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СЕКЦІЯ 1 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Oksana Drahan 

Bila Tserkva National Agrarian University 

(Bila Tserkva) 

CURRENT TRENDS OF THE WORLD BANKING SYSTEM DEVELOPMENT 

One of the major trends in banking in recent decades has been the growth of innovative 

technologies that have influenced the further development of world banking. 

In the late twentieth century, the so-called theory of reengineering emerged in the American 

scientific school. The theory of reengineering was initiated by the American economist, Professor 

of the Harvard Business School M. Hammer. According to this theory, re-engineering involves 

radical changes in business processes in order to save time and costs and create organizations that 

respond to changing market conditions and achieve the most competitive advantage in today's 

business. Since the 1990s, leading companies such as General Motors, Procter and Gamble, IBM, 

and Kodak have begun to reengineer their methodology. Today, the theory of reengineering is the 

main one in the world economy for solving the problems of increasing the economic efficiency of 

enterprises. In the theory of reengineering, the concept of "business process" is fundamental. By 

definition of M. Hammer [1, p. 52], is a collection of different activities, within which the "input" 

uses one or more resources, and the "output" as a result of the activity creates a product that is 

valuable to the consumer. Therefore, organizations need to concentrate their resources and 

management around their business processes (core and ancillary). The main business processes for 

banks are: lending to deposit services, cash services, settlement activities, foreign exchange 

transactions, factoring services, leasing services, operations with precious metals, depository 

services. Ancillary processes of the bank are those that do not create value for the client, but are 

necessary to ensure the implementation of the main business processes. These are operations such 

as: accounting, conducting business activities, providing cash transactions. Banking process 

reengineering is aimed at simplifying banking operations through modern technologies and 

management. 

Changes in the organization of banking should also be made in the direction of consolidation 

and consolidation of the banking business. In recent decades, there has been a tendency for banks to 

consolidate in Europe and the US. So for the last 10 years the number of banks in Europe has 

decreased by 10%. Analysts identify several reasons for this development: the first reason, in their 

opinion, is related to the need to maximize the impact of the use of automation resources and 
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technologies. The second reason is the adherence to a particular bank development strategy. 

The main components of banking business success are: 

1. A detailed study of the specifics of the customer base in order to identify the basic needs 

and expectations of customers and develop new products and services. 

2. Restructuring of bank income in order to increase the share of commission income in the 

overall structure of income. For this purpose, it is possible to introduce flexible tariffs for servicing, 

which allow to vary the level of tariff burden on the client depending on the financial situation and 

needs. 

3. Investigation of the structure of the loan portfolio in order to minimize credit risks. 

Over the last few decades, there has been a development in banking. Traditional banking, 

such as deposit and lending operations, remained essential, but along with them, modern banks have 

begun other new operations. The modern bank is a multifunctional financial institution with 

specially trained staff capable of performing many different operations. This current state of 

banking has been fueled by increased competition both within and outside the banking sector and, 

as a consequence, the application of fundamental changes in banking management, namely 

restructuring and diversification. Such changes have contributed to increased efficiency and 

increased banking risks. 

Scientists in many countries around the world are exploring different areas of risks in banking 

institutions. Whereas before the 1980s, risk problems were investigated and regulated 

independently by banking institutions, now part of the research takes place within and under the 

auspices of international organizations. Although banking regulation is an integral part of a 

country's monetary policy, international financial institutions also oversee and regulate it. The main 

element of banking supervision is the ability to carry out audits of credit institutions for compliance 

with the applicable rules of banking regulation, as well as to obtain bank reporting and other 

information about the activities of the bank. Banking supervision and regulation should consist of 

two main parts: 

1. Observance by banks of certain rules of conducting banking operations, accounting and 

reporting, organization of internal control. 

2. Establishment of special standards for banks aimed at limiting their risks and protecting 

clients' interests. 

Thus, in view of the above, the following main conclusions can be drawn: 1. Modern banking 

systems concentrate on the main economic risks that are associated with the deficiencies of a 

particular economic system and the cyclical nature of economic development or uneven price 

dynamics. This has implications for fluctuations in market prices as well as the complexity of 

assessing risks in financial markets. Therefore, the economic crisis of a country or region causes a 
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crisis in the banking system. 2. In conditions of fierce competition, those banks that are better 

equipped with modern banking technologies are more successful. Therefore, banks are interested in 

implementing the latest methods of current business processes, developing various development 

programs and optimizing their work. 3. The main challenges of the development of the world 

banking system are increasing the level of competition in the financial services market, the 

development of electronic banking technologies as the newest channels of sale of banking products. 

The key challenges of the banking system can be resolved provided the legal and economic 

foundations of the banks' activities are respected. 4. The task of banking systems is to approximate 

the basic norms of functioning of banks to international standards. As the main element of 

improving the efficiency of the banking system is improving the quality of bank management, the 

main aspects of banking management are: improving the protection of consumer rights of banking 

products, the introduction of banking supervision, currency regulation and control, ensuring 

competition in the banking services market. 

Reference: 

1. Lavrov R.V. The concept of banking financial reengineering as a tool for harmonization of 

servicing of agrarian sector entities / R.V. Lavrov // Economy and State. - 2014. - №10. - P. 51-54. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ 

Сьогодні, зростання економіки держави й розвиток її реального сектора можливе лише 

за рахунок стимулювання та активізації інвестиційної діяльності вітчизняних банків, що 

здійснюється методом вкладення коштів у різноманітні види цінних паперів. У світовій 

банківській діяльності при купівлі цінних паперів банківські установи направляють вагому 

частину коштів, а саме від 1/3 до 1/5 грошових ресурсів. Тоді як, у вітчизняних банках 

операції з цінними паперами за розмірами та значимістю посідають друге місце серед 

активних операцій. Тому постає проблема про необхідність активізації інвестиційної 

діяльності банківських установ, їх стимулювання з боку держави та покращення процесу 

формування та управління саме їх інвестиційного портфеля. 

У сучасних умовах нестабільності фінансового середовища кардинально змінюються 

місце та роль банківської інвестиційної діяльності. Дана діяльність є дуже важливою, 

оскільки дає банкам змогу керувати власною ліквідністю, одержувати додатковий прибуток 
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й диверсифікувати ризики. Оскільки банки ведуть інвестиційну діяльність «не на власних, а 

на позичених та залучених ресурсах, то вони не можуть вкладати гроші своїх клієнтів у 

ризикові інвестиційні проекти (ні великі, ні малі), якщо вони належним чином не 

обґрунтовані й не забезпечені необхідними гарантіями». Тоді необхідною умовою 

здійснення ефективної інвестиційної діяльності банків є розроблення та впровадження 

власного ефективного та дієвого інвестиційного портфеля, що б узгоджувався з державною 

інвестиційною політикою та обсягом фінансових ресурсів. 

Сьогодні стан банківської інвестиційної діяльності вказує на низьку активність 

розвитку даної сфери через причини, що стосуються як загального рівня розвитку 

національної економіки, так і рівня розвитку банківської системи. Основними причинами 

незацікавленості банків у фінансуванні інвестиційних проектів є: значні ризики, 

невідповідність термінів ресурсної бази термінам реалізації інвестицій, недостатність 

державного стимулювання інвестиційної діяльності банків. Це призводить до того, що з 

кожним роком кількість банків зменшується. Така тенденція пояснюється тим, що в Україні 

сформулювалися негативні умови для ефективного функціонування банківських установ. 

Банківська інвестиційна діяльність за 2014-2018 рр. характеризується зменшенням 

частки наданих кредитів та відповідно зростанням показника вкладень у цінні папери. Така 

тенденція до збільшення обсягу й частки інвестиційного портфеля в активах банків є 

достатньо стабільною. Вкладаючи кошти в цінні папери, банки, таким чином, уникають 

кредитного ризику. Треба також зазначити, що обсяги кредитних ресурсів на початку 2018 

року перевищували обсяги вкладень у цінні папери у 3,0 рази. 

Обсяг інвестиційних ресурсів банку на фінансовому ринку характеризується, перш за 

все, обсягом інвестиційного портфеля, що являє основну складову активів банків та вектора 

його діяльності з метою одержання доходу. Основою збільшення інвестиційного потенціалу 

банківських установ є саме валові заощадження. На сьогодні, аналіз структури залучення 

інвестицій в національну економіку свідчить про те, що на початку 2018 року показник 

величини залучених інвестицій саме через фондовий ринок є нижчим, ніж показник 

величини залучених довгострокових кредитів. З початку 2018 року відбувається зростання 

величини залучених довгострокових кредитів банків на 139,25 млрд. грн., якщо порівняти з 

аналогічним періодом 2017 року. Разом з тим, з позитивними зрушеннями для банківських 

установ існують негативні умови для довгострокових цінних паперів підприємств, величина 

яких протягом 3- х останніх років різко знизилася й на початок 2018 року дорівнювала 5,52 

млрд. грн. [1]. 

Окрім фінансових інвестицій банки можуть здійснювати реальні інвестиції у вигляді 

вкладень у нерухомість, основні засоби, дорогоцінні метали, предмети колекціонування, 
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майнові й інтелектуальні права, а також створення та розвиток власної матеріально-технічної 

бази. Вкладення в комерційну нерухомість можуть приносити дохід у вигляді приросту 

ринкової вартості й орендної плати. Ринок нерухомості охоплює три основних сегменти: 

житлові будинки, об’єкти господарського призначення та земельні ділянки [3]. Розглянемо 

структуру та динаміку інвестицій банків за напрямами їхніх вкладень (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка розмірів та структури інвестицій банків України  

за напрямами їх вкладання у 2014–2018 рр.  

Види інвестицій за напрямами вкладання 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Сукупні інвестиційні активи, млрд грн 141,1 193,2 217,4 223,6 322,6 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою 

вартістю, млрд грн 

16,0 9,8 20,3 0,0 0,0 

Частка фінансових інвестицій, що обліко-вуються за 

справедливою вартістю в сукупних інвестиційних 

активах, % 

11,3 5,1 9,3 0,0 0,0 

ЦП на продаж, млрд грн 66,5 119,0 132,1 140,6 234,6 

Частка ЦП на продаж у сукупних інвестиційних 

активах, % 

47,1 61,6 60,8 62,9 72,7 

ЦП до погашення, млрд грн 3,3 4,0 6,1 22,6 31,3 

Частка ЦП до погашення в сукупних інвестиційних 

активах, % 

2,3 2,1 2,8 10,1 9,7 

Вкладення в асоційовані та дочірні компанії, млрд грн 2,3 2,8 2,1 1,1 0,9 

Частка вкладень в асоційовані та дочірні компанії в 

сукупних інвестиційних активах, % 

1,6 1,4 1,0 0,5 0,3 

Вкладення в інвестиційну нерухомість, млрд грн 13,2 17,5 19,0 19,3 19,1 

Частка вкладень в інвести-ційну нерухомість в 

сукупних інвестиційних активах, % 

9,4 9,1 8,7 8,6 5,9 

Вкладення в основні засоби та нематеріальні 

активи, млрд грн 

39,8 40,1 37,8 40,0 36,7 

Частка вкладень в основні та нематеріальні активи в 

сукупних інвестиційних активах, % 

28,2 20,8 17,4 17,9 11,4 

Джерело: [2]  

Загалом, аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності, засвідчує, що вітчизняні 

банки ще недостатньо відводять увагу інвестуванню власних коштів та проведенню операцій 

як професійні учасники на ринку цінних паперів. Зокрема, фахівці акцентують, що «на 

сьогодні фондовий чинник не розглядається комерційним банківським сектором України як 

один з основних у системі аналізу його стратегічної конкурентоспроможності». 

Невиправдано низькою є роль банківського сектора як інвестора національної економіки. За 

останні роки можна простежити тенденцію до переорієнтації банків із вкладень у цінні 

папери на інвестиції у цінні папери на продаж, що у теперішньому стані фінансової 

нестабільності може негативно вплинути на функціонування фондового ринку і на фінансову 

стійкість банківського сектора. Крім того, помітна низька диверсифікація портфеля цінних 

паперів банків України за видами фінансових інструментів.  
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

В останні роки розвиток агропродовольчого сектора економіки України демонструє 

нестійку динаміку, що підтверджується зниженням попиту населення на продовольство. 

Разом з тим, спостерігається суттєве перевищення рівня фактичного виробництва над 

споживанням, що підтверджується сучасними складними економічними умовами протягом 

яких відбувалося зниження купівельної спроможності населення та задоволенням потреби 

світового агропродовольчого ринку вітчизняними сільгосптоваровиробниками. Виробництво 

та споживання сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства є складною 

системою забезпечення продовольчої безпеки країни, стан та розвиток якої залежить від 

наслідків комплексного впливу дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Продовольча безпека України набуває особливо важливого значення в умовах 

євроінтеграційних процесів, оскільки відбулася переорієнтація виробництва та реалізації 

продовольчих товарів на ринки ЄС. Це пов’язано з тим, що з 1 січня 2016 року набрала 

чинності економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо вітчизняного 

експорту продовольчих товарів, згідно якої почали діяти нові правила та регламенти режиму 

вільної торгівлі з дотриманням принципу прозорості у співробітництві між сторонами.  

Загальновідомо, що Україна експортує сільськогосподарську продукцію до більш ніж 

190 країн світу та посідає провідні позиції на світовому ринку за обсягами експорту зернових 

і олійних культур, а також продуктів їх переробки. Так, з початку 2018 року Україна 

експортувала понад 8,8 млн т зернових культур, зокрема, майже 5,2 млн т пшениці, ячменю – 

2 млн т та кукурудзи – понад 1,4 млн т. Загальний експорт продовольчих товарів з України у 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4
http://bank.gov.ua/
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2018 році у порівнянні з 2017 роком зріс на 5% або до 18,6 млрд дол. США. При цьому до 

57% усього експорту забезпечили лише три позиції: соняшникова олія, кукурудза та 

пшениця [1]. 

Як свідчать результати дослідження, рівень виробництва зерна вищий за потребу 

внутрішнього ринку на 290%. Водночас до категорій продовольчих товарів, які перевищують 

потребу внутрішнього споживання, належать: м’ясо і м’ясні продукти – 105,4%, яйця – 

114%, молоко – 103,6%, картопля – 101,6%, овочі – 101,6%.  

Статистичні дані свідчать, що нині рівень самозабезпечення в Україні за більшістю 

харчових продуктів перевищує 100%. Виняток становить лише категорія фруктів, 

забезпечення якою за результатами 2017 року було на рівні 84,9 % і дефіцит перекривається 

імпортною продукцією. Якщо аналізувати рівень самозабезпечення на основі раціональних 

норм споживання по м’ясопродуктах то він наближений до порогового значення достатності 

споживання виключно за рахунок нарощення обсягів виробництва м’яса птиці. 

Надійне забезпечення країни продовольством має стратегічне значення, оскільки від 

цього залежать її не лише продовольча, але й національна безпека. Тому лише при 

підвищенні ефективності державної підтримки сільського господарства, формування систем 

соціальної допомоги і фінансування програм розвитку агросфери можна досягти вирішення 

ряду проблеми продовольчої безпеки. 

Відмітимо, що у 2009-2013 рр. в структурі державної підтримки переважало 

відшкодування ПДВ, тобто спеціальний режим податку на додану вартість для 

сільськогосподарських товаровиробників. У 2014-2017 рр. було підтверджено, що це одним 

із найбільш дієвих механізмів підтримки сільськогосподарських підприємств, який 

забезпечував прозорість взаємовідносин між виробником і переробником, особливо 

тваринницької продукції. За оцінками аналітиків, частка спецрежиму в ціні 

сільськогосподарської продукції становила від 7 до 15%.  

Обсяг підтримки аграрного сектору (субсидіювання) у різних країнах Європейського 

Союзу в 2013-2014 рр. склав майже 60 млрд. євро щорічно, а це близько 526 євро/га (або 20% 

від валової продукції АПК). У розрізі країн, серед найбільших бенефіціарів: Греція – 709 

євро/га; Нідерланди – 529 євро/га; Бельгія – 504 євро/га; Італія – 456 євро/га та ін. [2; 3]. 

В Україні даний показник балансує в межах 20-30 євро/га, тобто, скасування такого 

ефективного механізму підтримки, як спеціальний режим оподаткування ПДВ, ще більше 

погіршив і без того, нерівне становище порівняно з європейськими товаровиробниками, 

сільськогосподарськими підприємствами США, Бразилії, Росії, Білорусії і т.д. Це означає 

послаблення конкурентних позицій вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників на 

зовнішніх ринках, особливо по продукції з доданою вартістю [2]. 
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У Японії 50% від валової сільськогосподарської продукції компенсується державою за 

рахунок різних програм державної підтримки; в Туреччині – 28%; Канаді – 18%; в США – 

7% і т.д. Також слід зазначити, що в США вартість кредитів для сільгоспвиробників складає 

лише 2%, в Європі до 5-7%, а в Україні, відсоткова ставка банків більша ніж 30% річних [4]. 

Скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ на тлі зростання податкового 

тиску призвело до послаблення експортних позицій України на зовнішніх ринках, а також 

прояву реальних загроз для продовольчої безпеки держави за окремими видам продукції 

тваринництва.  

З'ясовано, що державна підтримка в Україні надається у розрізі діючих програм на 

безповоротній і поворотній фінансовій допомозі. Так, у 2017 році на сільське господарство 

було виділено на безповоротній основі фінансової допомоги майже 4,5 млрд грн. Однак, на 

думку науковців вона буде недостатньою для повної компенсації втрат сільгосппідприємств 

– виробників тваринницької продукції від припинення дії спецрежиму справляння ПДВ [5]. 

Протягом 2013-2017 років спостерігається більш ніж майже десятикратне зниження 

обсягів фінансування сільськогосподарських товаровиробників на поворотній основі, що 

негативно позначається на дієвості державного регулювання у забезпеченні продовольчої 

безпеки країни. 

Безперечно, аграрний сектор економіки має потужний потенціал зростання обсягів 

виробництва й експорту. Проте незавершеність земельної реформи, перманентні зміни у 

державному фінансовому регулюванні аграрного сектору економіки України зумовлюють 

збереження сировинного придатку для європейського ринку. В основі здійснення 

підприємницької діяльності лежать принцип швидкої окупності витрат зі спеціалізацією 

виробництва на вирощуванні високорентабельних експортоорієнтованих 

сільськогосподарських культур переважно зернової та олійної груп. 

Оцінюючи роль держави в дотриманні продовольчої безпеки країни можемо 

констатувати, що нині здійснюється незначні заходи спрямовані на посилення контролю 

якості сільськогосподарської продукції та продовольства в країні. Однак, фінансові ресурси 

держави в якості державної підтримки впродовж 2016–2017 років спрямовуються лише 

обмеженому колу сільгосптоваровиробників, які здійснюють виробництво експортно-

орієнтованої продукції, головним чином м’яса птиці. Крім того існуючий механізм 

державної підтримки характеризується не прозорістю, що унеможливлює доступ до них 

малих і середніх сільгосптоваровиробників. За таких умов особливої уваги набуває 

інституціональна модернізація механізмів державного регулювання продовольчої безпеки в 

контексті  запровадження  зони вільної торгівлі з ЄС. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ КРЕДИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Реструктуризація, згідно з Постановою Правління Національного банку України від 

30.06.2016 № 351 – це зміна істотних умов за попереднім договором з метою пом'якшення 

вимог до боржника у зв'язку з фінансовими труднощами боржника та необхідністю 

створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом [зокрема: зміна 

процентної ставки; часткове прощення боргу; зміна графіка погашення боргу (строків і сум 

погашення основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії] шляхом 

укладання додаткової угоди з боржником [1]. 

Кожен банк самостійно обирає метод боротьби з проблемними кредитами, але метод 

реструктуризації є менш радикальним і враховує інтереси як позичальника, який потрапив у 

скрутне фінансове становище, так і банківської установи. Для банку перевагою методу 

реабілітації є постійне планомірне надходження коштів на рахунки банківської установи. 

Крім того, провівши реструктуризацію проблемного кредиту, банк надає позичальнику 

можливість покращити рівень своєї платоспроможності.  

Недоліками методів реструктуризації є:  

https://landlord.ua/reytingi/top-15-pozytsii-ukrainskoho-eksportu-ahrarnoi-produktsii/
https://landlord.ua/reytingi/top-15-pozytsii-ukrainskoho-eksportu-ahrarnoi-produktsii/
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• ймовірність того, що навіть після реструктуризації кредит не перестане бути 

проблемним;  

• втрата ліквідності;  

• відволікання значної частини фінансових ресурсів від основної діяльності у вигляді 

резерву по кредитним операціям банку [2].  

Позитивною стороною методів реструктуризації для позичальника є те, що на нього не 

позиваються до суду, він не втрачає заставне майно. Тому оптимальним варіантом для 

позичальника, який потрапив у скрутне фінансове становище, є не чекати прострочення 

платежу по кредиту, а заздалегідь, прогнозуючи можливі затримки платежів, звернутися до 

працівників банку з проханням про реструктуризацію кредиту, оформивши письмову заяву, у 

котрій вказати причини, через які позичальник не може своєчасно та в повному обсязі 

погашати заборгованість по кредиту. 

Реструктуризація кредиту є правом банківської установи, а не її обов'язком. Тому банк 

не завжди йде назустріч клієнту. Якщо кредитний комітет банку погоджується на 

реструктуризацію кредиту, то й позичальник зі свого боку повинен йти на поступки, адже 

реструктуризація – це компроміс обох сторін. 

Реструктуризація проблемної заборгованості передбачає зміну терміну чи умов 

кредитування таким чином, щоб позичальник, який потрапив у скрутне фінансове 

становище, мав змогу продовжувати погашати кредит. Сучасні банківські установи 

використовують такі варіанти реструктуризації:  

• пролонгація кредиту;  

• надання банком кредитних канікул;  

• зміна схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну та навпаки;  

• переведення боргу на іншого позичальника;  

• рефінансування кредиту;  

• конверсія;  

• зниження відсоткової ставки;  

• капіталізація відсотків [2]. 

У 2016 році було прийнято Закон України «Про фінансову реструктуризацію», завдяки 

якому було створено механізм добровільної позасудової реструктуризації заборгованостей 

підприємств-позичальників. Його метою було створення умов для зниження обсягів 

проблемних кредитів на балансах банків. Він також мав сприяти зниженню ризику 

банкрутств та припинення господарської діяльності підприємств, які мають тимчасові 

проблеми з ліквідністю, проте здатні відновити повноцінну економічну діяльність. Також 

здійснюється державне регулювання реструктуризації проблемних кредитів фізичних осіб за 
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допомогою Кодексу України з процедур банкрутства, який був введений в дію 21 жовтня 

2019 року та Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які 

мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове 

становище». 

26 листопада 2018 року АТ КБ «Приватбанк» розпочав програму реструктуризації 

боргів по 294 тис. договорів від 5 тис. до 300 тис. грн. Йдеться про 48,5 млрд грн, які банку 

заборгували роздрібні, споживчі дебітори і представники малого та середнього бізнесу. У 

підсумку виходить, що АТ КБ «Приватбанк» спише не реструктуровані борги за рахунок 

резервів, які надає держава. Це сума може досягати 40 млрд грн, які покриються за рахунок 

бюджету України. 

Робота Ощадбанку за темпами зменшення простроченої заборгованості є 

найефективнішою серед державних банків. Згідно з оприлюдненим річним Звітом про 

діяльність Ради з фінансової стабільності саме Ощадбанк досягнув найбільших успіхів у 

реструктуризації. Завдяки вжитим заходам корпоративний кредитний портфель держбанків 

помітно покращився. За час дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію» 

Ощадбанк провів 16 процедур фінансової реструктуризації на суму більше 26,8 млрд грн. [3]. 

За даними НБУ, з 2016 року банки здійснили реструктуризацію боргу на понад 30 млрд 

грн за процедурою фінансової реструктуризації, яка визначена цим законом. Переважна 

більшість угод припадає на державні банки. Саме тому Верховна Рада України 19 вересня 

2019 року продовжила дію закону «Про фінансову реструктуризацію» на три роки [4]. В 

оновленому законопроекті дозволено проводити спільну процедуру реструктуризації для 

кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних кредиторів, уточнено умови 

відступлення прав вимоги в процедурі фінансової реструктуризації та норми щодо 

концентрації, що має полегшити процедуру реструктуризації в частині погодження з 

Антимонопольним комітетом України. 

