemic framework by the social actors involved, and (ultimately) the 

emergence of (diverse) alternative narratives and practices (in response to a systemic view of events) 

(Loorbach et al. 2016). "Game changer" is a revolutionary element that changes the game's rules (e.g., 

in business, sports tactics, etc.) (diki Game+changer). 

Methodology and results 

Analysis of the Scopus database with the query TITLE-ABS-KEY ( "game changer*") AND 
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(LIMIT-TO ( SUBJAREA, "BUSI") ) as of 10/22/22 showed that this term is popular in the literature 

(3,040 responses) with which in the field of Business, Management, and Accounting only 254 

indications. since 2018, the number of articles has been increasing.  

Figure1. Articles with the keyword “game changer” by year in SCOPU (22.10.2022) 

 

Sources: own study 

When analyzing the database generated from Scopus in terms of searching for game players using 

the VoSviewer program, the following assumptions were made: Minimum term of occurrences of a 

term 10. Of the 5956 terms, 92 meet the threshold. For each of the 92 times, a relevance score will be 

calculated. Based on this score, the most relevant terms will be selected. The default choice is to choose 

60% most relevant terms. (55 terms).  

Figure 1. Game changers based on Scopus article keywords 

 

Source: own analysis based on Scopus database 

 

Of the 55 terms generated by VOSviewer, those related to the article's publication and often used 

in the description of research in abstracts were removed; the result was n=32. The picture of the 

combination of individual keywords generated from the SCOPUS database is shown in Figure 1. 
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The presented analysis indicates that Scopus results are grouped into four clusters. The elements 

indicated in them form keywords that are combined into thematic groups. The generated areas are 

presented in a table. 1 

Table 1 

Cluster areas of keywords for the "game changer" analysis based on the Scopus database 

Cluster name Cluster elements 

High- technology artificial intelligence, big data, blockchain, efficiency, knowledge, supply 

chain, technology, and value. 

Innovation and 

sustainability 

Economy, growth, India, innovation, need, market, sustainability 

Market and 

consumer 

Consumer, customer, internet, product, relationship, service, social medium, 

strategy 

Regional 

development 

China, development, game changer, government, quality, project, risk, 

country 

Source: own elaboration based on the Scopus database keyword "game changer" 

 

Analyzing the abstracts of articles for the indicated clusters, the author matched the names to 

them, paying attention to the characteristics of the elements described in them: 

High-technology cluster: contains a group of technological innovations, including the big data 

concept (Westermann & Forthmann, 2020), that are changing our reality. This is analyzed in various 

areas, such as real estate (Cajias & Wins, 2021; Souza et al., 2021) or sports (Frevel et al., 2022). The 

key elements most often described in the literature are blockchain and supply chain (Fawcett & Waller 

2014). A vital game changer is also knowledge development (Sivathanu & Pillai, 2020). 

The innovation and sustainability cluster is related to economic growth, which is related to 

innovations (Widtfeldt Meged & Zillinger, 2018), including innovations in tourism (Storonyanska et al. 

2021; Higgins-Desbiolles, 2020). or logistics industry (Jain et al., 2020). In this cluster, articles on 

sustainability appear, where innovation plays a significant role (Nenonen et al. 2018). 

The market and consumer cluster are related to the participation of the Internet in consumer or 

social communication (Westermann & Forthmann, 2021). The Internet as a game changer is often 

presented from the perspective of the digitization process (Yerpude & Rautela, 2022). 

Regional development cluster. Articles grouped in this cluster concern development, which is 

related to the previously indicated areas, such as technology (Stec & Grzebyk 2018; Khoso et al. 2022), 

revolution 4.0 (Armoo et al. 2020; Ashraf et al. 2017), projects mainly from China related to regional 

development (Ashraf et al. 2017; Funk, & Funk 2019). 

Analyzing the Scopus database from the perspective of the article's publication, it is worth noting 

that the presented knowledge is very up-to-date. The subject of game changers appears in the Scopus 

database in the second half of 2017 (Fig. 2). 

Figure 2. Game changers based on Scopus article keywords- time perspective. 
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Source: own study 

 

The oldest articles (blue) contain keywords such as market, government, china, strategy, 

economy, growth, and sustainability, proving that the causes of changes were first combined and 

presented in the context of key important areas of the region of the company. The latest publications 

from the second half of 2019 and later (yellow color) present a set of keywords such as internet, 

opportunity, knowledge, technology, supply chain, quality, blockchain, and India. These publications 

indicate the growing role of technology in the economic life of enterprises and regions. An interesting 

element that appeared in the analysis is two key countries, India and China. They appear in keywords in 

the context of the impact of research conducted in these countries on the identification and recognition 

of game changers changing the modern business world. 

Summary: 

Game changers are essential for the modern economy, the development of which is a key driver 

of changes in enterprises and the regional economy. Contemporary research recognizes such factors in 

various contexts and areas. The presented analysis shows that four critical clusters of game changers 

can be identified, i.e., high technology, innovation and sustainability, market and consumer, and 

regional development. Their elements are presented in various contexts and areas, and their role in the 

changing world is interpreted as a critical factor in our reality. 

Limitations and directions for further research: 

The analysis of game changers presented in the article, carried out using the Scopus database 

using the VOSviewer program, is an example of a synthetic analysis of the literature on game changers. 

The limitation is the analysis of only one Scopus database with a very general methodology based on 
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(scoping element), which can be treated as a pilot study. The adopted Business, Management, and 

Accounting perspective eliminated the medical context and the impact of such an element as Covid-19. 

Focusing only on business aspects shows only one perspective worth interpreting in the future in a 

broader context. 
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