Отже, підсумовуюче вищесказане, можна зробити такі висновки: 

1. Продовжувати активно використовувати інститут фінансової реструктуризації задля 

вирішення питання проблемних активів в банках. 

2. Верховній раді України прийняти постанову про роботу держбанків із 

непрацюючими кредитами, що дозволить впорядкувати процес урегулювання проблемних 

активів у державних банках та запустить механізм розчищення їхніх балансів від 

непрацюючих кредитів. 

3. Більш активно проводити розчистку балансів від непрацюючих активів Непрацюючі 

кредити становлять близько 52% загального кредитного портфеля банків. Заходи банків 

можуть передбачати реструктуризації, які дозволяють відновити фінансовий стан 
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добросовісних позичальників, стягнення та реалізацію застави, списання зарезервованої 

заборгованості. Щоб банки мали можливість провести ефективну розчистку балансів, має 

бути змінено податкове законодавство. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ  

Особливості формування фінансової політики, розподіл повноважень та визначення 

головних пріоритетів функціонування економічної системи в країні є важливими елементами 

досягнення стратегічних та тактичних цілей розвитку суспільства.  

Сучасні процеси глобалізації та інтенсифікації фінансових відносин свідчать про 

доцільність ґрунтовного аналізу та характеристики теоретичних та методологічних засад їх 

регулювання у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою.  

Визначення основних інструментів впливу на бюджетну, податкову та грошово-

кредитну політику в зазначених країнах на відповідних етапах економічного розвитку дасть 

змогу розробити дієві механізми протидії циклічним та кон’юнктурним коливанням попиту 

та пропозиції, сформувати стимули для зростання валового внутрішнього продукту та 

добробуту населення. 

Формування інструментарію щодо визначення оптимальних розмірів валового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-20
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внутрішнього продукту, державного боргу, індексу споживчих цін й облікової ставки та 

можливостей їх якісного коригування дасть змогу забезпечити досягнення цільових 

довгострокових показників розвитку фінансової сфери України без значних економічних 

коливань.  

Фінансова політика більшості країн із розвинутою економікою знаходиться у 

безпосередній залежності від показників функціонування бюджетної системи, яка є 

джерелом формування фінансових ресурсів держави та ефективним інструментом їх 

перерозподілу між усіма економічними агентами.  

Саме тому показники, що характеризують доходну та видаткову частини бюджету, 

дають змогу значною мірою виокремлювати як тип економічної політики, так і механізми її 

реалізації. Так, відповідно до частки внутрішнього валового продукту, який розподіляються 

через бюджетну систему, виділяють американську модель (25–30% централізації ВВП); 

західноєвропейську модель (35–45%) та скандинавську модель (50–55%).  

Вибір конкретної моделі здійснює прямий вплив на пріоритети розвитку країни, 

визначає джерела фінансування основних її видаткових повноважень. 

Ефективність бюджетної політики країни визначається не лише тенденціями доходів 

бюджету держави, а й співвідношенням даного показника до величини валового 

внутрішнього продукту, що дає змогу оцінити фактичний рівень бюджетної централізації, 

віднести тип бюджетної політики до однієї з наявних моделей та розробити комплекс заходів 

щодо пом’якшення чи посилення рівня централізації.  

У країнах із високим рівнем розвитку економіки частина ВВП, що перерозподіляється 

через бюджет, є досить вагомою, а бюджетні доходи справляють значний вплив на 

вторинний перерозподіл ВВП та розширене відтворення.  

Тобто перед кожною державою, враховуючи як її історичні та національні особливості, 

так і фазу економічного циклу, стоїть завдання пошуку оптимальної межі централізації, за 

якої підвищення фіскального навантаження на економіку не призведе до послаблення ділової 

активності суб’єктів господарювання, скорочення їх фінансових можливостей до відтворення 

виробництва, а отже, до погіршення інвестиційного клімату, зниження темпів економічного 

розвитку та зростання масштабів ухилення від сплати податків [1, с. 36].  

Важливим у політиці країн із розвинутою економікою є збільшення доходів від 

оподаткування виробництва та імпортних операцій, тоді як податки на споживання мають 

тенденцію до зменшення. 

Стимулювання стабільного економічного зростання та сталого розвитку засобами 

фінансової політики передбачає поряд із підвищенням ефективності реалізації узгоджених 

цілей і завдань різних її складників проведення виваженої боргової політики та політики 
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обслуговування державного боргу.  

Ці питання прямо пов’язані з вирішенням проблем розміру дефіциту бюджету та 

державного боргу. Не випадково пріоритетна увага у поточній політиці Європейського 

Союзу приділяється саме борговій політиці, зокрема дотриманню безпечних показників у 

сфері державного боргу і дефіциту бюджету, до того ж невиконання встановлених вимог 

передбачає набір податкових санкцій [2, с. 74].  

Водночас внутрішньодержавне регулювання відіграє вагому роль у контролі над 

державними витратами, дефіцитом і державним боргом порівняно з гнучкими і 

компромісними міжнародними договорами та бюджетними угодами. За умови ефективного 

використання залучені кошти можуть стати позитивним чинником економічного зростання, 

але в іншому разі нарощення заборгованості викликає порушення макроекономічної 

стабільності. Таким чином, великого значення набувають показники доходності по 

державних цінних паперах, що емітуються ними для погашення заборгованості. 

Пріоритетними заходами фінансового регулювання, які реалізуються у країнах із 

розвинутою на трансформаційною економікою, є зниження показників структурного 

дефіциту бюджету та державного боргу, оптимізація бюджетних видатків, підвищення 

фіскальної ефективності податкової системи, посилення дієвості механізму бюджетного 

планування та прогнозування. [3, с. 145].  

Зарубіжний досвід засвідчує загальну тенденцію до переходу від традиційних 

механізмів фінансування до бюджетування, орієнтованого на результат. Саме такий підхід є 

основою фінансування бюджетних установ більшості розвинених країн [4, с. 174].  

Основним завданням, яке прагнуть вирішити всі розвинені країни світу, є поєднання 

бюджетних видатків на фінансування бюджетних установ із кінцевими результатами їхньої 

діяльності в процесі виконання ними функцій у межах власних повноважень.  

Зарубіжний досвід формування фінансової політики визначає вагомий вплив на 

процеси прийняття управлінських рішень у сфері суспільних фінансів екзогенних та 

ендогенних чинників.  

Особливості географічного розташування, наявність корисних копалин, рівень 

відкритості економічної системи, структура доходів та видатків державного й місцевих 

бюджетів, податкове навантаження та показники розвитку людського потенціалу є 

важливими характеристиками економічної системи країни. [5, с. 14]. 

Доцільними є узагальнення та систематизація наявних методологічних підходів до 

подолання структурних дисбалансів фінансової системи в країнах із розвинутою економікою 

та розроблення практичних рекомендації щодо їх імплементації у систему державних та 

публічних фінансів в умовах трансформаційних перетворень. 
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КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА БЮДЖЕТНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі економічного розвитку важливого значення набуває потреба у 

раціональному використанні бюджетних коштів. Тому значний вплив на українську 

економіку в цілому займає саме бюджетне інвестування. Однак, враховуючи зарубіжний 

досвід, - бюджетні інвестиції повинні виступати потужним елементом економічного 

регулювання забезпечуючи високий рівень соціального добробуту та задоволення потреб 

суспільства.   

В економічному словнику бюджетні інвестиції трактуються як вкладення бюджетних 

коштів у розвиток продуктивних сил, в об’єкти інтелектуальної власності, розвиток 

підприємств, удосконалення робочої сили тощо. Створені за рахунок бюджетних інвестицій, 

об’єкти виробничого та невиробничого призначення переходять у власність держави. Однак, 

досить часто термін «капітальні вкладення» ототожнюється з терміном «бюджетні 

інвестиції». При цьому термін «бюджетні інвестиції» розглядається як фінансування 

державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, 

програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки, інвестиційних проектів чи придбання 

частки акцій або прав участі в управлінні підприємством [1]. Питанням дослідження 
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бюджетних інвестицій займалось багато науковців, проте більшість з них розглядають 

бюджетне інвестування як форму накопичення суспільного капіталу та займаються 

питаннями його продуктивності, інші ж, своєю чергою, трактують його як процес 

формування і обслуговування основного капіталу, необхідного для виконання таких функцій 

державних фінансів, як макроекономічне регулювання, перерозподіл ресурсів і надання 

суспільних багатств. 

Тому бюджетне інвестування потребує застосування терміну «капітальні вкладення», 

так як основною формою бюджетних інвестицій виступає саме фінансування капітальних 

вкладень. При цьому, виділення коштів може здійснюватися окремим підприємствам, 

міністерствам і відомствам під певні об’єкти, а може мати форму проектного фінансування 

конкретного інвестиційного проекту. Загалом, варто зауважити, що категорія капітальних 

видатків є більш близькою до бюджетних інвестицій. Тому що, державні капітальні 

вкладення є капітальними видатками державного бюджету, які спрямовані на створення, 

реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів державної власності.  

Детальніше пізнати сутність бюджетних капітальних вкладень можна за допомогою 

функцій, які вони виконують, - це, зокрема: стимулююча (створення умов для підвищення 

активності процесів капіталовкладень); інтеграційна (гармонізація й узгодження 

суперечливих інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності); інноваційна (оновлення 

економічних ресурсів і їх якісний розвиток) [2]. 

Структура та динаміка планових і фактичних показників видаткової частини місцевих 

бюджетів України за економічною класифікацією періоду 2016 – 2018 рр. наведена у табл. 1. 

Як бачимо (див. табл. 1) в загальній структурі видаткової частини місцевих бюджетів в 

Україні саме поточні видатки займаються найбільшу питому вагу і становлять 160,95 % за 

період 2016-2018 рр. Про зниження інвестиційної діяльності свідчить спад рівня капітальних 

видатків порівняно з поточними видатками. Питома вага капітальних видатків у загальній 

структурі видатків місцевих бюджетів становить 82,49 %.  Найбільшу частку у структурі 

капітальних видатків займають капітальні трансферти. З кожним роком рівень їх 

фінансування поступово збільшувався: у 2016 р. становив 83,36% виконання, у 2017 – 

83,59% загального обсягу та у 2018 абсолютний приріст збільшився до 85,77%. 

Найменшу частку становлять видатки по статті «придбання землі та нематеріальних 

активів» було виконано у 100%-му обсязі. В той же час заплановані показники поточних 

видатків за період з 2016-2018 рр. не виконувались. У плануванні капітальних вкладень із 

коштів місцевих бюджетів головними недоліками вважаються: повна відсутність 

інвестиційного аналізу та недостатнє фінансування бюджетних інфраструктурних проектів. 
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Таблиця 1 

Структура та динаміка виконання видаткової частини місцевих бюджетів України за 

економічною класифікацією в 2016–2018 рр. (млрд. грн.) 

Показники 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Приріст/ 

зменшення 

план факт 

% 

вик-

ня 

план факт 

% 

вик-

ня 

план факт 

% 

вик-

ня 

абсол. 

млрд. 

грн. 

відс-

ний, 

% 

Видатки 

місцевих 

бюджетів, 

всього, в 

тому числі: 

367,3 350,5 95,42 534,4 496,0 92,82 612,1 570,5 93,2 220,08 162,79 

Поточні 

видатки 
309,3 297,8 96,28 440,4 421,7 95,74 498,7 479,4 96,12 181,55 160,95 

Капітальні 

видатки, з 

них: 

66,2 52,7 79,43 93,4 74,6 79,55 113 91,2 80,68 38,52 173,16 

Придбання 

основного 

капіталу 

47,41 36,91 77,85 54,49 41,77 76,65 68,73 53,2 77,4 16,29 144,13 

Придбання 

землі і 

нематеріа-

льних 

активів 

1,22 1,19 97,54 0,33 0,33 100 0,11 0,11 100 -1,08 9,24 

Капітальні 

трансферти 
18,88 15,74 83,36 38,95 32,56 83,59 44,26 37,96 85,77 22,22 241,17 

Джерело: розроблено автором за даними [3]. 

Покращити механізм державного регулювання та стабілізувати економіку можливо за 

допомогою ефективного бюджетного інвестування встановивши чітку структуру прозорості 

конкурсного відбору інвестиційних проектів та програм. При цьому, сучасне законодавство 

створює можливості для складання програм капіталовкладень на декілька років за рахунок 

стратегічного та середньострокового планування видатків. Органи виконавчої влади повинні 

застосовувати чіткий алгоритм по визначенню напрямів використання бюджетних інвестицій 

та їх обсяги. Плануючи розподіл бюджетних коштів, необхідно сконцентровувати увагу на 

затвердженні бюджетних програм, за допомогою яких можна визначити напрями 

пріоритетних цілей. При ухвалені таких державних програм потрібно застосовувати і 

враховувати громадські пропозиції, оскільки виділені кошти не завжди направляються на 

першочергові проблеми, через натиск та вплив лобістів на урядові рішення. Необхідним є 

зосередження уваги на затвердженні бюджетних програм, за пріоритетами бюджетного 

інвестування шляхом розробки стратегічних планів з їх покроковим фінансуванням. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЗМІН  

Питання розвитку і взаємодії територіальних громад є надзвичайно актуальними для 

України, адже налагодження ефективного, сталого соціально-економічного розвитку 

територіальних громад займає ключове місце у реформах децентралізації. Для досягнення 

сталого економічного розвитку територій необхідним є наявність механізмів, 

функціонування яких забезпечує збалансованість і сталість розвитку територіальних громад, 

їх інвестиційну привабливість, зменшення диспропорцій та ефективне державне 

регулювання соціально-економічного розвитку.  

Особлива роль в системі джерел фінансового забезпечення розвитку територіальних 

громад на місцях відводиться місцевим бюджетам. Першим кроком на шляху до 

перетворення місцевих бюджетів в ефективний механізм забезпечення самодостатності та 

поступового спрогнозованого розвитку відповідної території чи регіону є оновлення 

Бюджетного кодексу України [1]. 

Основою економічно розвинутої, демократичної держави є самодостатні фінансово 

незалежні територіальні громади. Саме вони здатні забезпечити належний рівень суспільних 

послуг місцевому населенню. У 2015 р. відбулися перші вибори до новостворених 

об’єднаних територіальних громад.  Створення нового механізму формування спроможних 

територіальних громад за допомогою їхнього об’єднання регулюється Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», прийнятим у лютому 2015 р., що визначив 

принципи, основні умови, порядок, форми державної підтримки добровільного об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст [5]. Відповідно до рішень центральних виборчих 

комісій 25 жовтня 2015 р. у Волинській області відбулися перші вибори голів і депутатів 

п’яти ОТГ, які утворилися внаслідок об’єднання 22 місцевих рад (80 населених пунктів). 

Дані табл. 1 свідчать про відсутність чіткої закономірності до об’єднання територіальних 

громад.  

http://www.treasury.gov.ua/
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Простежено диспропорції у формуванні доходів бюджетів ОТГ. Так, на 2018 р. у 

доходах бюджету ОТГ Смогилова з населенням 1771 осіб передбачено 3291,0 тис грн 

надходжень від податку на доходи фізичних осіб, що лише на 173,8 тис грн менше від 

відповідного показника бюджету ОТГ Устилуга з населенням 7778 осіб. Аналогічна ситуація 

з площею й платою за землю в різних ОТГ. Наприклад, у 2018 р. Велицька ОТГ із площею 

212 кв. км отримала 710,0 тис. грн, у той час як ОТГ Голобська із площею 224 кв. км – 2008,3 

тис. грн, ОТГ Зимне – 175 кв. км – 1424,4 тис. грн. Ці дані засвідчують, що потрібно 

вдосконалювати механізм адміністрування податків для уникнення таких розривів, що 

провокують диспропорції розвитку територій. Для порівняння та визначення результатів 

такого об’єднання нами визначено середній арифметичний показник виконання бюджетів 

органів місцевого самоврядування (ОМС) за власними доходами до їхнього об’єднання в 

ОТГ. Велицька ОТГ об’єднує 12 населених пунктів, у яких мешкає 4015 жителів. За 2015–

2017 рр. (до об’єднання) середній показник виконання місцевих бюджетів становив у с. 

Велицька – 164,996 тис. грн, с. Мельниця – 256,838 тис. грн, с. Підріжжя – 141,135 тис. грн, 

с. Сільце – 146,974 тис. грн. У 2018 р. до бюджету Велицької ОТГ за рік надійшло 4496,1 тис. 

грн, із них базова дотація – 1711,4 тис грн; власні надходження – 2403,4 тис. грн, що вдвічі 

перевищувало обсяг бюджетів територіальних громад до об’єднання.  

Таблиця 1 

Основні параметри ОТГ Волинської області у 2018 р. 

Назва 

терто-

ріальної 

громади 

 

Кількість 

населення 

 

Площа 

території 

ОТГ, 

кв. км 

 

Кількість 

населених 

пунктів 

у складі 

ОТГ 

Кількість 

закладів 

на утриманні 

з бюджету 

ОТГ 

Із них 

навчальних 

та освітніх 

закладів 

 

Велицька 4015 212 12 33 9 

Голоби 7679 224 19 49 14 

Зимне 5460 175 17 40 11 

Смогилів 1771 69,12 5 6 1 

Устилуг 7778 401 26 61 18 

Середнє 

значення 

5340,6 112,5 15,8 37,8 10,6 

Джерело: складено на основі [4] 

Отже, власні надходження бюджетів окремих територіальних громад сіл Велицька, 

Мельниці, Підріжжя, Сільця зросли більше ніж у три рази. Основними джерелами власних 

доходів Велицької ОТГ стали податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого становив 1194,8 

тис. грн, або четверту частину бюджету територіальної громади, та надходження від 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів – 52,3 тис. грн. Збільшення надходжень свідчить про ефективність реформування 

податкового та бюджетного законодавства, що також стимулює місцеве самоврядування до 

більшої зацікавленості в наповненні та виконанні бюджету й дає можливість здійснювати 
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відповідне фінансове прогнозування та самостійно використовувати зібрані кошти. Варто 

зауважити, що у 2018 р. загальний обсяг бюджетних коштів Велицької ОТГ становив 16 

778,6 тис грн, із яких субвенція – 13095,2 тис грн, базова дотація – 1711,4 тис грн, обсяг 

спецфонду – 218,4 тис грн. У розрахунку на одного жителя власні доходи бюджету 

Велицької ОТГ склали 598 грн, а доходи з урахуванням трансфертів – 3261 грн.  

Однак, якби об’єднання відбулося без надання додаткових власних джерел, то величина 

забезпечення власного забезпечення на одного жителя становила б 365 грн [4]. Із бюджету 

Велицької ОТГ фінансуються 33 заклади (12 закладів культури, 10 фельдшерських пунктів, 

дев’ять загальноосвітніх шкіл (далі – ЗОШ) різних ступенів та дві амбулаторії). Їх утримання 

забезпечується завдяки державній субвенції.  

Аналіз виконання бюджету ОТГ Зимне за економічною класифікацією свідчить про 

тенденцію до зростання видатків на споживання. Так основні статті витрат – це заробітна 

плата з нарахуванням (за кодом КЕКВ 2100) – 9059,5 тис грн, оплата комунальних послуг (за 

кодом КЕКВ 2270) – 1028,6 тис грн; соціальний захист (за кодом КЕКВ 2700) – 52,7 тис. грн; 

дослідження й розробки, державні та регіональні програми (за кодом КЕКВ 2282) – 170,9 

тис. грн. Отже, бюджет ОТГ Зимне забезпечує фінансування лише конституційних гарантій 

держави, а саме надання освіти та забезпечення соціального захисту населення. Причому 

таку ситуацію простежено абсолютно у всіх новостворених ОТГ і ця величина витрат 

приблизно пропорційно однакова, відрізняються в них лише величини власних надходжень і 

трансфертів, залежно від величини населення та діючих установ. Видатки на розвиток ОТГ 

здійснюються за рахунок трансфертів із державного бюджету задля розвитку благоустрою 

новостворених територіальних громад. 

Понад третина всіх надходжень в ОТГ – це власні надходження, що ще раз підкреслює 

фінансову спроможність до збільшення дохідної бази місцевого бюджету, а водночас – 

фінансову самостійність та автономність використання коштів. Серед головних питань, які 

потребують законодавчого врегулювання для стимулювання подальшого формування ОТГ, 

можна виокремити:  

1) урегулювання питання зміни меж районів у разі об’єднання територіальних громад 

сусідніх сільських рад;  

2) визначення прийнятної процедури приєднання територіальних громад до вже 

утворених спроможних ОТГ;  

3) передачу земель державної власності за межами населених пунктів у власність ОТГ; 

4) наділення органів місцевого самоврядування ОТГ повноваженнями щодо 

розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів.  
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Територіальну громаду слід розглядати у контексті її спільності з територіально-

просторовим утворенням, на території якого проживають члени громади, враховуючи її 

можливості [2]. Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, 

спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної 

влади та суб'єктами господарювання [3], недопущення прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів 

господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що 

здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються Конституцією та 

законами України. Державні органи на різних рівнях впливають на підприємницьку 

діяльність, тому результати її здійснення залежать від держави. 
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розвитку. Його використання пов’язано із перевагами даного методу для розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів – влади, підприємницьких структур, територіальних громад. 

Завдяки цьому підвищується наукова і практична обґрунтованість соціально-

економічних та організаційних заходів, ефективність прийнятих управлінських рішень; 

значно розширюється коло учасників планувального процесу, повніше враховуються їх 

інтереси й потреби; планувальний процес стає прозорішим, створюються можливості для 

досягнення спільних цілей, об’єднання матеріальних і фінансових ресурсів суб’єктів 

бюджетних відносин. 

Як результат – скорочуються терміни досягнення кінцевих цілей бюджетних програм, 

що є бажаним для українських територій. Водночас, створюються умови для  органів 

місцевого самоврядування спрямовувати спільні зусилля громад на розв’язання нагальних 

економічних, соціальних, екологічних проблем збалансованого розвитку територій.  Це дає 

змогу активно впливати на стабілізацію ситуації у соціально-економічній та суспільно-

політичній сферах, а за цієї умови повніше використовується величезний потенціал 

територій для активізації економічних перетворень та розвитку територіальних громад [1]. 

Однак, при плануванні регіонального розвитку необхідно враховувати складні умови 

сьогодення [2; 3]: війну на Донбасі; втрату української юрисдикції над Автономною 

республікою Крим, містом Севастополем, значної частини Донецької та Луганської 

областей; втрату традиційних ринків збуту; появу неосвоєних територій в зоні розмежування 

на Донбасі; появу нових ризиків ведення господарської діяльності на цій території; значну 

кількість вимушено переміщених осіб. Ці проблеми зачіпають весь внутрішній український 

ринок. До цього додаються проблеми погіршання демографічної ситуації в більшості  

українських регіонів та в Україні в цілому, відтоку робочої сили за межі держави, що ще 

більше обмежує можливості для економічного зростання окремих регіонів та громад. 

Тому, в системі управління регіональним розвитком з’являються нові функції, 

пов’язані із забезпеченням конкурентоспроможності адміністративно-територіальних 

одиниць та якості життя їх населення на основі довготермінових пріоритетів. Таке 

спрямування стає не лише необхідним, а й закономірним у  плануванні стабільного 

територіального розвитку, зважаючи на складні політичні умови, що склалися в Україні та 

обмеженість бюджетного фінансування. Попри це, децентралізація державного управління та 

можливість мобілізації фінансових ресурсів із додаткових джерел надходжень місцевих 

бюджетів, - дає змогу відповідним органам місцевого самоврядування зосередити увагу на 

тих пріоритетах, які є актуальними для розвитку територій, що перебувають під їх 

юрисдикцією. 

Зважаючи на це, стратегії регіонального розвитку деокупованих територій України 
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мають враховувати, що проведення бойових дій на території Донецької і Луганської 

областей має негативний вплив практично на усі сфери регіонального розвитку, призводить 

до чисельних людських жертв, руйнування житлового фонду та важливих об’єктів 

інфраструктури.  Переважну більшість тих, на кому негативно позначаються бойові дії –  це 

цивільне населення, особливо жінки і діти (включаючи внутрішньо переміщених осіб). Як 

наслідок, - вирішальним показником стратегічного планування є урахування ризику 

подальшого погіршення демографічної ситуації, загострення диспропорцій на ринку праці, 

поглиблення структурних деформацій економіки, ускладнення доступу населення до якісних 

послуг та об’єктів інфраструктури, зростання загроз особистій безпеці жителів. 

Тому стратегічне планування регіонального розвитку має базуватися на таких 

принципах, які сприятимуть удосконаленню моделей управління розвитком регіону; 

побудові зв’язків між органами місцевого самоврядування та населенням на засадах довіри, в 

межах правового поля, на основі конструктивного, соціально відповідального діалогу. 

Принципи стратегічного планування регіонального розвитку мають відповідати таким 

вимогам: 

- орієнтуватися на соціальні потреби й інтереси населення регіону; 

- поєднувати  довготермінову мету (бачення) розвитку території та середньострокові 

перспективи, які здатні забезпечити її досягнення; 

- бути цілісними і спрямованими на чіткі бюджетні пріоритети;  

- підлягати комплексному аналізу сприяти проведенню усебічної оцінки розвитку 

відповідних територіальних громад; 

- бути обов’язковими при здійсненні моніторингу, оцінювання та обранні варіанту 

сценарію регіонального розвитку; 

- передбачати обов’язкову відповідальність органів місцевого самоврядування за 

рішення та їх наслідки для розвитку регіону; 

- бути динамічними, здатними розширити елементи існуючих механізмів і стратегій 

побудови регіонального розвитку; 

- грунтуватися на зв’язку між національним та місцевим рівнями відповідних 

стратегій. 

Тому, за умови планування та реалізації державної стратегії регіонального розвитку 

України, доцільно враховувати досвід реалізації регіональної політики ЄС, який базується на 

поєднанні політики щодо підвищення рівня конкурентоспроможності територій та політики, 

спрямованої на недопущення зростання регіональних диспропорцій. Тобто ситуація, яка 

склалася в Україні має змогу стабілізуватися за рахунок довгострокових стратегій розвитку, 
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підкріплених ресурсами, обсяги яких акумулюються на рівнях місцевих бюджетів, завдяки 

децентралізації державних фінансових ресурсів. Це дасть можливість визначити 

інтегрований підхід до формування і реалізації державної регіональної політики, а відтак – 

державної стратегії регіонального розвитку України. 
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МОНЕТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

Створення умов для високих темпів економічного зростання є пріоритетним завданням 

економічної політики України. Однією з існуючих перешкод досягнення сталого розвитку є 

дисбаланс попиту та пропозиції грошей, що проявляється в низькій монетизації вітчизняної 

економіки і високій вартості позичкового капіталу. 

Недостатній рівень монетизації внаслідок обмежувальної грошово-кредитної політики, 

спрямованої на стримування обсягів грошової маси і тим самим на придушення інфляційних 

процесів, призвів до низької економічної активності суб'єктів господарювання та високої 

ціни позичкового капіталу. По цей день пріоритетним завданням монетарної політики 

держави є грошово-кредитна політика, спрямована на боротьбу з інфляцією.  

Важливою характеристикою економічної системи держави, що відображає ступінь її 

забезпеченості ліквідними активами, які здатні виконувати функції засобу обігу та платежу 

(грошовою масою), є рівень монетизації економіки. Рівень монетизації економіки – це 

https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/economic/Strategy-2027/03.12.2019/proekt_Strategy.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/economic/Strategy-2027/03.12.2019/proekt_Strategy.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b9qrRpb4IugJ:lis.gov.ua/attachments/article/22382/Strateg%25D1%2596ya_rozvitku_Lugans%27ko%25D1%2597_oblast%25D1%2596.docx+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b9qrRpb4IugJ:lis.gov.ua/attachments/article/22382/Strateg%25D1%2596ya_rozvitku_Lugans%27ko%25D1%2597_oblast%25D1%2596.docx+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
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макроекономічний показник, який характеризує ступінь насиченості національної економіки 

грошовою масою, необхідною для забезпечення виробництва і реалізації ВВП, погашення 

боргових зобов'язань. Тобто монетизація – це засіб забезпечення і задоволення 

платоспроможного попиту на гроші, зокрема на грошовий капітал, всієї економіки країни як 

єдиного цілого. Підвищення її рівня поліпшує товарно-грошову збалансованість в 

економічній системі, забезпечує реалізацію ВВП та своєчасне проведення розрахунків між 

підприємствами, створює умови для відходу від проведення бартерних операцій, підвищує 

ліквідність суб'єктів господарювання. Позитивними наслідками від підвищення рівня 

монетизації для банківської системи є зростання її ресурсної бази, збільшення обсягів 

кредитних та інвестиційних операцій кредитних установ. При цьому важливим є те, що 

зростання інвестицій в економіку відбувається за рахунок внутрішніх джерел, що зменшує 

залежність від можливості отримання зовнішніх запозичень[1]. 

Монетизація економіки в сучасних умовах розглядається як рівень забезпечення усіх 

економічних суб’єктів країни необхідним обсягом грошових коштів для їх нормального 

функціонування [2]. Рівень монетизації визначається за допомогою коефіцієнту монетизації. 

У розвинених країнах коефіцієнт монетизації дорівнює 70-80%, що є орієнтиром для 

Національного банку України. Станом на 2019 рік даний показник в Україні становить 

37,4%, що свідчить про недостатню забезпеченість економіки грошовою масою. Досить 

низьке значення даного коефіцієнта свідчить про скриті кризисні процеси економічної 

системи.  

Для глибшого дослідження проблеми монетизації економіки України слід провести 

аналіз структури і динаміки грошової маси (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка грошових агрегатів в Україні у 2014-2018 рр. 

Рік 

М0, 

млрд. 

грн 

М1, 

млрд. 

грн 

М2, 

млрд. 

грн 

М3, 

млрд. 

грн 

Питом

а вага 

М0 до 

М3, % 

Питома 

вага М1 

до М3, 

% 

Темп 

рост

у 

М0, 

% 

Темп 

рост

у 

М3, 

% 

Абсолютне 

відхилення 

показника 

М0, млрд. 

грн 

Абсолютне 

відхилення 

показника 

М3, млрд. 

грн 

2014 282,95 435,50 955,30 956,70 29,6 45,5     

2015 282,67 472,22 993,81 994,06 28,4 47,5 99,9 103,9 -0,28 37,36 

2016 314,39 529,93 
1102,3

9 

1102,7

0 
28,5 48,1 111,2 110,9 31,72 108,64 

2017 332,55 601,63 
1208,5

6 

1208,8

6 
27,5 49,8 105,8 109,6 18,16 106,16 

2018 363,63 671,28 
1273,7

7 

1277,6

4 
28,5 52,5 109,3 105,7 31,08 68,78 

Джерело: розроблено автором за даними [3] 

Аналіз співвідношення готівкової та безготівкової частин грошової маси є необхідним 
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при дослідженні грошових агрегатів, оскільки, чим нижча частка наявних в обороті 

готівкових грошей у загальній грошовій масі, тим ефективніше діє національна грошова 

система. Вважається, що частка готівки в структурі грошової маси не повинна перевищувати 

7%. Станом на 1 січня 2019 року в Україні 28,5% грошової маси обертається поза банками і 

тому для банківської системи складно здійснювати її контроль та регулювання.  

Грошовий агрегат М1 виражає масу грошей, яка перебуває безпосередньо в обігу, 

реально виконуючи функції засобів обігу та платежу, і тому є найбільш ліквідним. За даними 

таблиці 1 бачимо, що співвідношення наявних в обороті готівкових грошей й вкладів 

економічних суб’єктів в національній валюті і грошової маси в країні протягом 2014-2017 

років поступово збільшувалось. У 2018 році в Україні даний показник становив 52,5 %. Це 

свідчить про те, що все ж таки значна маса грошей в Україні може виступати у якості 

кредитного ресурсу[4]. 

Отже, монетизація економіки є ключовим фактором вирішення проблем прискореного 

економічного зростання. Монетизацію економіки слід розглядати в двох аспектах: як 

показник, що характеризує ступінь насичення економіки грошима і як макроекономічну 

платоспроможність суб'єктів господарювання. Існує об'єктивний зв'язок між рівнем 

монетизації та ступенем розвитку економіки країни, що підтверджується статистичними 

даними.Така закономірність може бути доказом того, що безумовним фактором підвищення 

рівня багатства країни в довгостроковій перспективі є наявність безінфляційного середовища 

підвищення рівня монетизації економіки. З метою забезпечення стійких темпів зростання 

економіки нарощування грошової маси має носити неінфляційний характер, що 

забезпечується зростанням виробництва і сфери послуг. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Податок на додану вартість – це непрямий податок, один із основних 

бюджетоутворюючих платежів. В Україні його було запроваджено 01.01.1992 р. До 1 січня 

2011 року порядок нарахування та сплати ПДВ регулював Закон України “Про податок на 

додану вартість”, прийнятий 03.04.1997 р. [1]. На сьогодні порядок адміністрування ПДВ 

регулюється V розділом Податкового кодексу України, прийняття якого внесло низку змін у 

механізм його справляння. [1] 

Варто відзначити досить налагоджений механізм по відшкодуванню ПДВ. Сьогодні 

досить часто складається ситуація, коли суми податкового кредиту значно перевищують 

суми податкових зобов’язань, крім цього переважна більшість підприємств здійснює 

авансові платежі на Казначейський рахунок ПДВ. Відповідно до цього значні кошти не 

залучаються в господарський обіг і по суті є замороженими. Для таких ситуацій було 

розроблено механізм бюджетного відшкодування, який можна віднести до важливої переваги 

стосовно ПДВ для підприємств 

В теорії для отримання відшкодування ПДВ немає жодних перепон, але на практиці 

проблеми з відшкодуванням у нашій країні були завжди за будь-якої влади. 

За останні роки, особливо в поточному, чиновники продемонстрували позитивні зміни 

в сфері бюджетного відшкодування ПДВ. Утім, далеко не все ідеально. З досвіду 

юридичного супроводу українських експортерів можемо виділити такі проблемні моменти в 

системі бюджетного відшкодування ПДВ: 

 податкові перевірки та їх наслідки; 

 зупинка та відмова в реєстрації податкових накладних; 

 тиск з боку правоохоронних органів у межах кримінальних проваджень; 

 фактична відмова в бюджетному відшкодуванні ПДВ без юридичного обґрунтування 

з боку фіскальних органів.[2] 

Затримка з відшкодуванням платникам податків податку на додану вартість (ПДВ) 

стала традиційною проблемою України на початку року, оскільки в державному бюджеті 

недостатній обсяг коштів для покриття всіх заявок на відшкодування. 

Наприклад, металургійні та аграрні підприємства, які в грудні 2019 року  були на 

сполох через невиплати відшкодування експортного ПДВ, досі чекають, поки держава 

поверне їм борг. 
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Існує спосіб полегшення ситуації з відшкодування ПДВ, це випуск ПДВ-облігацій. Ці 

облігації можуть обертатися на вторинному ринку, що дає змогу одразу ж після їх отримання 

повернути частину боргу. Утім, облігації лише знижують гостроту проблеми вимивання 

обігових коштів підприємств, самої проблеми виникнення боргу вони не вирішують [3]. 

Також одним із шляхів вдосконалення системи відшкодування є групування платників 

податку (експортерів). При цьому підприємства певних груп (групи) отримують право на 

відшкодування податку протягом кількох тижнів з моменту подання заяви [4]. 

Загалом, система електронного адміністрування та автоматичного відшкодування ПДВ 

- це суттєвий крок вперед, який значним чином спрощує процес нарахування та стягнення 

податку на додану вартість як для держави, так і для підприємств. Крім того, такі інноваційні 

рішення забезпечують просування у напрямку зниженні тіньової складової та забезпечення 

вищого рівня прозорості у фіскальних стосунках бізнесу та держави. 

Таким чином, наслідком запровадження електронного адміністрування стане зниження 

тиску на бізнес, зменшення впливу людського фактора та зменшення корупції. Необхідним є 

скорочення кількості перевірок платників податку, спрощення звітності з ПДВ з одночасним 

збереженням основних правил обчислення податку. Важливим є скорочення термінів 

камеральної перевірки з 20 до 5 днів для платників із позитивною податковою історією, що 

сприятиме підвищенню ефективності системи відшкодування ПДВ загалом. 
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ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Нині в регіонах України проводиться робота щодо об’єднання територіальних громад.  

Попри значну кількість публікацій з проблем фінансової децентралізації, питання 

оцінювання фінансової автономії об’єднаних територіальних громад, просторових 

відмінностей структури їхніх податкових надходжень, впливу фінансової децентралізації на 

інтенсивність формування громад недостатньо вивчені і потребують поглибленого аналізу. 

Важливо також визначити, якими чинниками детермінуються територіальні відмінності 

процесів фінансової автономії об’єднаних територіальних громад.  

Як відомо, одним із головних завдань децентралізації є створення фінансово 

спроможних громад. Слід констатувати, що вирішити це завдання поки що не вдалося. 

Більшість об’єднаних територіальних громад залишаються дотаційними. Свідченням цього є 

структура доходів загального фонду територіальних громад. Частка власних доходів 

становить у ньому близько 46,5 % [1]. Решту фінансових ресурсів громади отримують у 

вигляді базової дотації, освітньої та медичної субвенцій. 

Виявити певні просторові закономірності в особливостях структури власних доходів 

територіальних громад вкрай важко, зокрема через неоднакову кількість громад, створених у 

регіонах України. Складно також встановити, якими чинниками зумовлені географічні 

відмінності у структурі власних доходів територіальних громад. 

Розглянемо основні результати фінансової децентралізації.  

Протягом 2018 року надходження власних доходів до загального фонду місцевих 

бюджетів України (доходи без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 234,1 млрд 

грн, що на 41,4 млрд грн або на 21,5% більше, у порівнянні з 2017 роком. 

З початку фінансової децентралізації доходи місцевих бюджетів стрімко зросли: якщо у 

2014 році їх обсяг становив 68,6 млрд грн, то за п’ять  років вони збільшилися майже в 4 рази 

та за підсумками 2019 року складатимуть 267 млрд грн [1]. 

Такі результати стали можливими завдяки розширенню повноважень і підвищенню 

зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих 

бюджетів, реалізації заходів щодо залучення резервів їх наповнення та підвищення 

ефективності адміністрування податків і зборів. 

Динаміка величини доходів на одного мешканця України за 2016-2018 рр. відображена 

у табл. 1. 



 

42 

Таблиця 1 

Динаміка величини доходів на одного мешканця України за  

2016-2018 рр. 

Показники 2016р. 2017р. 2018р. Відхилення у % 2018 від 

     2016 2017 2017 

Власні доходи на 

одного 

мешканця, грн 

3762,6 4965,2 6032,9 60,3 21,5 

ПДФО на одного 

мешканця, грн 

2026,2 2835,8 3557,9 75,6 25,5 

Місцеві податки 

і збори на одного 

мешканця, грн 

1084,4 1352,5 1570,6 44,8 16,1 

Джерело: розраховано автором за даними [1] 

За підсумками 2018 року, власні доходи загального фонду у розрахунку на одного 

жителя зросли, у порівнянні з 2017 роком, на 21,5% і склали 6032,9 гривень. Обсяг 

надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя зріс на 25,5% і 

склав 3557,9 грн, місцеві податки і збори на одного жителя зросли на 16,1% і склали 1570,6 

гривень. 

Фінансова децентралізація створює можливості для формування більш відповідальної 

та ефективної системи управління, використання ресурсів територіальних громад. Утім 

отримані результати не спростовують твердження про те, що фінансова децентралізація є 

вагомим важелем пришвидшення реформи загалом, адже об’єднані територіальні громади 

дійсно істотно збільшили свої доходи, які можна використати для вирішення багатьох 

соціально-економічних проблем [2].  

Проведений аналіз процесу фінансової децентралізації та її регіональних відмінностей 

дає підстави для формулювання таких висновків. 

1. Завдяки низці заходів, зокрема внесеним змінам до Бюджетного кодексу та 

Податкового кодексу країни, упродовж 2015-2017 рр. значно збільшився загальний фонд і 

власні доходи об’єднаних територіальних громад. Основу останніх складають різні податкові 

надходження, проте визначальна роль належить податку на доходи фізичних осіб.  

2. Процес формування громад здебільшого проходить стихійно, без залучення результатів 

наукових досліджень та урахування висновків експертів. У результаті новостворені 

територіальні громади істотно різняться між собою за головними топологічними параметрами – 

розмірами території та кількістю населення, а також характеризуються значними регіональними 

відмінностями власних доходів і дотаційності бюджетів.  

3. Попри допомогу держави, більшість новостворених територіальних громад 

залишаються дотаційними. Фінансово автономними є лише близько 20 % територіальних 

громад. Високим рівнем дотаційності вирізняються, насамперед, громади західних регіонів 

України.  
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4. Фінансова спроможність громад найбільше залежить від їхньої площі, 

загальноекономічного потенціалу регіонів, у яких вони сформувалися, зокрема від 

показників виробництва промислової продукції та рівня заробітної плати. Більшу фінансову 

автономію мають громади, центрами яких є міста, а також ті з них, на території яких 

розміщуються підприємства реального сектора економіки, автозаправки, великі торговельні 

центри, родовища з видобування корисних копалин. 

 5. У регіонах України створено значну кількість невеликих за розмірами, кількістю 

населення та незначними власними доходами громад. Більшість із них розташовані в 

західних регіонах країни і потребують потужної підтримки з боку держави та індивідуальних 

стратегій розвитку.  

6. Механізми фінансової децентралізації потребують подальшого удосконалення. 

Зокрема це стосується необхідності внесення змін до порядку адміністрування податку на 

доходи фізичних осіб, а також чіткішого визначення особливостей стягування податку на 

нерухомість. Ці та інші питання створення й функціонування об’єднаних територіальних 

громад і надалі перебуватимуть у колі актуальних досліджень [3]. 
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2. Бюджетне забезпечення територіальних громад України: тенденції останніх років // 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

Проблема підвищення ефективності функціонування недержавного пенсійного 

забезпечення пов’язана з тим, що пенсійні фонди належать до найбільш консервативного 

типу інституційних інвесторів. Забезпечення стабільних темпів економічного зростання 

будь-якої країни неможливе без проведення активної інвестиційної політики. Одним із її 

перспективних напрямів в Україні можна назвати ефективне використання коштів 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/346/10.12.2018.pdf
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недержавних пенсійних фондів (далі  НПФ).  

Зарубіжний досвід залучення фінансових ресурсів НПФ свідчить, що вони є 

перспективними для ефективного використання як інвестиційних ресурсів. Це зумовлено 

тим, що саме ці фонди виконують як соціально-захисну функцію, так і виступають 

інвесторами, що розпоряджаються довготерміновими фінансовими ресурсами. 

Третій рівень пенсійної системи для нашої країни є зовсім новим напрямом соціального й 

фінансового захисту населення. Лише з ухваленням у 2003 р. Закону України “Про недержавне 

пенсійне забезпечення” розпочалися розбудова системи недержавних пенсійних фондів та 

активізація інтересу громадськості до їхньої діяльності. Значущість саме таких фондів 

визначається їхньою спроможністю бути вагомим джерелом підтримки соціальних стандартів та 

одночасно – акумулятором внутрішніх інвестиційних ресурсів для прискореного розвитку 

національної економіки й подальшого економічного зростання. Разом із тим процес створення й 

розвитку НПФ у країні сьогодні дещо уповільнюється [1, с. 38]. 

Інвестиційна політика визначається як обґрунтування основних напрямів використання 

інвестиційних ресурсів з урахуванням вибору конкретних фінансових інструментів та 

строків інвестування, що забезпечує досягнення поставлених цілей при дотриманні 

законодавчих обмежень. Успіх інвестиційної діяльності будь-якого фонду залежить від 

виваженості інвестиційної політики та ефективності сформованого ним інвестиційного 

портфеля, тобто сукупності фінансових інструментів, придбаних із метою отримання 

інвестиційного доходу. Основні положення інвестиційної політики НПФ ґрунтуються на 

необхідності оптимізації портфеля інвестицій при дотриманні вимог надійності й 

платоспроможності фонду. Це досягається завдяки дотриманню принципів:  

– диверсифікованості, прибутковості, ліквідності й зворотності;  

– достатності коштів фонду для покриття взятих зобов’язань;  

– обмеження ризику вкладень [3, с. 150]. 

Основні ускладнення для інвестування пенсійних накопичень пов’язані з наявністю 

значних інвестиційних ризиків, зокрема, із ризиком зміни (погіршення) економічної 

кон’юнктури, валютним ризиком, інституційним ризиком тощо. Загалом, класифікувати 

ризики НПФ можна кількома способами за різними ознаками:  

1) ризики неправильної оцінки і формування зобов’язань НПФ;  

2) ризики, коли фактична вартість активів виявляється меншою за їх розрахункову 

величину. 

З метою зменшення ризиків зазнавання збитків від інвестиційної діяльності 

українським законодавством встановлено обмеження щодо вкладення НПФ коштів у різні 

види цінних паперів (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Обмеження фінансових інвестицій НПФ в Україні 

Фінансові інструменти інвестиційної діяльності НПФ 

Обмеження відповідно до 

чинного законодавства 

України 

Цінні папери одного емітента ≤ 5 % загальної вартості 

пенсійних активів пенсійного 

фонду 

Інші активи, не заборонені законодавством України 

Цінні папери, емітентом яких є засновник НПФ 

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку 

≤ 10 % загальної вартості 

пенсійних активів пенсійного 

фонду 

Об’єкти нерухомості 

Банківські метали 

Цінні папери, емітентом яких є засновник фонду протягом перших п’яти 

років із початку заснування НПФ 

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів АРК, та 

облігації місцевих позик  

≤ 20 % загальної вартості 

пенсійних активів пенсійного 

фонду Цінні папери іноземних емітентів 

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків ≤ 40 % загальної вартості 

пенсійних активів пенсійного 

фонду 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України 

Акції українських емітентів 

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України ≤ 50 % загальної вартості 

пенсійних активів 

Джерело: розроблено авторам за даними [2]. 

Ці обмеження дозволяють фондам сформувати згідно законодавства стратегічну 

частину інвестиційного портфеля, пов’язану з розміщенням у довгострокові державні цінні 

папери й депозити, а також забезпечити ліквідність інвестиційного портфеля, 

використовуючи кошти на розрахункових рахунках і в короткострокових депозитах банків. 

Відповідно до законодавства, розміщення пенсійних накопичень здійснюється згідно з 

Інвестиційною декларацією НПФ. Інвестиційна декларація визначає мету інвестування 

пенсійних накопичень, основні принципи інвестиційного управління пенсійними активами, 

оговорює припустимі інвестиційні стратегії, структуру інвестиційного портфеля, умови й 

обмеження інвестиційної діяльності щодо пенсійних активів, перелік об’єктів інвестування, 

систему управління ризиками тощо. 

З огляду на соціальну значущість діяльності НПФ, інвестиційна діяльність фондів 

повинна бути заснована на принципах надійності, збереження, повернення, ліквідності, 

прибутковості й диверсифікації активів. 

Для недержавних пенсійних фондів принципове значення має пошук шляхів вкладення 

надовго й з гарантією. Між тим, зараз фондовий ринок не має у своєму розпорядженні 

пропозиції по інвестиційних проектах, що припускає тривале вкладення й фіксовану 

прибутковість. 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Одним з найголовніших аспектів зовнішньоекономічної діяльності України починаючи 

з моменту проголошення незалежності стало формування нового торговельного режиму з 

подальшою його інтеграцією у світове господарство. 

Провідна роль у цьому процесі належала формуванню та реалізації 

зовнішньоторговельної політики України шляхом поступового збільшення ступенів 

відкритості національної економіки, послідовної перебудови товарної структури експорту та 

імпорту, створення потужного експортного потенціалу, запровадження сучасних форм 

економічної взаємодії із зарубіжними країнами, забезпечення стабільності 

зовнішньоекономічних зв’язків [2]. 

Слід відзначити, що сучасний стан зовнішньої торгівлі зумовлений впливом таких 

економічних факторів: 

 скорочення світового попиту на українську продукцію та обвальне падіння цін на 

сировинних ринках внаслідок розгортання світової фінансово-економічної кризи; 

 падіння промислового виробництва та скорочення будівельних робіт, що вплинуло на 

зниження потреби вітчизняних підприємств у сировині, матеріалах та напівфабрикатах; 

 падіння інвестиційної активності, що позначилось на зниженні потреби вітчизняних 

товаровиробників в імпорті машин та устаткування, а також інших інвестиційних товарів; 

 обмеження доступу до фінансових ресурсів, порушення рівноваги банківської системи 

та відтік капіталу; 
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 недоліки у системі прав власності, макроекономічна нестабільність та високі граничні 

ставки податків; 

 низький рівень показників створення спільних підприємств між українськими та 

іноземними партнерами, що гальмує передачу технологій; 

 звуження споживчого попиту в умовах зниження заробітної плати та споживчого 

кредитування, що позначилось на зменшенні обсягів імпорту споживчих товарів, включаючи 

легкові автомобілі [1]. 

Український експорт є важливим елементом у системі функціонування національної 

економіки. Його частка становить понад 50 відсотків валового національного продукту 

України. 

На сьогодні основними експортними галузями економіки є металургійна 

промисловість, сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості, частка яких 

становить понад 80 відсотків українського експорту. 

Особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих галузей є їх 

сировинний характер та досить високий рівень залежності від кон’юнктурних коливань на 

світових ринках. Україна продовжує експортувати на міжнародні ринки товари сировинної 

групи (зерно, металопродукцію), які є найбільш підвладні впливу зміни цінової кон’юнктури 

на світових ринках. Проте виробничі потужності та потенціал вітчизняних підприємств 

дозволяють виробляти продукцію, аналогічну тій, що становить значну частку в структурі 

імпорту товарів. Відсутність чіткої політики, спрямованої на підтримку виробництва таких 

товарів, робить українську економіку вразливою та залежною від кон’юнктури на основних 

світових товарних ринках. 

Слід відзначити, що Україна має потужний науково-промисловий потенціал, який, на 

відміну від більшості країн світу, не має відповідної інституційної та фінансової державної 

підтримки для просування на світові ринки, через що, незважаючи на наявні цінові та 

технічні переваги, не використовується повною мірою експортний потенціал 

високотехнологічних товарів українського виробництва на зовнішніх товарних ринках [3]. 

Основними проблемами сучасного розвитку українського експорту, на вирішенні яких 

повинні бути сконцентровані зусилля Уряду, визначаються: 

- сировинний характер значної частини експорту; 

- відсутність чітко визначеної політики структурних змін в матеріально-технічній базі 

виробництв та технологіях галузей економіки; 

- незначна частка продукції з високою часткою доданої вартості у структурі 

українського експорту; 
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- відсутність правових основ запровадження фінансових механізмів державної 

підтримки розвитку експорту; 

- недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та 

гостра нестача новітніх технологій; 

- застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам 

ефективного транскордонного сполучення; 

- поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку 

окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій;  

- наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами; 

- високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій; 

- невигідні умови кредитування експорту (високі відсоткові ставки та короткі строки 

наданих кредитів); 

- здійснення розрахунків з експортних операцій через офшорні компанії та ухилення 

від податків [4]. 

Таким чином, на сьогодні існує нагальна необхідність створення інституційної основи 

для запровадження державної підтримки упровадження фінансових інструментів розвитку 

експорту, що забезпечить подальший розвиток і нарощування вітчизняного економічного 

потенціалу та закріплення на традиційних і нових ринках збуту. 
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ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО У МИТНІЙ СПРАВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 

ПОКРАЩЕННЯ 

З урахуванням особливостей розвитку світової торгівлі, її бурхливого зростання і 

пошуку тенденцій до найбільш ефективним транспортно-логістичним розв'язок істотно 

підвищується роль і відповідальність митних посередників - регіональних митних брокерів в 

справі створення системи ефективного адміністрування товаротранспортних потоків. Це - 

підхід, закладений в основу Рамкових стандартів безпеки, які прийняті в більшості країн 

світу. 

Оскільки митне посередництво формується під впливом тенденцій розвитку 

міжнародної торгівлі і міжнародних відносин, потрібне постійне як стратегічне, так і 

оперативне планування діяльності підприємств сфери митних послуг. Останнє включає 

впровадження електронного документообігу, попереднє електронне інформування митних 

органів про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, 

спрощення процедур митного оформлення.  

Стратегічне планування діяльності регіонального митного брокера (РМБ) передбачає 

розвиток інституту державно-приватного партнерства з митними органами України – 

вибудовування шляхів оптимізації та систематизації діяльності з ДФСУ, спільне визначення 

області ризику і вирішення питань диференціації учасників зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД) за ступенем законослухняності. Довіра стає економічною категорією і фактором 

спрощення процедур митного оформлення. Зазначені вище фактори та напрямки розвитку 

митного посередництва формують інші вимоги до економічного механізму функціонування 

митного посередництва, засновані на міжнародних стандартах якості. 

Дослідження підприємницької діяльності на ринку митного посередництва є одним із 

важливих завдань, що стоять перед сучасною економічною наукою в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Спрощені форми організації економічного механізму, які задовольняли в перший 

період діяльності митних брокерів, вже не відповідають поставленим завданням. З 

переходом на триступеневу структуру управління митними органами і створенням 

регіональних митних управлінь виникли проблеми, пов'язані з територіальним розподілом 

обсягів роботи, диверсифікацією бізнесу, формуванням систем моделювання управління 

бізнесом і мотивацією праці. 
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До сих пір поняття «якості економічного механізму митного посередництва» не 

приділялося належної уваги. Аналізу піддавалися, головним чином, ступінь реалізації 

функцій і завдань, що стоять перед митними брокерами – забезпечення максимального 

прибутку, забезпечення посередницьких функцій у сфері митної справи, митне оформлення 

товарів і транспортних засобів, інші дії, пов'язані із забезпеченням експортних та імпортних 

поставок. Крім того, відсутні ефективні системи оцінки результатів діяльності РМБ. Для 

формування позитивних тенденцій в області розвитку і просування митного посередництва і 

надання йому стійкого характеру необхідно здійснити перехід від фрагментарного до 

комплексного вирішення проблем його розвитку і просування шляхом розробки і реалізації 

відповідної стратегії, спрямованої на створення сприятливого правового, організаційної та 

економічного середовища, що забезпечує ефективне управління даним процесом. 

У зв'язку з цим актуальність досліджень визначається потребою в теоретично 

обґрунтованих і практично значущих розробках, що забезпечують ефективне управління 

процесом розвитку і просування функціонування митного посередництва. Розробка 

концептуальних і методичних засад удосконалення організаційно-економічного механізму 

функціонування митного посередництва забезпечить широкі можливості для задоволення 

потреби російських і іноземних громадян в дотичних до митної сферах, сприятиме значному 

внеску в економіку міста та регіону, в тому числі за рахунок податкових надходжень до 

бюджету, припливу іноземної валюти і інвестицій, збільшення кількості робочих місць [1, c. 

746]. 

Поняття якості економічного механізму митного посередництва до теперішнього часу 

не приділялося належної уваги. Аналізу піддавалися, головним чином, ступінь реалізації 

функцій і завдань, що стоять перед митними брокерами – забезпечення максимального 

прибутку, забезпечення посередницьких функцій у сфері митної справи, митне оформлення 

товарів і транспортних засобів, інші дії, пов'язані із забезпеченням експортних і імпортних 

поставок і т. д. 

Таким чином, до теперішнього часу, комплексні дослідження економічного механізму 

функціонування митного посередництва вітчизняними вченими не вживалися. Крім того, 

відсутні ефективні системи оцінки результатів діяльності регіональних митних брокерів.  

Важливим завданням сучасних досліджень в даному напрямку є розвиток теоретичних і 

методологічних основ діяльності підприємств сфери митного посередництва на ринку 

бізнесу. Реалізація даної мети буде сприяти підвищенню ефективності взаємодії суб'єктів 

ринку, і дозволить більш ефективно регулювати економічні процеси, що формуються на 

галузевих, регіональних і загальнонаціональних ринків митних послуг, а також 

комплексному вивченню чинників ефективного функціонування економічного механізму 
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регіональних митних брокерів і розробці організаційно-економічних шляхів вдосконалення 

їх діяльності. 
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МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Наявність офіційно закріплених нормативних показників сприяє поліпшенню 

діяльності з ідентифікації та оцінки ризиків державними органами (зокрема, митними) щодо 

попередження та мінімізації можливих втрат. Важливим завданням є уніфікація нормативів 

для однотипних ризиків і об'єктів, а також відповідність їх до міжнародних стандартів. 

У зв'язку з цим, що інноваційний розвиток економіки України здійснюється в 

нестабільних умовах, що одночасно відображається у проблемах нерівномірності 

економічного зростання. 

В рамках вирішення поставленої мети науковцями була розроблена модель аналізу 

специфічних ризиків [1], яка пропонує розглянути сукупність процесів виникнення 

специфічних ризиків, в зв'язку з порушенням митного законодавства. 

Специфічний ризик позначає функцію (результат) характеристик окремої галузі, 

підприємства і типу інвестиційного відсотка. Ризик пов'язаний, перш за все, з внутрішніми 

факторами діяльності організації, яка випускає цінні папери, або інвестора (наприклад, 

приватний підприємець, організація або держава, які здійснюють вкладення капіталу, з 

метою отримання прибутку), негативно впливають на ефективність інвестування. 

Специфічний ризик впливає на весь ринок у цілому, який може проявлятися в 

економічній кризі в країні, інфляції, зміні національної економіки, що в свою чергу, може 

відбитися на роботі митних служб. 

Сучасна ситуація у зовнішньоекономічному середовищі визначає значний рівень загроз 

національній безпеці України. Формальна орієнтованість і методична підготовленість 

системи управління ризиками в митних органах спрямована на виявлення правопорушень і 
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злочинів у докризових масштабах, що створює передумови для виникнення значного 

збільшення складно оцінюваного шару латентних правопорушень. 

У сучасній Україні розуміння природи криз і ставлення до них є, вельми далекими від 

реальності і внаслідок цього не формується оптимальні моделі поведінки і антикризових 

програм у представників бізнес-спільноти, владних структур і населення. Основна помилка 

полягає в тому, що криза сприймається як якесь «стихійне лихо», що обрушилося на країну. 

Одним з основних ефектів економічної кризи в сучасному світі є активізація і 

зростання злочинності, збільшення числа правопорушень. При цьому завдання поповнення 

державного бюджету для підтримки економічної стабільності в країні має стратегічних 

характер. З огляду на, що митні органи дають значну частку платежів до державного 

бюджету, слід зробити висновок, що вдосконалення системи управління ризиками є одним з 

пріоритетних питань. У зв'язку з цим метою даного дослідження є визначення інноваційних 

шляхів вдосконалення існуючої в митних органах системи управління ризиками. 

У період кризи змінюється структура товаропотоку. Кризовий період зменшує обсяг 

переміщуваних товарів через митний кордон. Товар може вимагати значні і незначні витрати 

по ресурсам з позиції митного контролю, що призведе, у свою чергу, до спаду експорту 

країни. 

Отже, в умовах економічної кризи для захисту внутрішнього ринку країни і, як 

наслідок, для розвитку вітчизняних виробництв від перенасичення імпортними аналогами 

необхідно представити виробникам різні пільги на імпорт сировини, матеріалів і технологій: 

зниження ставок митних платежів на необхідні сировину, матеріали та технології; надання 

тимчасових спрощень при проходженні митного контролю; стимулювання виробництва 

шляхом витіснення аналогічних іноземних товарів з внутрішнього ринку і підвищення ставок 

митних платежів на аналогічні іноземні товари. Нормативно-правове регулювання 

експортної діяльності ґрунтується на Конституції України, на низці законів, відповідає 

нормам міжнародного права і положень міжнародних договорів, учасницею яких є Україна.  

Крім того, науковцями розроблено алгоритм здійснення контролю, в умовах кризи, за 

наявністю на зовнішньому і внутрішньому ринку країни аналогічних товарів: 

1. Включити аналогічні іноземні товари до переліку товарів групи ризику. 

2. Визначити товарні позиції, які можуть використовуватися як товари групи прикриття 

щодо вищевказаних аналогічних товарів. 

3. Контролювати переміщення товарів групи прикриття. 

Для цього необхідно визначити товари, які вимагають великих витрат по тимчасових 

ресурсах з позиції митного контролю. Ці дані можна отримати за результатами аналізу 

порядку переміщення товарів у попередні роки. Так як в умовах економічної кризи 
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товаропотік зменшується, то потік товарів, що вимагають великих витрат, зменшиться, і, 

отже, з'являться вільні ресурси. 

Вільні тимчасові ресурси передбачають проведення наступних заходів: 

1. Збільшення планових показників ефективності. 

2. Підвищення ефективності системи управління ризиками. 

3. Здійснення пост-контролю. 

4. Більш ефективна боротьба з корупцією. 

5. Ротація кадрів. 

Таким чином, ефективний розподіл вільних ресурсів матиме сильний вплив в зв'язку зі 

збільшенням кількості числа порушених справ, а також грошовий ефект, який буде сприяти 

реалізації завдання поповнення державного бюджету. 

Проведене дослідження дозволило з'ясувати, що в умовах економічної кризи рівень 

специфічних ризиків зростає. Головне в цьому випадку здійснити правильний, ефективний 

розподіл вільних тимчасових ресурсів, що сприятиме появі позитивних ефектів. 
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(м. Київ) 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Сучасна фінансова політика повинна враховувати всю багатофакторність, 

багатокомпонентність та багатоваріантність управління фінансами для досягнення 

поставленої мети та виконання завдань щодо ефективного її розвитку. Державна фінансова 

політика не може визначатися раз і назавжди. Навпаки, на сучасному етапі розвитку 

вітчизняної економіки вона повинна бути гнучкою та коригуватися у відповідь на зміни 

зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Теоретичні та практичні засади фінансової політики досліджували у своїх працях такі 

українські вчені: І. Адаменко , О. Василик , С. Задворних , І. Запатріна , І. Лютий ], Н. 

Танклевська та інші. 

Проведенню ефективної політики значною мірою шкодить непослідовність у 
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реформуванні податкової системи, її нестабільність. Податкова політика має спрямовуватися 

на розв’язання таких завдань, як забезпечення збалансованості бюджету та пожвавлення 

ділової активності, підтримки виробництва. 

Але сьогодні тактичні й стратегічні завдання фінансової політики в Україні багато в 

чому співпадають завдяки проведенню в нашій країні реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, що значно підвищує роль місцевих фінансів у фінансовій 

системі держави. 

Сучасну фінансову політику України в значній мірі визначає важкий стан економіки, як 

наслідок тривалої антитерористичної операції. Практично жоден державний орган постійно 

не координує фінансову політику в цілому. За таких обставин досягти поставлених цілей як 

щодо економічного розвитку, так і в соціальній сфері досить складно. 

Одним із головних чинників, який впливає на фінансову політику є внутрішній та 

зовнішній борг. Згідно оприлюднених на сайті Міністерства фінансів України даних 

поквартального графіку прогнозних платежів з погашення та обслуговування державного 

боргу, станом на 01.02.2019 р.[4], найбільші виплати за запозиченнями припадають на І-ІІ 

квартали поточного року. 

Загальна сума боргових платежів у 2019 р. становить 428,4 млрдгрн, з них виплати за 

державним внутрішнім боргом – 277,4 млрдгрн, за державним зовнішнім боргом – 151,0 

млрд грн. У І кварталі 2019 р. загальний обсяг боргових платежів складає 127,7 млрдгрн, у ІІ 

кварталі – 143,0 млрд грн. У І кварталі переважають виплати за внутрішнім державним 

боргом, сума яких становить 94,8 млрдгрн, і сформована переважно за рахунок його 

погашення (81,6 млрдгрн). 

Для забезпечення повноти та своєчасності здійснення платежів за державним боргом 

Міністерство фінансів України проводить заходи щодо акумулювання фінансових ресурсів у 

необхідних обсягах. 
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Дяченко Валерій Іванович 

Національна академія прокуратури України  

(м. Київ) 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ СКЛАДІВ ТА 

РЕЖИМУ ВІДСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ АКЦИЗНИХ ЗБОРІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, 

ПРОБЛЕМИ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ 

Згідно із Законом України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 р. № 

228-ІУ[1] питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

віднесено до пріоритетних сфер законодавчої діяльності. Важливою сферою проведення 

адаптації є гармонізація законодавства України про акцизні збори з відповідним 

законодавством ЄС, зобов’язання здійснити яке було прийнято Україною згідно з Угодою 

про партнерство і співробітництво з Європейськими Співтовариствами та IX державами 

членами [2]. Вивчення законодавства ЄС про гармонізацію акцизів є надзвичайно 

актуальним для гармонізації податкового законодавства України з податковим 

законодавством ЄС і для поліпшення режиму пересування підакцизних товарів між 

Україною і державами-членами ЄС у майбутньому. До питання гармонізації акцизних зборів 

у ЄС звертався Г. П. Толстоп’ятенко, а в цілому питанням адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС займалися В.К. Забігайло, Ю. М. Капиця, В. І. Муравйов. Проте досі 

недостатню увагу науковців було приділено вивченню особливостей режиму пересування 

підакцизних товарів та питанню регулювання системи податкових складів у ЄС. В зв’язку з 

цим ретельного дослідження потребують основні вимоги законодавства ЄС щодо порядку 

стягнення акцизних зборів з підакцизних товарів та контролю за рухом таких товарів. 

Основоположною директивою Європейських Співтовариств у сфері регулювання 

акцизних зборів є Директива Ради 92/12/ЕЕС від 25 лютого 1992 р. «Про загальний режим 

підакцизних товарів та умови їх зберігання, руху та контролю»[3], яка визначає як підакцизні 

товари тютюнові вироби, мінеральні мастила, спирт та алкогольні напої. Директива 

92/12/ЕЕЄ дозволяє державам-членам стягувати з цих товарів інші непрямі податки, введені 

зі спеціальною метою (не з метою наповнення бюджету), якщо база оподаткування, розмір 

податку, порядок стягнення і контроль за його сплатою встановлені відповідно до правил 

стягнення акцизів та ПДВ. Згідно з роз’ясненням Суду ЄС у справі Evangelischer 

Krankenhausverein Wien v. Abgabenberufungskommission Wienet Wein & Co. HandelsgesmbH v 

Oberösterreichische Landesregierung[4] держави-члени не мають права стягувати податки з 

алкогольних напоїв, якщо такі податки, з одного боку, мають на меті виключно наповнення 
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бюджету, а з іншого — не відповідають загальним правилам стягнення акцизних зборів з 

алкогольних напоїв, оскільки сума податку встановлюється виходячи з вартості товару, а не 

на підставі ваги, кількості або вмісту алкоголю, або не відповідають загальним правилам 

стягнення податку на додану вартість. За державами-членами зберігається право 

впровадження нових та продовження стягнення існуючих податків на інші товари, крім 

визначених Директивою 92/12/ЕЕЄ як підакцизних, якщо це не призводить до 

формальностей на кордонах при торгівлі між ними. 

Таким чином, розглянувши законодавство ЄС про акцизні збори, можна дійти 

висновку, що гармонізація законодавства України про акцизні збори із законодавством ЄС 

вимагає насамперед впровадження в законодавстві України норми про податкові склади та 

режим відстрочення сплати податку для товарів, які пересуваються між такими складами як 

у межах території України, так і між Україною та державами-членами ЄС. Відправним 

пунктом таких нововведень має стати розроблення порядку набуття діючими виробниками 

підакцизної продукції статусу уповноважених власників податкових складів. Наявність 

податкових складів є обов’язковою умовою вільного в майбутньому пересування 

підакцизних товарів між Україною та державами-членами. Система податкових складів 

покликана спростити перетинання підакцизними товарами митних кордонів України, 

оскільки вона, з одного боку, зменшує випадки відшкодування раніше сплаченого акцизу 

при вивезенні товарів, а з іншого — відстрочує сплату акцизу до звільнення товарів з-під її 

дії. Відтак підакцизні товари, «не обтяжені акцизним збором», можуть пересуватися з 

податкового складу однієї держави-члена до податкового складу іншої держави-члена доти, 

доки вони, нарешті, не будуть відпущені для реалізації. Існування податкових складів на 

етапі отримання Україною асоційованого членства в ЄС фактично означатиме приєднання до 

європейської системи податкових складів, а при набутті повноправного членства в ЄС 

дозволить підакцизним товарам вільно пересуватися в режимі відстрочення сплати податку 

між Україною та державами-членами. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ 

ПІДСИЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ 

В даний час в Україні проблема заниження митної вартості товарів становить серйозну 

загрозу для економічних інтересів нашої держави. Проблема фінансових втрат є досить 

актуальною для країни, бюджет якої формується, головним чином, за рахунок митних і 

податкових надходжень. З огляду на те, що митна вартість виступає основою для обчислення 

митних платежів, вона нерідко стає об'єктом для маніпуляцій з боку недобросовісних 

учасників зовнішньоекономічної діяльності, які бажають таким чином законно знизити 

податковий тягар. У зв'язку з існуючою проблемою контроль митної вартості товарів і митна 

оцінка є одними з найбільш значущих видів діяльності митних органів України, а питання 

інформаційного забезпечення контролю митної вартості в даний час є предметом постійної 

уваги ДФСУ. У зв'язку з актуальністю описаної проблеми, основною метою дослідження є 

виявити основні проблеми визначення митної вартості товарів та знайти шляхи 

вдосконалення інформаційно-технічного забезпечення митного контролю. Згідно з 

поставленою метою основним завданням було вивчити способи отримання митними 

органами інформації при проведенні контролю з метою виявлення факту заниження 

декларантами митної вартості товарів. 

Приступаючи до розгляду даного питання, хотілося б відзначити, що під 

інформаційним забезпеченням контролю митної вартості товарів прийнято розуміти 

використання економічної інформації при обґрунтуванні достовірного рівня митної вартості 

як вихідної бази визначення митних платежів [1]. 

Порядок дій посадових осіб митних органів у порівнянні заявленої декларантом митної 

вартості товарів з наявною в митних органах цінової інформацією встановлений внутрішніми 

нормативно-правовими актами [2]. Разом з тим, як показує практика, митні органи не 

надають суду доказів виконання порядку, визначеного наказом. Всі дії в порівнянні цінової 

інформації зводяться до порівняння заявленої декларантом вартості з інформацією про ціни 

угод на ввезені однорідні товари, що міститься в базах даних митниці. Іншими словами, 
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митні органи не забезпечують повною мірою вибір джерела інформації для порівняння таким 

чином, щоб опис обраного для порівняння товару, його комерційні, якісні і технічні 

характеристики, умови поставки найбільшою мірою відповідали опису, характеристикам, 

умовам постачання оцінюваних товарів, а також умовами операції з товарами, що 

оцінюються; не проводять аналіз з використанням джерел інформації, наявних у митному 

органі, в тому числі, отриманої від вищестоячих митних органів, про кон'юнктуру ринку 

окремих видів товарів, а також отриманої від інших органів; не враховують регіональні 

відмінності в цінах товарів на внутрішньому ринку України, в показниках прибутку і 

загальних витратах, вплив на них регіональних і місцевих податків. 

Якщо за результатами аналізу заявленої декларантом митної вартості та порівняння її з 

наявною в митному органі ціновою інформацією виявляється розбіжність між величиною 

заявленої декларантом митної вартості товару та перевірочної величиною, то це може 

служити ознакою, що вказує на те, що заявлені відомості про митну вартість можуть бути 

недостовірними або є умови, які вплинули на ціну товару, що є підставою для проведення 

додаткової перевірки. В рамках такої перевірки митний орган запитує у декларанта 

документи і відомості, необхідні для підтвердження правильності заявленої в декларації 

митної вартості товарів. При цьому дата складання запитуваних податковим органом 

документів повинна свідчити про те, що декларант володів ними на момент прийняття 

рішення про проведення додаткової перевірки. 

Однак на практиці можна зустріти випадки, коли визнаються допустимими документи, 

що обґрунтовують позицію декларанта, навіть якщо вони не були передані митниці до 

прийняття рішення щодо митної вартості товару. Наприклад, в одній із судових справ, 

прийшли до висновку, що суд першої інстанції, забезпечивши сторонам можливість 

представити всі наявні в їхньому розпорядженні докази, не порушив принципи змагальності 

та рівноправності сторін. 

У документах учасників ЗЕД митні органи можуть отримати наступну цінову 

інформацію: ціни, представлені в прайс-листі виробника; контрактні ціни, зафіксовані в 

зовнішньоторговельному договорі купівлі-продажу або в специфікації; цінову інформацію 

(фактурна або статистична вартість), представлену в експортній декларації (країни-

відправника); ціни внутрішнього та світового ринку (котирування бірж, ціни торгів і 

аукціонів) та ін. Ціни світового і національного ринків митні органи можуть отримати в 

каталогах: «Довідник цін світового ринку», «Ціна-Дайджест», «Super Shwacke», «Shwacke» , 

«Nada», «Official guide». Доказами недостовірності заявленої декларантом митної вартості 

товару можуть служити також відомості, отримані в рамках оперативно-розшукової 

діяльності, а також інформація, передана іноземними державними органами. 
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Підводячи підсумки сказаного, хотілося б зробити висновок про необхідність 

створення бази даних цінової інформації, яка, на нашу думку, зможе забезпечити митним 

інспекторам можливість здійснювати більш детальну перевірку заявлених відомостей про 

митну вартість товарів з урахуванням найменування і опису товару, країни походження, 

фірми-виробника, марки, моделі, артикулу, технології виробництва, маршруту доставки і 

виду транспорту, страхування та інших факторів, що впливають на ціноутворення. 

Створення єдиного інформаційного поля для аналізу та митної оцінки товарів, безумовно, 

сприятиме зростанню обсягів платежів до бюджету за рахунок більш точного визначення 

митної вартості при здійсненні контролю в процесі митного декларування і після випуску 

товарів. 

Література: 

1. Податкова система: навчальний посібник / Л.П. Сідельникова, Т.П. Сідельникова, 

Н.М. Костіна. К.: Ліра-К, 2013. 424 с. 

2. Голинський Ю. О. Митна політика та її вплив на менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Ю. О. Голинський, В. В. Муляр // Молодий 

вчений. — 2018. — №10. С.745-749. 

 

 

Жовтяк Катерина Валеріївна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(м. Львів)  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шушкова Ю.В. 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

В сучасних умовах проблема формування інвестиційного клімату є досить актуальною 

для кожної держави і для України зокрема. Сутність інвестиційного клімату трактують як 

сукупність економічних, соціальних, політичних, організаційних, соціокультурних, 

географічних факторів, які притаманні певній країні (регіону, галузі) і визначають рівень її 

привабливості для інвесторів. Саме від того, наскільки ці фактори є підходящими для самих 

інвесторів і залежить, чи вкладатимуть вони свої фінансові ресурси в певний об’єкт 

інвестування. 

У світовій практиці під час оцінки інвестиційного клімату країни враховують індекси, 

які, власне, охоплюють перелічені фактори в одному консолідованому показникові. Зокрема, 

такими індексами є глобальний індекс конкурентоспроможності, індекс економічної 

свободи, індекс легкості ведення бізнесу, індекс сприйняття корупції тощо. Отож, 

розглянемо позиції України у ключових міжнародних індексах. 
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Індекс глобальної конкурентоспроможності здійснює оцінку спроможності економік 

забезпечувати більш високу продуктивність бізнесу та інвестиційних проектів і порівнює 

конкурентоспроможність країн за 12 складовими, серед яких: інституції, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, охорона здоров'я та освіта, ефективність ринку товарів, 

ефективність ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, 

розмір ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації. Україна у 2019 р. посіла 85 місце з 141 

країни світу, погіршивши свої позиції на 2 пункти порівняно з минулим роком. Основний 

регрес зафіксовано у сфері фінансових систем, в якій рейтинг України опустився на 19 

позицій, у сфері охорони здоров'я — на 9 позицій. Також дещо погіршилися показники 

макроекономічної стабільності та інноваційних можливостей [2]. 

Індекс легкості ведення бізнесу – показник для порівняння простоти здійснення 

підприємницької діяльності між країнами світу, що розраховується Світовим банком на 

основі річних даних. За цим параметром потенційні інвестори можуть оцінити свої 

можливості та ступінь легкості просування свого інвестиційного проекту в тій чи іншій 

країні [4]. У 2019 році Україна за рік покращила свою позицію в рейтингу легкості ведення 

бізнесу на 5 пунктів, піднявшись з 76 на 71 сходинку серед 190 країн. Просунутися в 

рейтингу Україні дозволили покращення в показниках захисту міноритарних акціонерів, 

спрощення в частині отримання дозволів на будівництво а також слід відмітити значні 

покращення в міжнародній торгівлі (рис. 1). 

 

Рис. 1. Позиції України за основними компонентами рейтингу легкості ведення 

бізнесу 2018-2019 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [4] 

Індекс сприйняття корупції – щорічний рейтинг країн світу, що базується на декількох 

незалежних опитуваннях, у котрих беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні 
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експерти. Даний показник вимірюється у балах, з яких 0 – масштабна корупція, 100 – 

корупція майже відсутня. За результатами 2019 року Україні присвоєно 30 балів зі ста 

можливих, що на 2 бали менше, ніж торік. Це 126 місце в рейтингу з 180, яке наша країна 

розділила з Киргизстаном, Азербайджаном та Джибуті [1]. Як бачимо з рис. 2 до 2018 року 

Україна щорічно покращувала свої позиції за індексом сприйняття корупції, проте в 2019 

році позиції погіршились. За міжнародним оцінюванням наша держава відноситься до групи 

достатньо корумпованих країн, що не може не позначитися негативно на нашому 

інвестиційному кліматі. 

Індекс економічної свободи є одним з найбільш суттєвих інструментів для 

поглибленого аналізу економіки та інвестиційного клімату держави. Він розраховується на 

підставі 12 показників, згрупованих в чотири широкі категорії: верховенство права, 

обмеження з боку уряду, регуляторна ефективність, відкритість ринку [3]. Згідно 

дослідження 2019 року Україна за індексом економічної свободи набрала 52,3 бали зі 100 

можливих, посівши в рейтингу 147 місце зі 180 країн. Таким чином наша держава опинилася 

в групі країн з переважно невільною економікою. Водночас за рік позиція України зміцніла 

порівняно з минулим, що свідчить про позитивні зміни в інвестиційному кліматі (рис.2, 3). 

 

 

Рис. 2. Індекс сприйняття корупції 

України 2014-2019 рр 

 

Рис. 3. Індекс економічної свободи 

України 2014-2019 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [1,3] 

Можемо підсумувати, що за останні роки Україна впевнено покращила свої показники 

за індексами глобальної конкурентоспроможності, сприйняття корупції, економічної свободи 

та легкості ведення бізнесу, що свідчить про позитивні зрушення стану інвестиційного 

клімату в нашій державі. Та водночас Україна все ще залишається у групі країн з невільною 

економікою і за індексом сприйняття корупції знаходиться на межі країн із значним рівнем 

корупції та тих, що намагаються з нею боротися.   

Таким чином, формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні мають 
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сприяти масштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, 

розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та реалізації інвестиційних 

проектів.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

Сьогодні однією із найголовніших складових фінансової безпеки, яка здатна 

забезпечити належне функціонування економічної, соціальної, політичної, екологічної та 

інших сфер, є бюджетна безпека. У зв’язку із процесами децентралізації, які збільшують 

можливості впливу та управління відповідними процесами з боку органів місцевого 

самоврядування, виникає необхідність у розумінні важливості бюджетних відносин на 

регіональному рівні. Наявні тенденції, які стосуються функціонування бюджетної системи 

України, потребують пошуку нових підходів щодо побудови фінансових відносин між 

«центром» і «регіонами». Саме тому важливість бюджетної безпеки регіону полягає у 

формуванні ефективної політики, яка сприятиме посиленню соціально-економічної та 

фінансової спроможності територіальних громад, а також забезпечить їх сталий розвиток. 

Серед українських дослідників, які розглядали питання безпеки бюджетної сфери 

можна виділити: О. Барановського, О. Василика, Т. Вахненко, А. Гальчинського, В. Гейця, С. 

http://cpi.ti-ukraine.org/#/
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2
http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-za-rivnem-ekonomichnoyi-svobody-2019
http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-za-rivnem-ekonomichnoyi-svobody-2019
http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu
http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu
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Глазьєва, М. Єрмошенка, В. Кравченка, О. Колісник, Г. Логвиної, І. Лукінова, А. Мороза, В. 

Мунтіяна, В. Сікори, А. Чухна, В. Шлемка та інших. Дані праці у своїй значній частині 

стосуються проблем зміцнення бюджетної безпеки на макрорівні, тоді як аспекти щодо 

бюджетної безпеки регіону залишаються розкритими в недостатньому обсязі. 

 У наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29 

жовтня 2013 року визначено, що бюджетна безпека є складовою фінансової безпеки, і 

характеризує стан забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості державних 

фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально ефективно виконувати 

покладені на них функції [1].  

Розробка і впровадження в межах регіональної фінансової політики нових бюджетних 

механізмів управління фінансовими ресурсами передбачає врахування чинників, що можуть 

негативно впливати на рівень стабільності існуючих фінансових взаємовідносин між владою, 

суб’єктами господарювання та населенням. Особливо актуальним для регіонів України є 

забезпечення стійкого розвитку економіки та функціонування бюджетних механізмів у 

розрізі взаємовідносин між державною і місцевою владою. Диспропорція між доходною і 

видатковою частиною бюджету, дефіцит трансфертів у вигляді дотацій, субвенцій та 

субсидій спричиняє загрози для розвитку регіону та піднімає питання його бюджетної 

безпеки. 

До основних об’єктивних факторів ризику бюджетної безпеки варто віднести 

економічні (економічна ситуація в країні, рівень інфляції, рівень доходів громадян, рівень 

безробіття, дефіцит бюджету величина державного боргу); політико-правові (політична 

стабільність, бюджетне, митне, податкове законодавство); соціальні (рівень життя населення, 

середня заробітна плата, прожитковий мінімум, рівень пенсійного забезпечення) та 

демографічні. Суб’єктивні фактори залежать від рівня професіоналізму учасників 

бюджетного процесу, які приймають у цьому участь та проявляються на стадії планування 

бюджету. 

Динаміка надходження дотацій до місцевих бюджетів у період 2014-2017 роках 

характеризується специфікою їх суттєвого скорочення. Проаналізувавши показники 2014 

року, можна побачити, що до запровадження нового механізму надання офіційних 

трансфертів місцевим бюджетам обсяг дотацій становив 64,43 млрд. грн., а вже у 2015-2016 

роках відбулося зменшення цих надходжень до 7,27 млрд. грн. та 6,83 млрд. грн. відповідно 

(рис. 1). Дана тенденція була зумовлена рішенням надавати кошти місцевим бюджетам у 

вигляді субсидій спеціального призначення. У період з 2017 по 2018 роки відбулося 

зростання обсягу дотацій. У 2017 році обсяг дотацій зріс до 21,99 млрд. грн.  Причиною 
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таких показників стало відновлення додаткових дотацій за різними спрямуваннями, 

найбільшим обсягом з них характеризується дотація на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків на утримання закладів освіти і охорони здоров’я – 15,05 млрд. грн. 

Скорочення обсягу дотацій місцевим бюджетам у період 2014-2016 років становить 57,6 

млрд. грн. У складі дотацій, наданих місцевим бюджетам у 2015-2016 роки, перевага 

надається базовій дотації, яка передбачає надходження коштів з державного бюджету 

місцевим бюджетам для вирівнювання їх фінансової спроможності.  

В останні роки одним із визначальних джерел формування міжбюджетних 

трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів в останні роки виступають субвенції. У 2014 

році вони складали 50,67 % усіх міжбюджетних трансфертів, а вже у 2015-2017 роки даний 

показник сягнув більше 89 %. Динаміка надходження субвенцій місцевим бюджетам у 2014-

2017 роки має тенденцію до зростання (на 184,43 млрд. грн.). Варто зазначити що у 2015 

порівняно з 2014 роком відбулося суттєве зростання, причиною чого стало скорочення 

виділення дотацій. У той самий час досягнення планових показників за субвенціями щорічно 

зростає. Планові показники у 2014 році досягнули 91%, а у наступні 2015-2016 роки рівень 

виконання склав 98,4% та 99,4% відповідно.  

  

Рис. 1. Динаміка показників офіційних трансфертів у складі місцевих бюджетів 

України у 2014-2018 рр. (млрд. грн.) 

Джерело: складено автором за даними [2] 

Отже, бюджетна безпека регіону полягає у забезпеченні його фінансової автономії 

через самостійність місцевих органів влади у формуванні та розподілі фінансових ресурсів, 

надійності усіх елементів економічної системи, а також у стабільності функціонування 

регіональної економіки. Проаналізувавши певні недоліки та ризики щодо бюджетної безпеки 

регіонів, можна виділи такі найбільш актуальні та можливі напрями її забезпечення: 

 зміцнення власної фінансової системи; розробка нових підходів та заходів стосовно 
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удосконалення управління фінансовими процесами держави та регіонів;  

 розширення самостійності регіонів щодо фінансової політики, шляхом належного та 

ефективного впровадження процесу децентралізації;  

 удосконалення бюджетної системи, визначення шляхів посилення ролі місцевих 

надходжень у формуванні дохідної частини бюджетів; 

 тощо. 

Література: 

1. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. 
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2. Державна казначейська служба України. Звіт про виконання місцевих бюджетів 

України у 2014-2018 роках. URL:  https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 05.12.2019). 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ 

Сучасні економічні умови передбачають застосування методів стратегічного 

планування і управління підприємством з метою забезпечення економічного розвитку в 

тривалій перспективі. Досягнення бажаних критеріїв економічної ефективності 

функціонування вітчизняних підприємств можливе за умов формування відповідної стратегії 

управління фінансами. Фінансова стратегія передбачає не тільки фінансове забезпечення 

роботи суб’єкта господарювання, а також і досягнення економічних інтересів учасників 

господарської операції, зростання добробуту власників підприємства, досягнення соціальних 

і бюджетних цілей. 

Необхідність та актуальність розробки фінансової стратегії підприємства визначаються 

зростаючим впливом зовнішнього середовища на характер і результативність ведення 

бізнесу, яке поєднується з окремими негативними внутрішніми чинниками розвитку 

українських підприємств. Фінансова стратегія як одна з функціональних стратегій визначає 

генеральний напрямок фінансового розвитку та стосується найважливіших аспектів 

фінансової діяльності підприємства: формування та використання прибутку, рішень щодо 

структури капіталу та виплаті дивідендів, вибору форм і способів інвестування, оптимізації 

податкових виплат. Необхідність розробки фінансової стратегії продиктована реаліями 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
https://www.treasury.gov.ua/ua
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ринкової економіки, що вимагає певних чітких орієнтирів фінансового розвитку підприємств 

в умовах конкурентного середовища. 

Сутність стратегії управління фінансами полягає у визначенні пріоритетних цілей і 

системи заходів по їх досягненню в області формування фінансових ресурсів, оптимізації 

структури капіталу та ефективності використання активів, що відповідають загальній 

концепції розвитку підприємства і забезпечують її реалізацію. В умовах мінливого 

зовнішнього середовища фінансова стратегія є потужним інструментом забезпечення 

фінансової стійкості підприємства з іноземними інвестиціями та досягнення стратегічних 

фінансових цілей його керівництва і власників, оскільки реалізація будь-якого рішення, як 

правило, пов’язана із його фінансовим забезпеченням [1, с. 25]. 

Фінансова стратегія, включаючи різноманітні методи та інструменти формування 

фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, орієнтована на збільшення ринкової 

вартості підприємства з іноземними інвестиціями, а також добробуту його власників в 

умовах швидкозмінного зовнішнього середовища. Загалом вона: 

– охоплює всі основні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства з 

іноземними інвестиціями та розвитку його фінансових відносин з партнерами; 

– забезпечує коригування джерел формування, напрямів розміщення та використання 

фінансових ресурсів залежно від змін чинників внутрішнього фінансового середовища 

підприємства з іноземними інвестиціями; 

– сприяє швидкій адаптації до змін, які відбуваються у зовнішньому фінансовому 

середовищі підприємства з іноземними інвестиціями; 

– обґрунтовує стратегічні орієнтири фінансової діяльності підприємства з іноземними 

інвестиціями; 

– є основною для прийняття стратегічних рішень щодо підвищення ефективності 

управління фінансовими ресурсами підприємства з іноземними інвестиціями [2, с.198]. 

Формування фінансової стратегії передбачає дослідження факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, формування стратегічних цілей фінансової діяльності, розробку 

системи організаційно-економічних заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії 

та оцінку її ефективності [3, с.211]. 

Реалізація фінансової стратегії підприємства з іноземними інвестиціями ґрунтується на 

використанні інструментів фінансового управління (фінансовий аналіз, бюджетування і 

фінансовий контроль) та інструментів ринку фінансових послуг (страхування, факторинг, 

лізинг тощо). 

Незважаючи на мінливість умов зовнішнього середовища фінансова стратегія повинна 

бути стійкою, що забезпечується пов’язуванням системи цілей підприємства із стадіями його 

життєвого циклу. Впродовж всього життєвого циклу повинно забезпечуватися єдине 
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управління досягненням стратегічних, тактичних і оперативних цілей з урахуванням того, що 

вони часто мають протилежний характер. З метою усунення цієї проблеми стратегічні 

центри господарювання, відповідні за прийняття стратегічних рішень і центри поточної 

комерційної діяльності, відповідальні за отримання проточного прибутку, повинні 

узгоджувати свої плані і дії. На окремих етапах життєвого циклу підприємства його 

стратегічні цілі переглядаються у відповідності з результатами аналізу зовнішнього 

середовища та внутрішніх можливостей. 

Так, чинники зовнішнього макросередовища здійснюють переважно позитивний вплив 

на формування стратегії управління фінансами ПрАТ «Дніпропетровський 

олійноекстракційний завод», - вітчизняне підприємство з іноземними інвестиціями. Його 

проблеми були зумовлені насамперед зростанням безробіття в країні в умовах складної 

політичної ситуації, зниженням купівельної спроможності споживачів, зменшенням 

чисельності населення та зростанням міграції, що негативно позначилось на діяльності 

підприємства.  

ПрАТ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» належить до  підприємств 

олійно-жирової промисловості. Оцінка фінансової стійкості галузі дозволила встановити 

нестачу власного капіталу в галузі, незадовільний рівень забезпеченості власними 

оборотними коштами, й загалом кризовий фінансовий стан підприємств галузі. Натомість 

ПрАТ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» є прибутковим підприємством, яке 

можна вважати фінансово стійким та ліквідним. Втім, слід вказати на низький рівень ділової 

активності підприємства та труднощі із покриттям поточних зобов’язань. 

Останнім часом на підприємстві спостерігається зростання суми запасів, розмір якої у 

2018 році значно збільшився, тому слід приділити першочергову увагу управлінню запасами 

з метою їх зменшення. Це призведе до зменшення грошових витрат підприємства на їх 

закупівлю та зменшення потреби у залученні зовнішнього фінансування. Скорочення рівня 

запасів на ПрАТ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» можна досягнути шляхом 

застосування моделі управління запасами ЕОQ.  

З метою покращення рівня ділової активності, а саме – прискорення оборотності 

дебіторської заборгованості, необхідно також звернути особливу увагу на внутрішню 

платіжну дисципліну, адже затримки платежів із внутрішніх розрахунків не тільки суттєво 

збільшують термін обороту дебіторської заборгованості та зменшують рівень ділової 

активності підприємства, але й відволікають оборотні кошти досліджуваного підприємства.  

Враховуючи проведений аналіз фінансового стану ПрАТ «Дніпропетровський 

олійноекстракційний завод», а також оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на 

формування стратегії управління фінансами, її удосконалення пропонується здійснити 

шляхом вдосконалення на підприємстві поточного фінансового планування. Результатом 
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цього буде більш точне виявлення потреби в фінансових ресурсах, можливість проведення 

оперативної оцінки слабких сторін фінансового стану та відповідного коригування 

фінансової стратегії. 

Розробка напрямів удосконалення стратегії управління фінансами підприємства має також 

враховувати необхідність здійснення контролю за його виконанням, тому на ПрАТ 

«Дніпропетровський олійноекстракційний завод» необхідно впровадити систему фінансового 

контролінгу, оскільки лише вона дозволяє більш ефективно керувати компанією.  

В умовах мінливого зовнішнього середовища фінансова стратегія є потужним 

інструментом забезпечення фінансової стійкості підприємства з іноземними інвестиціями та 

досягнення стратегічних фінансових цілей керівництва підприємства і власників, оскільки 

реалізація будь-якого рішення, як правило, пов’язана із його фінансовим забезпеченням. 

Фінансова стратегія посідає особливе місце в системі менеджменту підприємства, тому що 

визначає його фінансово-економічну політику, забезпечує інвесторів та кредиторів 

достовірною інформацією про його фінансово-економічний стан. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РИНКУ «ЗЕЛЕНИХ» 

ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Одними з сучасних боргових інструментів в сфері інвестування у проекти 

відновлювальної енергетики, енергоефективності та екологічного транспорту, що протягом 

останніх десяти років набувають все більшої ваги, є «зелені облігації». Правила емісії та 

розміщення «зелених» облігацій встановлюються Міжнародною Асоціацією Ринків Капіталу 

та висвітлені у «Принципах зелених облігацій». Реалізація таких проектів повинна мати 

позитивний екологічний ефект, сприяти подоланню глобальних екологічних проблем, серед 
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яких: забруднення довкілля, зміну клімату, виснаження природних ресурсів тощо.  

За рахунок коштів від розміщення «зелених» облігацій фінансуються зокрема проекти у 

сфері відновлюваних джерел енергії, підвищення ефективності використання електроенергії, 

запобігання та контролю забруднень, адаптації до зміни клімату тощо. Перші «зелені 

облігації» були емітовані у 2007 р. МФІ – Світовим банком та Європейським інвестиційним 

банком (ЄІБ). Сьогодні використовуються кілька типів таких паперів, які передбачають 

отримання облігаційного доходу, пов'язаного з генеруванням грошового потоку від реалізації 

проекту, що фінансується як з правом регресу до емітента, так і без нього. На сьогодні 

найбільшими емітентами «зелених» облігацій є Світовий банк та Міжнародна фінансова 

корпорація (IFC). За даними групи Світового банку, починаючи з 2008 року, ним було 

здійснено 135 емісій «зелених бондів» у 19 валютах на загальну суму еквівалентну більше 11 

млрд. дол. США, а IFC забезпечила 77 емісій у 12 валютах на суму 5,8 млрд дол. США. 

Зважаючи на високу ціну облігацій як фінансового інструменту, в такі папери інвестують 

зазвичай великі інституційні інвестори – пенсійні, страхові та інвестиційні фонди [1]. 

За даними міжнародної організації «Сlimate Bonds Initiative», загальний світовий обсяг 

розміщення «зелених» облігацій у 2018 р. сягнув вже 389 млрд дол. США. Це у 2,4 рази 

більше, ніж у 2017 р. і майже в 1000 разів більше, ніж 10 років тому [2]. При цьому майже 2/3 

коштів, залучених від випуску «зелених облігацій», спрямовується на: відновлювану 

енергетику – 43%; енергоефективність – 24%. Згідно з результатами аналізу Climate Bond 

Initiative, глобальні випуски «зелених облігацій» у 2018 р. досягли 167,3 млрд. дол. США, 

перевищивши показники 2017 р. на 3%. За результатами 2018 р. також відзначено зростання 

випусків облігацій, направлених на досягнення цілей сталого розвитку (SDG), випусків 

соціальних облігацій, що у сумі з загальним випуском «зелених облігацій», у 2018 сягнуть 

обсягів до 202,5 млрд. дол. США. 

Фінансові корпорації забезпечили випуск «зелених облігацій» на суму 49 млрд. дол. 

США або 29% від загального обсягу річних випусків, порівняно з 14% у 2017 р. Це вперше з 

моменту виходу на ринок, коли випуски фінансових корпорацій становлять найбільшу 

частку річних обсягів. Industrial Bank Co, ING і ICBC становили майже третину всього 

сегменту. У більш широкому сенсі, більші обсяги від банків свідчать про зростання ринку 

«зелених позик» і загалом «зелених фінансів». Суверенні випуски зберігали високі темпи 

протягом 2018 року, зайнявши частку у 10,5% ринку, порівняно з 7% минулого року. 

Дебютні випуски здійснювали Бельгія, Франція, Ірландія, Індонезія, Литва, Польща та 

Сейшельські острови. Сертифіковані кліматичні облігації становили 23,3 млрд. дол. США. і 

складали 14% від обсягів 2018 року. Майже половина сертифікованих випусків за обсягом 

становила 1 млрд. дол. США. 
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США, Китай і Франція знову очолили рейтинги країн, зайнявши частку у 47% світової 

емісії у 2018 році. Так, компанія Fannie Mae залишається найбільшим емітентом у США та 

світі у 2018 р. з випусками на загальну суму 20,1 млрд. дол. США. Fannie Mae зберігає 

лідерські позиції, незважаючи на зниження обсягів емісії на 27 % у 2018 р. порівняно з 2017 

р. на тлі загального скорочення випусків у США. Особливо помітним зменшення випусків 

облігацій виявилося у американських муніципалітетів. Industrial Bank Co став другим за 

величиною глобальним емітентом і найбільшим з Китаю. Його випуск на загальну суму 9,6 

млрд. дол. США. становить 31% від загальної суми випусків Китаю. Франція за результатами 

2018 р. стала третім за величиною суверенним емітентом у світі. Два випуски її державних 

«зелених облігацій» на суму 6 млрд. дол. США., становили 42% випусків країни за 2018 рік 

[3]. 

З огляду на вищезазначене, запровадження ринку «зелених облігацій» в Україні може 

стати ефективним інструментом: здешевлення фінансових ресурсів на «зелені» проекти; 

мультиплікатора залучення інвестицій, оскільки «зелені облігації» можуть бути випущені 

багатьма суб’єктами (уряд, муніципалітети, банки, міжнародні фінансові організації, 

спеціалізовані фонди тощо). Увагу до цього інструменту приділяють центральні банки 

Великої двадцятки (G20), Європейська Комісія, Світовий банк, IFC, ЄБРР, ЄІБ, ОЕСР тощо. 

Позитивною стороною є те, що, інвестуючи через вітчизняні комерційні банки, гарантії 

покриття кредитних ризиків за проектами беруть на себе міжнародні фінансові інституції. 

Нині перспективи запровадження «зелених облігацій» в Україні – предмет підвищеної уваги 

влади і міжнародних організацій та фінансових установ. Реальним кейсом із використання 

ресурсів міжнародної технічної допомоги для «зелених проектів» стала ініціатива 

«Енергоефективне село», реалізована Інститутом сталого розвитку. На першому етапі 

реалізації проекту було створено об’єкти місцевої теплоенергетики (2 котельні), які 

використовують місцеву біомасу. Також було здійснено тепломодернізацію всіх об’єктів 

соціальної сфери. На другому етапі – забезпечено опалення фельдшерсько-акушерського 

пункту тепловим насосом та повна його термомодернізація, а також зроблено освітлення 5 

км вулиць із використанням світлодіодного освітлення та фотовольтаїчних панелей [4]. 

У рамках цього проекту «зеленої енергетики» залучено інвестора і вже розпочато 

будівництво місцевої сонячної електростанції потужністю 1,8 МВт. І це буде найбільший 

об’єкт альтернативної енергетики в Харківській області. Отже, «Енергоефективне село» – це 

«зелений проект», який пройшов шлях від малої теплоенергетики до електрогенерації у 

промислових масштабах. Подібні проекти можуть бути реалізовані на будь-якій території 

України, незалежно від географічної прив’язки. Так, Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України спільно з проектом GIZ «Консультування 
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підприємств щодо енергоефективності» та Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку вже розроблено законодавчі норми, які утворюють правові засади для 

емісії «зелених облігацій» в Україні. Ці норми включено до законопроекту № 9035 від 

03.09.2018 щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів [5]. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

Одним із важливих факторів економічного зростання країни є ефективна податкова 

система. Держава за допомогою податків впливає на економіку країни, отримує відповідну 

суму податкових платежів та надає їх економічні наслідки, а саме: зростання обсягів 

виробництва, збільшення інвестицій, нарощування доходів бюджету. 

Основний податковий тягар в Україні лягає на плечі кінцевих споживачів через акцизні 

збори, податки на додану вартість та податки з доходів фізичних осіб. В 2018 році такі 

сплати принесли 75% податкових надходжень. Водночас бізнес сплачує все менше податків. 

Так, за 2018 рік частка податку на прибуток підприємств склала лише 10,4%. Так 

http://energozbut.ck.ua/news/97-v-ukrayini-gotuyutsya-do-zaprovadzhennya-zelenih-
http://energozbut.ck.ua/news/97-v-ukrayini-gotuyutsya-do-zaprovadzhennya-zelenih-
https://www.ukrgasbank.com/eco/new_pidsum
https://zounb.zp.ua/sites/default/files/pdf/2018/7gdzp.pdf
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відбувається зокрема через те, що бізнес не заохочений сплачувати всі податки [1 с.1].  

Станом на сьогодні сам підхід до оподаткування в Україні є неправильним. Наприклад, 

існує так званий «Фонд інвалідів», куди бізнес повинен сплачувати штрафи в разі 

непрацевлаштування людей з обмеженими можливостями. Замість створення пільг для тих, 

хто працевлаштовує – карають тих, хто цього не робить. Таким чином бізнес залишається 

невмотивованим. Також проблема полягає в тому, що платять не всі. Уникаючи виплат 

окремі гравці на ринку отримують перевагу над добросовісними. Сьогодні чесний означає 

неконкурентоспроможний. Тому основним завданням для податкових реформ повинно бути 

створення мотивації та рівних умов для всіх учасників ринку. 

Важливим кроком в цьому напрямку  було б зменшення ставок ПДФО. Потрібно 

більше грошей залишати громадянам. Це в свою чергу стимулюватиме споживання і 

економіку в цілому. Експерти вважають, що необхідно зменшити ПДФО та ЄСВ до 15% (або 

навіть 10%) чи об'єднати ПДФО та ЄСВ так щоб сумарна ставка була близько 25%. Такі дії 

повинні також підтримати малий та середній бізнес в Україні, що становить найбільшу 

частку в економіці, шляхом скорочення податкового навантаження і відповідно зростання 

законного працевлаштування робітників, адже це буде вигідним для підприємців і сприяє 

детінізації бізнесу [2 с.1]. 

Також вже цієї осені уряд планує навести лад із адмініструванням податків. Це важливо 

тому що податки в нашій державі незрозумілі для населення. Суттєва оптимізація процесу 

виплати податків, зробить їх прозорішими, дозволить витрачати набагато менше часу та 

супутніх витрат на їх адміністрування. 

Актуальним також є вже прийнятий пакет законів про використання касових апаратів 

ФОПами. Ці закони обмежать можливості великого бізнесу оформляти найманих 

працівників як підприємців, не завдаючи при цьому удару справжньому малому бізнесу. 

Фізичні особи підприємці 2-4 груп з 1 січня 2021 року будуть зобов’язані використовувати 

касові апарати, що дозволить моніторити їх діяльність. 

І останнім пунктом є впровадження податку на виведений капітал замість податку на 

прибуток. Суть податку на виведений капітал – це оподаткування не прибутку, а таких 

операцій як виплата дивідендів, безоплатна передача товарів, робіт або послуг, виплата 

відсотків та інші подібні операції. Виходить, що податок на виведення капіталу – це податок 

на відтік ресурсів з підприємства. Тому якщо дивідендів і інших ресурсів не виводити, тоді й 

не буде сплати податку. Це могло б стати неабиякою перевагою для бізнесу в Україні. Хоча й 

податок на виведений капітал вважається експериментальною практикою, його 

впровадження може стати суттєвою причиною для детінізації та нарощуванню іноземних 

інвестицій. 
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Отже, існує чимало проблем в податковій системі України. Несплата податків є явищем 

системним і тому заходи боротьби повинні бути рішучими. В основі майбутньої реформи 

повинні бути такі дії:  

- зменшення податкового навантаження шляхом зниження ставок ПДФО та ЄСВ; 

- спрощення адміністрування податків; 

- впровадження вже прийнятих законів щодо використання ФОПами касових апаратів; 

- впровадження податку на виведений капітал.  

Це дозволить податковій системі мотивувати фізичних та юридичних осіб сплачувати 

податки, запровадить рівні та справедливі умови на ринку, сприятиме нарощуванню 

інвестицій та економічному зростанню.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПДФО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

В економіці податки виступають основною зв’язною ланкою у взаємовідносинах між 

державою та суб’єктами господарювання. Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) є 

центральним елементом в оподаткуванні та податковому законодавстві, адже оподаткування 

доходів є одним з головних джерел формування ресурсів бюджету та важливим соціально-

економічним процесом  завдяки своєму безпосередньому впливу на рівень доходів 

населення. Саме в процесі перерозподілу доходів податок реалізовує соціальну 

справедливість податкової системи, оскільки рівень оподаткування напряму залежить від 

рівня доходу суб’єкта господарювання. У 2019 році ПДФО посів друге місце серед податків, 

які наповнюють бюджет України, поступившись тільки податку на додану вартість та приніс 

266 995 млн. грн. бюджетних надходжень (за даними на 31.08.2019). 

Основна ставка податку - 18%. За ставкою 9% оподатковуються доходи у вигляді 

https://espreso.t/
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дивідендів, які отримують суб’єкти господарювання, які не є платниками податку на 

прибуток. Ставка 5% застосовується до доходу у вигляді дивідендів, який отримують 

суб’єкти господарювання, які є платниками податку на прибуток, дохід отриманий від 

другого продажу рухомого майна протягом звітного року, дохід від двох чи більше продажів 

рухомого майна протягом звітного року, вартості спадщини, якщо спадкоємиць, який її 

отримав, не був зі спадкодавцем у першому ступені споріднення (батьки, чоловік, дружина, 

діти). Ставка податку на доходи фізичних осіб у вигляді 0% встановлюється на доходи у 

вигляді спадщини, якщо спадкодавець та спадкоємець були родичами першого ступеня 

споріднення, спадщини, яка успадковується інвалідом 1 групи, дитиною-інвалідом, дитиною-

сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування. 

Головним нормативно правовим актом, що регулює оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні є Податковий кодекс України [3].   

Не має  абсолютно однакових податкових систем, кожна країна розробляє свій 

унікальний механізм роботи залежно від індивідуальних факторів для досягнення своїх 

цілей. 

Податкове навантаження на платників податків в різних країнах залежить від цілей 

державної політики. Якщо метою держави є збільшення надходжень до бюджету за рахунок 

сплати податку, то збільшуються ставки податку, а отже і податкове навантаження. 

Зменшення податкового навантаження відбувається коли метою є покрашення рівня життя 

громадян та економічний розвиток. 

Країни з прогресивною шкалою оподаткування використовують максимальну ставку 

податку. За прогресивною шкалою передбачено, що ставка податку буде збільшуватись для 

конкретного платника при збільшенні його доходів. З точки зору соціальної справедливості 

така система реалізує принципи податкової системи та попереджає розшарування 

суспільства за доходами З іншого боку така система спонукає фізичних осіб, які мають 

великий розмір доходу шукати шляхи зменшення оподаткування для себе і дуже часто 

висококваліфіковані спеціалісти знаходять такий шлях в еміграції в країни з меншими 

ставками податку на прибуток або у відхилення від сплати податків за рахунок «сірих» схем. 

Одну з найвищих ставок податку на прибуток фізичних осіб серед країн світу має 

Швеція. Податок сплачується за прогресивною шкалою оподаткування та його максимальна 

ставка становить 56,9%, ця ставка застосовується, якщо дохід перевищує 476700 шведських 

крон.  

В Швеції кошти  з податку на прибуток фізичних осіб ідуть до державного та місцевих 

бюджетів. Резиденти сплачують податки з усіх видів доходів [1].  

У Франції розрахунок податку на доходи фізичних осіб проводить податкова інспекція. 
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Взагалі всі види доходів громадян Франції поділяються на 8 категорій, кожна категорія має 

окрему методику розрахунку податку, певні пільги та саме пільги. Розрахунок податку також 

проводиться за прогресивною шкалою оподаткування від 5,5% до 45 %. Особливістю є те, 

що для розрахунку податку його розраховують не на окрему фізичну особу, а одразу на всю 

сім’ю.  

В Норвегії резиденти повинні сплачувати податки з усіх видів доходів. Всі данні по 

платниках податків знаходяться у відкритому доступі на офіційних сайтах. На відміну від 

Франції, тут кожна фізична особа сплачує податок окремо від своїх родичів. Якщо річний 

дохід фізичної особи від 220 501 до 248 500 норвежських крон то застосовується ставка 

9,5%, далі зі збільшенням розміру доходу збільшується і ставка, яка може досягати 39% 

податку на доходи фізичних осіб. 

А в таких країнах як Багамські острови,  Бахрейн,  Бермуди,  Бурунді, Віргінські 

Острови (Великобританія), Кайманові острови,  Оман, Катар, Сомалі, ОАЕ, Вануату податок 

на доходи фізичних осіб взагалі відсутній [1].  

19 лютого 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №10066 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної шкали 

оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб)» [2].  

Законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів 

фізичних осіб та уніфікувати ставки оподаткування для дивідендів, інвестиційних доходів та 

всіх інших доходів фізичних осіб. 

Згідно з законопроектом, ставка оподаткування залежатиме, насамперед, не від 

походження доходів, а від їх розміру. 

Максимальна ставка податку відповідно до запропонованого законопроекту становить 

48%, і її має сплачувати той, хто одержав дохід понад п’ятсот прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб. 

Мінімальна або базова ставка становить 5%. Її мають сплачувати ті, хто одержав дохід 

в розмірі до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Крім того, пропонується встановити ставку ПДФО в розмірі 0% для осіб, що отримали 

доходи у вигляді заробітної плати до одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Таким чином, для малозабезпеченого населення податковий тягар трохи зменшиться. 

Вважаємо, використання прогресивної шкали соціально справедливим кроком в 

державній політиці и податковому реформуванні. 
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

На сьогодні у багатьох державах світу, зокрема в Україні, гостро стоїть проблема 

державного боргу, збільшення якого суттєво впливає на найважливіші економічні показники, 

серед яких: інфляція, економічний ріст, опроцентування державних облігацій. З іншого боку, 

державний борг іноді вигідний, він дає змогу утримувати постійний рівень споживання, 

фінансувати потрібні інвестиції.  

Згідно статті 2 Бюджетного Кодексу України державний борг – загальна сума боргових 

зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на 

звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [1]. Тобто державний борг є 

результатом кредитних відносин, кредиторами при яких можуть виступати громадяни, 

юридичні особи і фірми даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її 

урядом (внутрішній борг) або ж іноземні громадяни, держави, банки та міжнародні фінансові 

організації (зовнішній борг).  

Залежно від того, як використовується залучений капітал – продуктивно, коли він 

приносить прибуток і додану вартість, чи непродуктивно, коли капітал витрачається на 

поточні потреби, – формується відповідний державний борг. Тобто останній може 

відображати як фіаско держави, так і її могутність. У разі нераціонального використання 

державного кредиту та неефективного спрямування залучених коштів державний борг 

трансформується в непосильний тягар як для фінансів держави, так і для економіки загалом. 

Ще М. Орлов, перший апологет державного кредиту й боргу, стверджував: «Борг державний 

повинен бути співрозмірний із силами держави, й лише за умови такої співрозмірності він 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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може бути для народу джерелом могутності та багатства; однак якщо від легкості позик 

народжуються розкіш і марнотратність, якщо в мирний час та на звичайні витрати будуть 

спрямовуватися кошти, призначені для надзвичайних видатків, то участь кредитної системи 

буде подібна участі системи податків, з тією лише різницею, що зловживання податками 

можна виправити кредитом, а зловживання кредитом нічим не може бути виправлене. Таке 

нещастя стається тоді, коли сплата процентів за державним боргом стає обтяжливою й  

неможливою» [2, с. 127]. 

Як негативне явище державний борг розглядався й у більшості наукових праць XVIII та 

XIX ст. Так, А. Сміт наголошував у своїх працях, що зростання державного боргу може 

спричинити банкрутство держави як позичальника. Досить категорично висловлювався й 

учений Т. Р. Мальтус, котрий зазначав, що великий державний борг – це ракова пухлина, яка 

роздирає життя народу і його добробут. Цієї ж думки дотримувався Ж. Б. Сей, який 

порівнював державний борг із новою зброєю, страшнішою за порох, зброєю, якою держава 

повинна користуватися лише у крайньому випадку [3]. 

Існування великого державного боргу може підірвати економічне зростання країни і 

негативно впливати на її фінансовий стан, зокрема: 

1. виплата державного боргу за рахунок збільшення пропозиції грошей на основі їх 

емісії може призвести до зростання темпів інфляції;  

2. при великому внутрішньому боргові може проявитися й посилитися ефект 

витіснення приватних інвестицій. Вихід держави на позичковий ринок веде до посилення на 

ньому конкуренції, внаслідок чого підвищується процентна ставка, що скорочує число 

прибуткових інвестиційних проектів, знижує інвестиційну активність в економіці;  

3. обслуговування зовнішнього державного боргу передбачає витік ресурсів з країни-

боржника, що звужує можливості споживання та інвестування в національній економіці;  

4. велика зовнішня заборгованість може призвести національну економіку до серйозної 

економічної кризи. Країна змушена більше експортувати, ніж імпортувати, для того щоб 

виплачувати відсотки боргу і частину боргу за своїми зобов'язаннями; 

5. швидке зростання зовнішнього боргу може поставити країну в несприятливе залежне 

становище від кредиторів, знизити міжнародний авторитет країни і підірвати довіру 

населення до політики її уряду;  

6. необхідність обслуговувати борг може викликати збільшення податкових ставок, і як 

наслідок – зниження ділової активності в економіці [4]; 

7. наявність державного боргу потребує здійснення щорічних відсоткових платежів, які 

повинні фінансуватись за рахунок податкових надходжень. За стрімкого зростання таких 

видатків держава повинна або зменшувати видатки на фінансування соціально-економічних 
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програм, або збільшувати свої доходи. Збільшення доходів бюджету досягається за рахунок 

установлення нових податків та інших обов’язкових платежів або додаткових державних 

позик. Додаткове запозичення потребує додаткових видатків для обслуговування державного 

боргу, а введення нових податків може підірвати зацікавленість підприємців до бізнесу;  

8. у випадку, коли в країни дуже великий зовнішній та/або внутрішній державний борг, 

вона може бути визнана неплатоспроможною, тобто їй може бути оголошено дефолт. 

З метою мінімізації негативного впливу державного боргу на економіку у більшості 

країн світу його величина регулюється законодавчо. Граничний обсяг внутрішнього та 

зовнішнього державного боргу України визначається відповідно до ст. 18 Бюджетного 

кодексу – на кожний бюджетний період законом про Державний бюджет України. Сукупний 

обсяг державного боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного 

обсягу валового внутрішнього продукту [1]. 

Станом на 31.12.2019 р. державний та гарантований державою борг України становив 

1998,28 млрд грн (рис. 1) або 84,36 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований 

державою зовнішній борг – 1 159,22 млрд грн (58,01% від загальної суми боргу) або 48,94 млрд 

дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 839,05 млрд грн (41,99%) 

або 35,42 млрд дол. США. Водночас, величина державного і гарантованого державою боргу 

відносно ВВП зменшилася з пікового рівня 81% ВВП у 2016 р. до 51,2% ВВП у 2019 р. [5]. 

 

Рис. 1. Динаміка зміни загального державного боргу України у 2010-2019 рр.  

(млн. грн.) 

Джерело: розроблено за даними [5]. 

Але, за результатами багатьох емпіричних досліджень, граничний рівень державного 

боргу для країн із ринками, що формуються, становить 30–50% ВВП. Тобто в Україні 

фактичний обсяг державного і гарантованого державою боргу відносно ВВП усе ще не досяг 

безпечного рівня. 
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ПОДАТКИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  

Податкові надходження завжди посідали основне місце у процесі формування доходів 

бюджету країни. Така роль податків та зборів зумовлена в більшості історично і 

сформувалась у вигляді плати за те чи інше благо. Ефективна податкова система є 

передумовою забезпечення держави коштами, які в подальшому спрямовуються на оплату 

праці державним службовцям, виконання соціальних програм, гарантування соціальних 

виплат, тобто забезпечення необхідних умов для покращення життя населення.  

Отож, для будь-якої держави з ринковою економікою податки є своєрідним важелем 

регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці. Крім цього, саме за рахунок 

податкових надходжень формується значна частка дохідної частини бюджету України. 

Податковий кодекс визначає, що податок – це обов’язковий, безумовний платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників податку [4]. 

Хоча податки є не єдиним джерелом надходжень до бюджету, адже крім них є ще 

неподаткові надходження, доходи від операцій із капіталом і трансферти, саме податки 

визначають стабільність у надходженнях до бюджету, яка є необхідною для формування 

планів бюджету на наступні роки та прогнозування можливих змін.  

Впродовж останніх років частка податкових надходжень до Державного бюджету значно 

зросла у порівнянні з неподатковими (рис. 1). У 2004 р. податкові надходження у 3,51 разів 

переважали над неподатковими, а у 2019 р.     у 4,87 разів. Станом на 2019 рік найбільшу питому 

вагу в загальній сумі надходжень до державного бюджету складали надходження з:  

http://studopedia.su/5_51767_vpliv-derzhavnogo-borgu-na-ekonomiku.html
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
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 податку на додану вартість (ПДВ)     49,33 %;  

 акцизного податку (15,83 %);  

 податку на доходи фізичних осіб (12,54 %); 

  податку на прибуток підприємств (11,28 %); 

  ввізного мита (3,57 %) (рис. 2). 

 

Рис. 1. Доходи Державного бюджету у 2004-2019 роках 

Джерело: [2]. 

Таким чином, протягом останніх 15 років в складі податкових надходжень державного 

бюджету зросла частка доходів від ПДВ (якщо у 2014 році дохід від ПДВ складав 28 701 

млн. грн., то у 2019 році він склав 417 676 млн. грн.); від акцизного податку (у 2014 р.     6 661 

млн. грн. та 134 063 млн. грн. у 2019 р.) та податку на доходи фізичних осіб (у 2014 р.     635 

млн. грн. і 106 155 млн. грн. у 2019), порівняно з ввізним митом, дохід від якого станом на 

2014 р. складав 4 015 млн. грн. і лише 30 201 млн. грн. у 2019 р. 

 

Рис. 2. Податкові надходження у 2004-2019 роках 

Джерело: [2]. 

У 2020 р. уряд України планує наповнювати Державний бюджет не за рахунок 

демонополізації, приватизації і збільшення податків на великі підприємства, а за рахунок 

зростання доходів населення.  
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Ріст доходів бюджету майже на 100% буде забезпечено за рахунок зростання 

податкових надходжень та акцизів. У першу чергу уряд очікує на зростання надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб, у тому числі, завдяки підвищенню мінімальної зарплати, і 

на зростання податку на прибуток підприємств. Друга стаття доходів державного бюджету 

на 2020 рік: імпортний та внутрішній ПДВ, акцизи та мита. 

2020 року уряд прогнозує, що завдяки зростанню благополуччя платників податків, 

надходження від імпортного ПДВ зростуть аж на 9,3 млрд. грн. до 350 млрд. грн. порівняно з 

2019 роком. Зростання надходжень від вироблених в Україні товарів і послуг заплановане на 

2,2 млрд грн до 97 млрд грн. Надходження акцизів від ввезених в Україну підакцизних 

товарів прогнозовано зростуть до 53 млрд грн. Обсяги сплати акцизів від вироблених в 

Україні підакцизних товарів (сигарети, алкоголь, пальне) зростуть до 89 млрд грн. Окрім 

традиційних позицій наповнення бюджету, в 2020 році Уряд запланував дві нові: рента на 

видобуток бурштину, яка прогнозовано дасть в казну 0,5 млрд. грн. і дохід від легалізації 

азартних ігор [1]. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 

поточного року доходи держбюджету зростуть до 1095,58 млрд. грн., або на 7% порівняно з 

дохідною частиною держбюджету 2019 року [3]. 

Водночас, до факторів, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету, 

відносять макроекономічні чинники, які змінюються з кожним роком: розмір ВВП, структура 

платіжного балансу, законодавча база. Серед мікроекономічних чинників,  що впливають на 

обсяг податкових надходжень до бюджету, є: вибір підприємствами виду свого 

оподаткування, наявність у підприємств податкових пільг, рівень прибутковості суб'єктів 

господарювання, розмір їх валового доходу, витрати на оплату праці в структурі собівартості 

продукції підприємства, середньооблікова чисельність працюючих, ефективність 

податкового менеджменту підприємств тощо. Усвідомлення зазначених факторів має 

важливе значення, адже сприяє формуванню і здійсненню ефективної податкової політики. А 

ефективна податкова політика, в свою чергу, забезпечує в цілому можливості держави щодо 

формування необхідного обсягу коштів для реалізації соціальних програм, підвищення 

життєвого рівня населення, підтримання національного бізнесу.  
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РОЛЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

Останні декілька років стали справжнім випробуванням для фінансової системи 

України. Фінансова система України, орієнтована на функціонування євроінтеграційних 

умов розвитку економіки, потребує суттєвої трансформації, що передбачає реалізацію 

системи взаємопов'язаних заходів, спрямованих на її подальшу розбудову та вдосконалення 

функціонування всіх її складників: фінансових інститутів, фінансових ринків та систем 

забезпечення. Механізм функціонування світової фінансової системи характеризується 

надзвичайною складністю. Він використовує значний перелік нових фінансових 

інструментів, різноманітні операції та швидке переміщення капіталу. Це і пояснює 

необхідність більш повного урахування змін, що характеризують функціонування ринків 

капіталу на сучасному етапі. 

Європейський напрям інтеграції сприяє формуванню ефективної моделі ринкової 

економіки. Але відсталість показників розвитку фінансового ринку спричиняє необхідність 

використання лише часткової моделі інтеграції на мікрорівні до європейського фінансового 

простору .  

Євроінтеграція потрібна Україні з огляду на:  

1) зростання міжнародного товарообороту з випереджальним зростанням обсягів 

експорту;  

2) зростання обсягів іноземних інвестицій;  

3) зростання обсягів операцій із гривнею на світовому валютному ринку;  

4) мінімізацію рівня кореляції між негативними тенденціями розвитку європейської 

економіки та національної економіки . 

Відставання євроінтеграції потребує негайних змін в економічній політиці з метою 

збільшення потоків капіталів на фондовий та на кредитний ринок. 

Також, євроінтеграція фінансових ринків є важливою для розбудови сектора 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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небанківських фінансових установ України, оскільки: 

1) в умовах фінансової євроінтеграції відбувається абсолютизація вартості. Саме вона є 

основним фактором, важливим інструментом і стратегічною метою в системі європейської 

економіки. Концентрація управлінських функцій на ключових вартісних показниках і 

трансформація фінансового менеджменту в управлінні вартістю зумовили появу «ідеології 

вартісного управління». В її основі – цільові орієнтири, сконцентровані не стільки на 

максимізації прибутків, скільки на зростанні вартості бізнесу (компанії); 

2) зміна напрямку розбудови національних фінансових ринків, набуття ними 

європейської фінансової спрямованості. Тобто, крім реальних фінансових ресурсів фактором 

створення вартості стають також нематеріальні активи, такі як ділова репутація, лояльність 

клієнта, довіра споживача, бренд та рейтинг. На фінансових ринках вартість можна 

створювати також, здійснюючи операції купівлі-продажу фінансових активів. З’являються 

різні агентства, які створюють рейтинг, що може служити інструментом впливу на прийняття 

рішень, вигідних для конкретних фінансових інститутів та організацій; 

3) в умовах фінансової євроінтеграції фінансові інститути, попри профільну діяльність 

займаються прямими інвестиціями, виступаючи у ролі стратегічного інвестора, беруть участь 

у проектному фінансування чи розвитку нерухомості, а також здійснюють лізингові та 

факторингові угоди, розвивають інформаційний сервіс та консалтинговий бізнес.  

4) інституційно-якісна зміна ролі й функціонального призначення фінансів у суспільному 

відтворенні, гнучкість і відносна автономність фінансового капіталу, його інтеграція і 

взаємозв’язок з іншими формами капіталу, вихід на європейський рівень у процесі фінансової 

глобалізації призводять до зміщення центру геоекономічної та геополітичної влади у сферу обігу 

фінансових ресурсів. Ринок капіталу в умовах євроінтеграції перетворюється на особливий 

інструмент управління (іноді навіть маніпулювання) економічними процесами, поведінкою, 

прийняттям політичних і фінансових рішень [3]. 

Для покращення ситуації з регулюванням ринку фінансових послуг необхідно посилити 

незалежність та повноваження органів регулювання НФУ, зокрема внести зміни до законодавства 

про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг з метою підвищення 

незалежності, самостійності, спроможності у сфері правозастосування; реформувати механізм 

фінансування, дозволивши отримувати платню за послуги з учасників фінансового ринку; 

забезпечити публічне розкриття фінансової звітності та інформації про майно [2]. 

Необхідно також врахувати таку зміну для трансформації  фінансової системи України, 

як посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Тобто, важливим є 

збільшення фінансової прозорості та підзвітності органів влади шляхом упровадження 

міжнародних стандартів у систему статистики та оцінювання [1].  
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Крім вище наведеного, необхідно забезпечити інтегрування ринків облігацій як 

частини фондового ринку. Ринок облігацій має виступити тим механізмом, який допоможе 

здійснити перехід коштів між національними ринками світу. Інтеграційні процеси, які 

стосуються українського ринку облігацій ведуть до формування його нових якісних 

параметрів. 

Беручи до уваги світові тенденції щодо реформування державного регулювання 

національних ринків фінансових послуг, в найближчому майбутньому Україні також 

доцільно буде піти цим шляхом, оскільки за європейської інтеграції процеси конвергенції на 

вітчизняному фінансовому ринку тільки посилюватимуться. Фактично ринок фінансових 

послуг є найслабшою ланкою фінансової системи не лише в Україні, а у світі загалом. 

Членство України в ЄС відкриє широкі можливості національним фінансово-кредитним 

установам щодо інтеграції у світовий фінансовий ринок. Водночас вітчизняне законодавство 

з регулювання ринку фінансових послуг певною мірою не відповідає вимогам сучасності, а 

негативний вплив з боку політичної сфери та незадовільне середовище для ведення бізнесу, 

перешкоджають розвитку й інтеграції вітчизняних НФУ у світову економіку. З метою 

вирішення поточних і довгострокових проблем потрібно насамперед розробити нову 

програму розвитку фінансового сектора в Україні, у межах якої й ринку фінансових послуг, а 

також гармонізувати та уніфікувати вітчизняне законодавство з європейським. [2] 

Отже, процес євроінтеграції відіграє важливу роль у розвитку вітчизняного 

фінансового ринку. А процес виконання державою міжнародно-правових норм, що 

регулюють діяльність щодо переходу на нові правила, вимагає залучення багатьох ресурсів. 

Варто зазначити, що євроінтеграція передбачає зміцнення фінансового ринку, жорсткі 

правила та вимоги якого змусять покинути український фінансовий ринок недобросовісних 

та слабких учасників. Це не тільки забезпечить стабільність розвитку фінансового ринку в 

цілому, але й сприятиме виконанню його соціальних функцій. 

Література: 

1. Ієрусалимов В.  Трансформація фінансової системи України в умовах 

євроінтеграції// Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2018. –  Вип.4 – Ст.183. 

2. Крупка І. Державне регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті 

євроінтеграційних процесів// Вісник КНУ імені Т. Г. Шевченка. – 2017. –  Ст.37-38. 

3. Поліщук Є. Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових 

установ в Україні//Європейський вектор економічного розвитку –  № 2 – Ст.179-180.  

 

 

 



 

85 

Макар Анастасія Олегівна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(м. Львів)  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Голинський Ю. О.  

ОСОБЛИВОСТІ ТОЛІНГУ ТА ПРАКТИКА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Активне поширення терміну «толінг» пов'язано зі схемами роботи іноземних 

контрагентів в сировинній промисловості. По суті, толінг означає переробку на 

давальницьких засадах. Толінг характерний не тільки для вузькосировинних ринків і не 

тільки для України. Ця схема усталилася і використовується у всьому світі. В Україні за цією 

схемою проходять великі фінансові потоки. 

Толінг – це вид взаємин між господарюючими суб'єктами, при якому власник сировини 

(толлінгер) передає його підприємству-переробнику, отримуючи у вигляді результату готову 

продукцію і відшкодовуючи підприємству-переробнику суму понесених ним витрат по 

переробці і узгоджений відсоток прибутковості. При цьому договірні відносини передачі 

сировини оформляються таким чином, щоб право власності як на сировину, так і на готову 

продукцію залишалося за власником сировини. Всі витрати, понесені при переробці, в тому 

числі вартість використаних переробником інших матеріалів (закуповуваних ним 

самостійно), включаються в ціну наданих послуг, за які переробник виставляє замовнику 

рахунок. Для визначення, чи є чи ні схема толінговою, не грає ролі, яку частину компонентів 

(сировини), необхідних для виготовлення продукту, переробник додає від себе. 

У ролі постачальника може виступати фірма: 

- здатна забезпечити фінансування поставок сировини і прагне отримати основну 

частину прибутку у вигляді різниці між вартістю кінцевого продукту, з одного боку, 

вартістю сировини і переробки з іншого (наприклад, цукровий толінг); 

- виробляє або більший, ніж може реалізувати, обсяг продукції, або низьколіквідну 

продукцію і зацікавлена в подальшій переробці надлишків для отримання більш ліквідної 

продукції (наприклад, сільгосппідприємства). 

Причини використання толінгу різні. Основна можливість, яку представляє толінг – 

вільний перерозподіл прибутку від постачальника до переробника, це зазвичай основна 

причина вибору толінгу як схеми роботи в бізнесі. Акумулювання прибутку в однієї зі сторін 

має сенс використовувати, наприклад, коли вона розташовується у вільній економічній зоні і 

має перевагу в оподаткуванні або можливість вивезення капіталу за кордон. 

При роботі по толінгу не відбувається переходу права власності на передану сировину, 

матеріали або основні засоби. Цей аспект особливо актуальний в умовах неповністю 

сформованої в Україні ринкової економіки (зокрема в частині захисту прав власності). 
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За схемою толінгу фірма може задіяти технічні потужності іншої фірми для переробки 

будь-якого сировини. Потреба в цьому виникає, якщо у першої фірми необхідні потужності 

відсутні, недостатні для переробки, поступаються потужностям другої фірми за 

технологічними параметрами, якістю переробки, асортименту продукції, що виробляється, 

близькості фірми до споживача. 

Толінг дає значний стимул для переробника до підвищення якості переробки, 

скорочення втрат у виробництві і підвищення обсягу виходу готової продукції. У зв'язку з 

тим, що норматив виходу готової продукції зазвичай фіксується, його наднормативна 

частина є чистим прибутком переробника. 

Для плідного застосування толінгу типові такі ситуації: 

- якщо є рентабельне (особливо високорентабельне) переробне виробництво, котре не 

володіє достатніми власними оборотними засобами, і компанія, що володіє вільними 

фінансовими ресурсами, то остання прагне стати толінгером з метою отримання в якості 

плати за фінансування відсотка рентабельності від переробки; 

- якщо є два підприємства (виробник і переробник), що не володіють достатніми 

власними фінансовими ресурсами, то виробник може стати толінгером з оплатою послуг 

сировиною або готовою продукцією з метою отримання більш ліквідного і більш 

рентабельного продукту подальших перерозподілів; 

- якщо з міркувань інвестиційної політики, мінімізації оподаткування (коли компанія 

перебуває у вільній економічній зоні) і ін. є зацікавленість у виділенні прибутку від 

виробництва сторонньої компанії, то для цього найбільш зручна толінгова схема; 

- якщо для підприємства-виробника існує потенційна небезпека банкрутства, то 

оборотні ресурси цього підприємства можна різними способами передати у власність 

афілійовані структури і продовжувати роботу по толінгу, не побоюючись, що ці оборотні 

ресурси будуть передані кредиторам підприємства за борги. 

При побудові схеми толінгу для конкретного бізнесу визначаються наступні параметри: 

- частка прибутку від реалізації схеми переробником або відсоток рентабельності від 

вартості переробки, що включається в калькуляцію ціни переробки. Цей аспект відбивається 

в формуванні вартості послуг; 

- умови завезення сировини (термін, обсяг сировини, що поставляється, умови 

приймання); 

- параметри якості сировини; 

- умови зберігання (чи повинен переробник розділяти свою і «залучену» сировину на 

складі або тільки в обліку); 

- відшкодування або страхування сировини в разі його втрати, зміни якості; 
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- вартість зберігання підприємством-переробником сировини постачальника; 

- форми розрахунків; 

- нормативи переробки. Зазвичай в договорі вказується обсяг готової продукції, який 

повинен отримати толінгер, тобто при отриманні готової продукції в більшому (меншому), 

ніж за узгодженими нормативам, обсязі її надлишку підприємство-переробник відносить на 

свій прибуток (нестачу заповнює з власних ресурсів); 

- параметри якості виробленої продукції; 

- терміни переробки та виробництва кінцевої продукції; 

- умови повернення сировини і вивезення готової продукції; 

- власник побічних продуктів переробки; 

- порядок вирішення спорів; 

- штрафні санкції за невиконання договірних умов. 

У практиці роботи по толінгу використовують зазвичай основні форми оплати послуг з 

переробки сировини. 
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СТРАТЕГІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Рівень економічного розвитку країни та її платоспроможність визначається такими 

показниками, як валовий внутрішній продукт (ВВП), курс національної грошової одиниці до 

іноземних валют, сальдо платіжного балансу, валовий національний продукт, чистий 

внутрішній продукт, національний дохід та інші. Проте одним з основних критеріїв розвитку 

економіки є розмір державного боргу та його динаміка.  

Посилення процесів глобалізації, економічні, політичні та соціальні перетворення, що 

відбуваються в світі за останні десятиріччя, призвели до виникнення потреби у значних за 
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обсягом та безпечних за походженням джерелах фінансування. В більшості країн це стало 

причиною зростання зовнішніх державних запозичень та зробило їх фінансові системи більш 

вразливими до зовнішнього економічного впливу. Процес регулювання та управління 

державним боргом став невід’ємною складовою фінансової політики більшості країн світу.  

Згідно Бюджетного Кодексу України державний борг визначається як загальна сума 

боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) 

станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення. Державний борг 

складається із прямого й гарантованого боргів. Прямий борг – це загальна сума безумовних 

боргових зобов’язань країни за отримані та непогашені на визначену дату кредити (позики), 

які з’являються в результаті державних запозичень. Гарантований борг – це загальна сума 

боргових зобов’язань резидентів України за отримані та непогашені на визначену дату 

кредити (позики), що з’являються внаслідок запозичення, забезпечені державними 

гарантіями [1].  

Залежно від джерел, з яких здійснюються запозичення, державний борг може бути 

внутрішнім чи зовнішнім. Зовнішній державний борг являє собою заборгованість держави за 

залученими з-за кордону коштами у вигляді позик і кредитів іноземних банків та 

міжнародних фінансових установ, відсоткам, що сплачуються по них, а також коштами, 

отриманими шляхом розміщення на міжнародних ринках державних цінних паперів. 

Внутрішній державний борг – заборгованість держави власникам державних цінних паперів 

та іншим кредиторам. Тобто, державний борг виникає внаслідок фінансових запозичень 

держави, договорів і угод про надання кредитів та позик, пролонгації та реструктуризації 

боргових зобов’язань минулих років [2]. 

Загальна ситуація щодо боргових зобов’язань в Україні з 2016 по 2018 р. 

характеризувалась перманентним зростанням суми боргу та його скороченням у 2019 р. на 

7,9% (табл. 1).  

Таблиця 1 

Державний та гарантований державою борг України у 2016-2019 рр.  

(млрд. грн. / млрд. дол. США) 

 2016 2017 2018 2019 

млрд. 

грн. 

млрд. 

дол.США 

млрд. 

грн. 

млрд. 

дол.США 

млрд. 

грн. 

млрд. 

дол.США 

млрд. 

грн. 

млрд. 

дол.США 

зовнішній 

борг 

1 240,03 45,60 1 375,00 48,99 1 397,22 50,46 1 165,25 48,48 

внутрішній 

борг 

689,73 25,37 766,68 27,32 771,41 27,86 825, 52 34,35 

сукупний 1 929,76 70,97 2 141,67 76,31 2 168,45 78,32 1 990,78 82,83 

Джерело: розроблено за даними [2]. 

Так, у 2016 році державний та гарантований державою борг продовжував 



 

89 

збільшуватись, проте приріст був майже у 2 рази менший, ніж у попередній рік, що вже 

вказувало на позитивні зрушення в економіці країни. Основною причиною таких змін було 

здійснення фінансування видатків державного бюджету за рахунок державних запозичень, 

капіталізація АТ КБ «Приватбанк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно, 

девальвація національної валюти, курс якої по відношенню до долара США зріс з близько 

24,00 грн./дол. США на кінець 2015 року до близько 27,19 грн./дол. США на кінець грудня 

2016 р. [2]. 

На кінець 2017 року державний та гарантований державою борг України становив 

2141,67 млрд. грн. (76,31 млрд. дол. США), з яких: зовнішній борг становив 64,2% від 

загальної суми державного та гарантованого державою боргу, а внутрішній борг − 35,8% [2]. 

У 2018 році загальний державний борг України склав 2168,45 млрд. грн., що у 

процентному відношенні свідчить про зростання боргу на 1,3% у порівнянні з попереднім 

роком. Станом на кінець 2019 року державний і гарантований державою борг України склав 

1990,78 млрд. грн. або 82,83 млрд. дол. США. При цьому 21% зовнішнього боргу становлять 

позики МФО, лідери серед яких: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 

Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд. Основу внутрішнього боргу займають 

облігації внутрішньої державної позики [2]. 

Так, з метою стабілізації економіки України урядом було напрацьовано 

«Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки» – 

основоположний документ, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління 

державним боргом. Стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і 

завдань бюджетної політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року 

відношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більш 43% [3]. 

Оскільки подальше зростання обсягу державних запозичень спричинить зниження рівня 

боргової безпеки держави, що, у свою чергу, може призвести до зростання відсоткових 

ставок на ринку державних запозичень, підвищення рівня оподаткування господарюючих 

суб’єктів, зменшення виробничого споживання внаслідок падіння інвестицій, відпливу з 

країни сукупних валютних резервів, зниження міжнародного престижу країни та рівня життя 

населення [4], пріоритетним завданням має стати визначення концептуальних засад 

вітчизняної боргової політики та розроблення і законодавче закріплення обґрунтованої 

стратегії залучення позикових коштів та їх використання. 

Основними вихідними положеннями цієї стратегії мають бути: розвиток внутрішнього 

ринку; випуск ОЗДП в різних валютах на міжнародному ринку; розширення бази інвесторів 

та залучення міжнародних інвесторів на внутрішній ринок цінних паперів; активні операції з 

управління державним боргом (за сприятливих ринкових умов); поглиблення взаємодії з 
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інвесторами; розширення співпраці з МФО та урядами іноземних держав щодо пільгового 

фінансування; робота уряду щодо покращення рейтингу України як позичальника. 

Таким чином, за рахунок пропонованих заходів можливе вдосконалення боргової 

політики держави, формування нових підходів до управління державним боргом як вагомого 

інструмента макроекономічного регулювання та поступове наближення боргового 

навантаження до економічно безпечного рівня, що з часом приведе до оздоровлення 

економіки України. 
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ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Сучасний розвиток світогосподарських зв’язків й активне включення нашої країни до 

глобалізаційних процесів, визначають, що одним з найважливіших напрямів підвищення 

ефективності економіки України є податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Уніфікація різних податкових систем за менталітетом та соціально-економічним потенціалом 

держав деструктивно впливає на ефективність оподаткування, проте для ефективної 

взаємодії та розвитку справедливої конкуренції, податкові системи повинні мати спільний 

елемент, що обумовлює правила гри в сфері оподаткування. На наш погляд, спільним 

елементом податкових політик держав повинна виступати множина принципів та правил 

сучасного оподаткування, як запорука збереження унікальності та свободи прийняття рішень 

в сфері оподаткування та справедливості під час втручання в бізнес-процеси.   

http://www.minfin.gov.ua/
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Оскільки податкова політика є важливою складовою системи державного регулювання 

економіки і дійовим інструментом не тільки мобілізації доходів до бюджету, а й 

регулювання економічних процесів в країн, дослідження оподаткування як економічного 

регулятора зовнішньоекономічної діяльності набуває особливої актуальності за умови 

членства України у СОТ та наявних процесів євроінтеграції. Тому важливо провести 

дослідження фіскальних інструментів як регулюючого потенціалу оподаткування 

зовнішньоторговельних операцій в контексті збалансування соціально-економічного 

розвитку України  

Питання оподаткування зовнішньоекономічної діяльності гостро постало з появою 

транснаціональних корпорацій та прискоренням руху капіталів. Збільшення обсягів 

зовнішньоторговельних операцій змушують уряди багатьох країн замислюватись над 

оптимізацією податкового законодавства з метою забезпечення оподаткування доданої 

вартості в місці її створення та недопущенню розмивання податкової бази. У фінансових 

методах регулювання використовують такі інструменти, як податки на експортно-імпортні 

операції, зокрема податок на додану вартість на операції з продажу та акцизний податок з 

імпортних товарів, митні платежі.  

Під інструментом податкового регулювання розуміється сукупність норм податкового 

законодавства, які забезпечують вплив держави на господарську поведінку платника 

податків через його економічні інтереси для досягнення певного економічного та соціально 

корисного результату. 

До фіскальних інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

можна віднести: податки на експорт та імпорт, податкові пільги, субсидування експорту, 

державні дотації, експортні премії. 

В Україні податкові надходження мають домінантне значення при забезпеченні 

наповнення доходної частини державного бюджету, оскільки за рахунок яких формується 

близько 80% його доходів. Утім, серед фіскальних доходів особливе місце займають податки 

від зовнішньоторговельної діяльності (податок на додану вартість із ввезених на митну 

територію України товарів (продукції), акцизний податок із ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції), мито), які становлять майже половину податкових 

надходжень до бюджету та активно використовуються як пріоритетний фіскальний 

інструмент податкової політики. Хоча за останні роки дедалі помітнішою стала тенденція 

щодо поступового зменшення рівня їх концентрації як у загальних доходах Державного 

бюджету України, так й у його фіскальних доходах. А в умовах перманентної дефіцитності 

бюджетних ресурсів необхідним є виявлення факторів, які впливають на зміну податкових 

надходжень від зовнішньоторговельної діяльності, що здійснимо за допомогою моніторингу. 
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Першим ваговим коефіцієнтом, що свідчить про важливу роль податків від 

зовнішньоторговельної діяльності у формуванні доходів Державного бюджету є рівень 

концентрації податків від зовнішньоторговельної діяльності у доходах Державного бюджету 

України, який наведений на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рівень концентрації податків від ЗЕД та внутрішніх податків у доходах 

Державного бюджету України за 2013-2018 рр. 

Джерело: складено автором на підставі даних [1] 

Як свідчать дані, наведені на рис. 1, рівень концентрації податків від 

зовнішньоекономічної діяльності у доходах Державного бюджету України має стійку 

тенденцію до збільшення, і у 2018 р. був на рівні 2017 р. і сягав 40%. Рівень концентрації 

податків від ЗЕД в 2018 р. збільшився на 4,85 відсоткових пункти в порівнянні з показником 

2013 року. Це, перш за все, пов’язано із значною девальвацією національної грошової 

одиниці в період 2015-2016 рр., що призвело до збільшення вартісних показників імпорту та 

експорту. 

Найбільш суперечливим елементом сучасної системи оподаткування з огляду 

ефективності є податок на додану вартість. Дискусія щодо напрямів його удосконалення 

ведеться вже багато років, тим не менше, ПДВ наразі є головним джерелом податкових 

надходжень до державного бюджету України [2, с. 213]. Проведені дослідження основних 

статистичних показників бюджету свідчать, що станом на кінець 2018 р. частка ПДВ в 

структурі податкових надходжень становила 49,81% і майже 40,46% у загальних доходах 

державного бюджету, тоді як акцизного податку – 15,76% та 12,8% відповідно, а на ввізного 

мита – 3,52% та 2,86% відповідно. Частка податків, що стягуються при ввезенні товарів на 

митну територію України (ПДВ з імпортованих товарів, акцизного податку з імпортованих 
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товарів та ввізного мита) у доходах бюджету у 2013 р. становила 32,9%, у 2014 р. – 38,26%, у 

2015 р. – 37,90%, у 2016 р. – 38,36%, у 2017 р. – 39,90%,а у 2018 р. – 39,82%. Щодо динаміки 

аналізованих податків то вона була позитивною за усіма платежами. У період з 2015 по 2016 

рр. відбулось двократне – з 39,9 до 20 млрд грн, скорочення надходжень ввізного мита, що 

було спричинено скасуванням додаткового імпортного збору, що був чинний протягом 12 

місяців у 2015 році. 

Варто зазначити, що оподаткування зовнішньоекономічної діяльності здійснюється не 

тільки у фіскальних цілях, а й з метою регулювання економіки. Так, ввізне мито на імпортні 

товари застосовують для створення сприятливих умов розвитку національного виробництва, 

регулювання конкурентного впливу іноземних товарів на вітчизняний ринок, захисту 

окремих галузей економіки від іноземних виробників, які можуть привести їх до збитковості, 

сприяння збалансуванню платіжного балансу, добросовісної конкуренції. Ввізне мито 

збільшує ціну товару й знижує його конкурентоспроможність.  

Станом на серпень 2019 р. використовувалися можливості безмитного експорту 31 із 40 

тарифних квот. Повністю використано 9 тарифних квот на кукурудзу, мед, виноградний та 

яблучний соки, цукор, оброблені томати, оброблений крохмаль, пшеницю м'яку, пшеничне 

борошно та гранули, ячмінну крупу й борошно, вершкове масло та молочні пасти. Отже 

запроваджені заходи митно-тарифного регулювання з Європейським союзом через 

встановлення тарифних квот дозволяють вітчизняним товаровиробниками експортувати зі 

зниженням загального мита [3, с. 86]. Наслідком цього є підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції на європейському ринку і загальний позитивний вплив 

на умови і обсяги торгівлі вітчизняними товарами. 

Результати проведеного аналізу дозволяють стверджувати, що основними фіскальними 

інструментами є податки від ЗЕД. Найбільшу фіскальну ефективність оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності має ПДВ із ввезених на митну територію товарів і послуг, 

що відіграє ключову роль у наповненні дохідної частини Державного бюджету України. 

Таким чином, в умовах поглиблення світової економічної інтеграції та імплементації Угоди 

про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, держава має 

приділяти відповідну увагу створенню якісно нової ефективної системи реалізації митних та 

податкових регуляторів, яка має базуватись на якісно новій парадигмі задоволення 

фіскальних потреб, враховуючи як інтереси держави, так і суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  

МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

На сучасному етапі розвитку і функціонування вітчизняних промислових підприємств 

ефективне залучення і використання додаткових фінансових ресурсів і на їхній основі — 

переходу до позитивної й прискореної відтворювальної динаміки є основним завданням для 

забезпечення стратегічного розвитку. Саме від його вирішення багато в чому залежать 

спрямованість і темпи соціально-економічного розвитку як національної економіки в цілому, 

так і  підприємств зокрема. Рішення проблеми залучення інвестицій, мінімізації їх ризиків у 

процесі використання та виконання проектних рішень вимагає розробки й впровадження в 

практику спеціальних механізмів організації фінансового менеджменту в межах загальної 

системи управління бізнесом. Тому визначення й кваліфікована розробка комплексних 

стратегій інноваційно-інвестиційних механізмів, а саме: стратегії мінімізації  фінансових 

ризиків промислового підприємства при управлінні його фінансовими ресурсами і 

моделюванні ресурсних потоків вимагають негайного вирішення.  

В наш час науковці достатньо широко представили теоретичні розробки, спрямовані на 

використання більш формалізованих методів та механізмів урахування ризику й такі, що 

мають більш безпосередній зв'язок з поставленою метою — забезпеченням стабільності 

динаміки інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Перевага цих механізмів 

полягає в тому, що вони враховують невизначеність за допомогою формалізованих моделей. 

Ці моделі та механізми дозволяють відносно точно врахувати пов'язаний із проектом ризик і 

забезпечують значний прогрес у встановленні найважливіших моментів, пов'язаних з 

невизначеністю.  
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Одним із таких механізмів є механізм формування стратегії мінімізації ризиків 

промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні 

фінансових потоків, метою якої є розробка і реалізація заходів, спрямованих на 

нейтралізацію негативних явищ, що приводять підприємство до неефективного ведення 

операційного і інвестиційного процесу, характерною ознакою яких виступає відсутність 

орієнтирів-індикаторів удосконалення ресурсної бази підприємства. Особливістю даної 

стратегії є поєднання стратегічного і тактичного управління, які дозволяють на всіх стадіях 

інвестиційного процесу виявляти і регулювати взаємозв'язок між ризиком і прибутковістю 

залучення і використання інвестиційних ресурсів підприємства. 

Основи даної стратегії повинні базуватися на індикативному підході, який дозволяє 

сформувати цілісний організаційно-економічний механізм як сукупність (множина) 

взаємозв'язаних елементів, утворюючих стійку єдність і цілісність, яка характеризується 

властивостями і закономірностями. Складність цього процесу полягає в тому, щоб виявити 

детермінанти, які приводять до організації елементів в єдине ціле, встановити специфічні 

обставини, зв'язки і відносини, виявити закономірності структури функціонування і розвитку  

організаційно-економічного механізму конкретного підприємства.  

Основою індикативного підходу є визначення мети функціонування промислового 

підприємства, формулювання завдання її досягнення і обґрунтування критерію 

оптимальності вирішення завдання, виявлення шляхів і методів рішення завдання.  

Промислові виробничо-економічні системи, до яких відноситься об’єкт дослідження, 

дозволяють охарактеризувати стратегію мінімізації ризиків такими найважливішими рисами, 

як наявність великого числа елементів з явно вираженими локальними властивостями 

управління фінансовими ресурсами, складною ієрархічною структурою організації окремих 

заходів стратегії з вертикальними зв'язками, наявність великого числа елементів, 

різноманітність функцій моделювання ресурсних потоків. Так, до цієї стратегії входить 

декілька елементів — шляхів рішення з вираженими локальними властивостями: нормативні 

акти, методичне забезпечення, загальна схема організації ресурсних потоків, принципова 

схема фінансового управління, які включають значну кількість складових, що відображають 

чинники внутрішнього характеру в сфері здійснення інвестиційного процесу промислового 

підприємства. Ієрархічність цих заходів виявляється в рівнях управління, що охоплюють 

різні аспекти мінімізації ризиків промислового підприємства. У результаті проведення 

аналізу цілей мінімізації ризиків промислового підприємства, можна виділити наскрізну 

функцію на всіх ієрархічних рівнях — забезпечення конкурентної переваги промислового 

підприємства на всіх стадіях життєвого циклу за рахунок ефективного управління 

фінансовими ресурсами. 
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 Критерієм оптимального рішення цієї задачі і удосконалення стратегії мінімізації 

ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами є 

досягнення оптимального значення узагальнюючого (інтегрального) показника ефективності 

інвестиційної діяльності (ресурсовіддача) на кожній стадії життєвого циклу підприємства. 

Дана методологія дозволяє сформувати стратегію мінімізації ризиків промислового 

підприємства при управлінні його фінансовими ресурсами і моделюванні ресурсних потоків, 

впровадження якої в практику фінансового управління товариства уникнути неефективної 

інвестиційної діяльності і підвищити якість використання фінансових ресурсів. Проте 

успішне використання стратегії мінімізації ризиків вимагає оптимального здійснення таких 

конкретних заходів, як побудова загальної схеми організації фінансових потоків, 

принципової схеми управління операційною діяльністю та схеми оптимізації складу і 

структури ресурсних матеріальних потоків і капіталу.  
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Економічну сутність фінансової політики можна представити як інструмент 

економічного розвитку країни, що полягає у використанні сукупності економічних відносин 

у сфері формування, дієвого розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і 

національного доходу між її окремими ланками, які визначаються відповідною структурою 

системи фінансових інституцій та їх взаємозв’язків з метою створення належних умов для 

збалансованого економічного зростання. В умовах економічних перетворень важливим є 

посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів, покращання 

якісного рівня управління бюджетно-податковою та грошово-кредитною системою з 

підвищенням дієвості їх координації. Разом з тим, фінансова політика країни стала більш 

залежною від зовнішньоекономічних факторів, що зумовлює подальшу необхідність 

удосконалення фінансової системи [1, c. 109]. 
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Формування фінансової політики країни, у тому числі в частині регулювання 

бюджетних доходів та видатків, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, державного 

боргу, грошової маси, валютного курсу, платіжного балансу відбувається з урахуванням 

сукупності зовнішніх чинників, що спрямовано на підвищення рівня інвестиційної 

привабливості країни для міжнародного капіталу, конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів на світових ринках. Доцільним є реалізація виваженого фінансового регулювання 

враховуючи тенденції економічного зростання, показника питомої ваги державного боргу в 

валовому внутрішньому продукті та боргового навантаження на бюджет [1, c. 122].  

Фінансова політика у сфері формування доходної частини бюджету є адаптивним 

механізмом суспільного розвитку та відповідно трансформується з урахуванням структурних 

змін державного управління та тенденцій соціально-економічних перетворень. Податкова 

політика, у достатній мірі, впливає на обсяги та структуру доходної частини зведеного 

бюджету і відображає ступінь розвитку економічних процесів. Варто зазначити, що    

податкова політика спрямована на забезпечення достатнього рівня доходів бюджету 

шляхом 

встановлення оптимального показника оподаткування та стимулювання економічного 

зростання [2, c. 142]. 

У процесі розробки та реалізації податкової політики важливим та необхідним є 

врахування та взаємоузгодження цілей, завдань бюджетної політики, що позитивно 

впливатиме на економічний розвиток суспільства. Рівень валового внутрішнього продукту 

країни, що перерозподіляється через податкову систему залежить від кількості та ступеню 

пріоритетності завдань, функцій держави, особливостей моделі економічного розвитку та 

соціальної політики. Фінансова політика є дієвим інструментом впливу на соціально-

економічні процеси. Вагомими завданнями у процесі розробки та реалізації фінансової 

політики є удосконалення системи державних фінансів, посилення ефективності 

регулятивної функції бюджетно-податкових, монетарних механізмів, здійснення 

структурних змін в економіці, спрямованих на підвищення темпів економічного зростання 

країни [1, c. 150]. 

Система фінансово-економічних інститутів є результатом розвитку та постійного 

вдосконалення відповідних взаємовідносин у процесі формування, регулювання та 

використання національного доходу з метою задоволення потреб суспільства. 

Результативність економічних перетворень, значною мірою, залежить від якісного рівня 

інституційної складової фінансової архітектоніки, стійкості фінансової системи країни, 

дієвості впливу фінансових інструментів на економічний розвиток країни. Фінансова 

політика як вагомий економічний інститут має відігравати провідну роль в визначенні цілей, 
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завдань структурних перетворень бюджетн-оподаткової, грошово-кредитної системи з 

урахуванням циклічної динаміки економічного розвитку. З огляду на зазначене, інституційні 

фінансові механізми повинні посилювати рівень адаптивності до змін 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, збільшення виробництва й 

одержання прибутку, але опосередковано, через високий потенціал кадрів – людей, що 

працюють в даній компанії та є її основним активом, інтелектуальним ядром та основою. З 

іншого боку, інвестиції приватної особи в освіту є довгостроковим внеском, вкладенням 

коштів у особистий розвиток, у систематизацію існуючих та набуття нових професійних 

знань та навичок і націлені на отримання певного рівня ефективності трудової діяльності  

людини в майбутньому, конкурентоспроможності на ринку праці, а відтак на 

досягнення високого рівня життя особи, її гідного статусу у суспільстві [2, c. 145]. 
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КРЕДИТНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 

На сучасному етапі розвитку банківської системи України, в процесі нестабільної 

економічної та політичної ситуації, комерційні банки не здатні швидко реагувати на вплив 

зовнішніх факторів, внаслідок чого все це призводить до  настання неплатоспроможності та 

банкрутства. Для того, аби забезпечити захист банків від можливих фінансових криз, 

необхідно проводити постійну оцінку й аналіз умов, в  яких виникають будь-які види 

ризиків, в тому числі й кредитні, в результаті приймаючи управлінські рішення щодо 

зниження рівня уразливості банку. 

Кредитні ризики напряму впливають на дохідну частину банку та стан ліквідності. З 

даним видом ризику пов'язані не тільки кредитні операції, а й операції з цінними паперами, 

банківський лізинг, а також факторингові послуги.   

Кредитний ризик трактується як ризик при якому, якщо одна сторона договору не 



 

99 

виконує свої зобов'язання, то це стає причиною виникнення фінансового збитку іншої 

сторони [1]. 

Згідно Постанови НБУ від 30.06.2016 р. «Про затвердження Положення про визначення 

банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» 

визначено, що кредитний ризик – це розмір очікуваних втрат (збитків) за активом унаслідок 

дефолту боржника/контрагента [2]. 

Існує два типи ризиків, які виникають при прийнятті управлінських рішень банком: 

специфічні ризики окремого позичальника (полягають в місці розташування його бізнесу та 

специфіки його діяльності) та ризик портфеля кредитних вкладень.  

Етапи управління кредитним ризиком: 

 оцінка кредитного ризику; 

 моніторинг кредитного ризику; 

 регулювання кредитного ризику; 

 мінімізація кредитного ризику[3]. 

Для детального розгляду процесу управління кредитним ризиком на рівні окремої 

позики необхідно: 

 проаналізувати кредитоспроможність позичальника; 

 здійснити аналіз та оцінку кредиту; 

 структурувати позики; 

 документувати кредитні операції; 

 контролювати наданий кредит та стан застави[4]. 

Аналіз вітчизняних банківських установ дозволяє в певній мірі висвітлити недоліки в 

реалізації управління кредитними ризиками. Найбільш поширеними недоліками є: надмірна 

централізація або децентралізація керівництва; неякісний аналіз ризиків за кредитною 

угодою; недостатній аналіз фінансового стану позичальників; відсутність ефективного 

контролю та аудиту кредитного процесу. 

Існує ряд інструментів за допомогою яких комерційні банки контролюють кредитні 

ризики. Серед них індивідуальні нормативи кредитного ризику, процедури використання 

кредитних продуктів, оцінка кредитоспроможності позичальника, робота з проблемною і 

сумнівною заборгованістю, диверсифікація кредитного портфеля, забезпечення кредитів, 

страхування, ціноутворення з урахуванням ризиків. 

На сьогоднішній день в Україні потрібно запровадити нових тип інструментів боротьби 

з заборгованістю, які сприятимуть покращенню стану кредитних портфелів. За допомогою 

кредитної політики має бути сформована система управління кредитним ризиком, в якій 

відбувається взаємодія оцінки кредитної пропозиції й аналізу кредитоспроможності, 
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організація кредитної діяльності, авторизація кредитів, кредитний моніторинг, встановлення 

лімітів, управління кредитним портфелем. 

Умовою мінімізації кредитних ризиків і прозорості процесу кредитування є 

інформаційний супровід банківської діяльності, обмін фінансовою інформацією між 

учасниками кредитування. Це в значній мірі зменшить ризик шахрайства в банківській сфері 

та покращить оцінку можливих фінансових ризиків. 
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НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

Місцевий бюджет – основний фінансовий план розвитку територіальних громад. 

Доходи місцевих бюджетів характеризують результати роботи підприємств, організацій, 

суб’єктів підприємницької діяльності, що працюють на певній території. Видатки місцевого 

бюджету відображають стан місцевого, житлового, комунального господарства, визначають 

основні напрями витрачання мобілізованих коштів [1, с. 21]. 

Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів 

самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їхній 
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території, і населенням тієї території у зв’язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих 

бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і 

державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових 

ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету [2, с. 120]. 

Доходи місцевих бюджетів надходять у постійне користування органів місцевого 

самоврядування на безповоротній основі та є підґрунтям їх фінансової незалежності, 

забезпечують стабільність бюджету і фінансування видатків. 

Загалом, процес формування місцевих бюджетів включає такі етапи як складання, 

розгляд та їх затвердження. Формування місцевих бюджетів відбувається за рахунок 

акумуляції у фонді грошових коштів адміністративно-територіальної одиниці податкових, 

неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено 

законодавством України. Формування доходів місцевих бюджетів призводить до значної 

кількості суперечок, адже основною передумовою ефективного функціонування місцевого 

самоврядування є володіння достатньою кількістю коштів. В Україні вирішення проблем 

місцевого самоврядування у контексті забезпечення фінансової самостійності місцевих 

бюджетів розпочато в 2015 р.: найважливішими кроками реформ визначено фінансову 

децентралізацію та об’єднання територіальних громад. 

У процесі трансформаційних змін суспільних фінансів  запроваджено зміни 

Бюджетного та Податкового кодексів, найголовнішими з яких були: скорочення кількості 

податків з 22 до 11, встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних 

податків за кожною ланкою бюджету, розширення джерел формування доходів місцевих 

бюджетів, впровадження горизонтальної системи вирівнювання податкоспроможності 

територій, введення самостійного формування місцевих бюджетів незалежно від термінів 

прийняття державного бюджету. Таким чином, в Україні створено передумови для 

розширення фінансових можливостей місцевого самоврядування. 

Дієвість механізму децентралізації щодо створення умов зміцнення фінансової бази 

місцевих бюджетів чітко прослідковується на прикладі як постсоціалістичних країн Європи 

(Польща, Словаччина, Естонія, Литва), так і розвинутих європейських демократій (Швеція, 

Німеччина, Велика Британія тощо). Ознаками, які характеризують процеси децентралізації в 

європейських країнах, є наступні: вирівнювання якості державних послуг по всій території 

країни; розвиток місцевої та регіональної автономії; ефективне вирішення місцевих проблем; 

забезпечення культурної, мовної та етнічної різноманітності. Позитивний досвід бюджетної 

децентралізації свідчить, що дана реформа може сприяти ефективному управлінню 

державними та місцевими фінансовими ресурсами, але не є самоціллю, адже слугує засобом 

для досягнення соціально-економічного розвитку як окремої території, так і країни загалом 
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через забезпечення фінансової спроможності та самостійності територіальних громад. 

У сфері управління місцевими бюджетними ресурсами існує проблема невміння 

місцевої влади реалізовувати прихований податковий потенціал відповідної території. 

Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів 

влади залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність 

незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, що призводить до 

втрат місцевого бюджету від недоотриманого податку на доходи фізичних осіб, збору за 

запровадження окремих видів підприємницької діяльності, плати за землю тощо [3, с. 348]. 

Для оптимізації системи формування та зміцнення доходної бази місцевих бюджетів в 

Україні необхідно: 

  розширити перелік власних доходів місцевих бюджетів; 

  стимулювати розвиток державно-приватного партнерства; 

  посилити громадський контроль за прийняттям рішень у сфері планування та 

управління фінансовими ресурсами територіальних громад; 

 викорінити неформальну зайнятість, знизити тінізацію системи оподаткування, 

збільшити податкоспроможність регіонів країни. 

Важливого значення у контексті створення спроможних територіальних громад набуває 

розподіл податків між місцевими бюджетами. Не втрачає актуальності питання 

раціональності розподілу одного з основних бюджетоутворюючих податків місцевого 

бюджету – податку на доходи фізичних осіб. Мова йде про можливість зміни порядку 

зарахування ПДФО до місцевих бюджетів за місцем проживання фізичної особи-платника [4, 

c. 27]. 

Зміна порядку зарахування ПДФО за місцем проживання фізичної особи для 

територіальних громад (особливо тих, які виступають «експортерами» робочої сили) в 

Україні може забезпечити низку позитивних зрушень в напрямі децентралізації: 

  збільшення рівня власних доходів територіальних громад, що дасть змогу 

поліпшити можливості щодо впровадження соціальних та інфраструктурних проектів; 

  зросте мотивація органів місцевого самоврядування до розвитку сприятливих для 

життя умов, підвищення якості та кількості соціальних послуг; 

  посилить мотивацію до об’єднання громад [4, c. 30]. 

Загалом, повинно відбуватися вдосконалення форм та методів системи адміністрування 

податків в напрямку спрощення, оптимізації та прозорості водночас з покращенням 

обслуговування платників податків, покращенням аналітичної складової, превентивного 

виявлення ризиків запровадження нових якісних інформаційних послуг. Також, важливого 

значення у покращенні наповнюваності місцевих бюджетів відіграє розвиток 
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підприємницьких структур на території адміністративно-територіальної одиниці, що вимагає 

ефективного використання активів територіальної громади: прав комунальної власності на 

нерухоме та рухоме майно, природні ресурси, землю; підприємств та звичайно доходів 

місцевих бюджетів. Перевагами активізації підприємництва для громади є: створення нових 

робочих місць, збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету та формування 

соціальної відповідальності бізнесу перед громадою. Реалізація заходів стосовно оптимізації 

формування та виконання місцевих бюджетів потребує активної підтримки як на 

центральному, так і на локальному рівні, і лише в разі послідовного та виваженого 

впровадження сприятиме підвищенню фінансової самостійності та спроможності місцевих 

бюджетів. Вирішення проблем місцевих бюджетів є запорукою подальших успішних змін 

суспільних фінансів у контексті децентралізації. 
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ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОГО 

СЕКТОРА УКРАЇНИ 

У сучасних умовах зростає роль макропруденційної політики як дієвого інструменту 

розв’язання проблем стабільності банківського сектору економіки. Проте впровадження 

системного регулювання та нагляду, які передбачає ця політика в межах забезпечення 

фінансової стабільності, формує важливі аналітичні та оперативні завдання для більшості 

країн. Масштаби та тяжкі наслідки останньої фінансової кризи, а також її вплив на світову 

економіку призвели до необхідності реформування нормативно-правової бази регулювання 



 

104 

банківської діяльності. У зв’язку з цим нормативні вимоги до капіталу було посилено із 

точки зору як мінімально необхідного рівня капіталу, так і його складу, насамперед для 

забезпечення стійкості окремих банків до зовнішніх потрясінь, а також стабілізації ситуації 

загалом у банківському секторі. Водночас у провідних країнах розробляється відповідний 

набір регулятивних інструментів із метою забезпечення стабільності фінансової системи, 

використання якого буде частиною макропруденційної політики.  

Вивчення зарубіжного досвіду з питань інструментарію реалізації завдань 

макропруденційної політики дозволило виділити такі групи: 

- інструменти, що пов’язані з кредитуванням, мають на меті обмеження надмірної 

кредитної експансії, збереження високих стандартів кредитування та якості кредитного 

портфелю банків; до цих інструментів відносять наступні: співвідношення розміру позички 

та застави (LTV – Loan-to-valueratios) та співвідношення боргового навантаження та доходів 

(LTI – Loan-to-incomeratios чи DTI – debt-to-incomeratio);  

- використання інструментів, що пов’язані з ліквідністю, повинно обмежувати 

надмірний рівень дисбалансів ліквідності; серед таких інструментів виділяють наступні: 

рівень ліквідного покриття забезпечує достатність ліквідності у короткостроковій 

перспективі (LCR); рівень чистого стабільного фондування обмежує довгострокові розриви 

ліквідності (NSFR), співвідношення ключового фондування; податки на нестабільне 

фондування; обмеження співвідношення позичок до депозитів;  

- капітальні інструменти вирішують широке коло завдань – це стримування надмірної 

кредитної експансії та запобігання прийняття надмірних ризиків системно важливими 

банками; досягнення завдань забезпечують інструменти: буфер консервації, контрциклічний 

буфер, буфер системного ризику, буфер системної важливості, обмеження левериджу та 

динамічне резервування; 

- інституціональний інструментарій має на меті регулювання діяльності системно 

важливих банків (створення механізму, який дозволить підтримати системно важливі 

функції банку, що є на межі банкрутства; забезпечення створення такої ринкової 

інфраструктури, яка сприятиме мінімізації ризику фінансового зараження; розробка 

протекційних заходів: тестування складених системно важливими банками «планів 

порятунку» на випадок виникнення кризових ситуацій).  

Значна кількість досліджень доводить ефективність використання інструментів 

макропруденційної політики, що пов’язані з кредитуванням (співвідношення позичка/застава 

та борг/дохід), в обмеженні надмірного кредитного зростання, зниженні рівня проблемної 

заборгованості у посткризовий період та, в окремих випадках, може обмежувати зростання 

цін на нерухомість, і здатні забезпечити контрциклічне регулювання кредитних ринків. 
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Наступна група – це інструменти, що повинні обмежувати накопичення такого джерела 

системного ризику як дисбаланси ліквідності. Передусім це стосується позицій ліквідності. 

Обмеження ризику ліквідності вимагає створення додаткових резервів. Відповідно до 

розробок Базельського Комітету банкам рекомендовано використовувати показники рівня 

ліквідного покриття (достатність резервів ліквідності у короткостроковій перспективі, LCR) 

та рівень чистого стабільного фондування (обмеження довгострокових розривів ліквідності, 

NSFR), які можуть використовуватися для досягнення макропруденційних цілей [1, 2].  

Крім того, можуть використовуватися співвідношення ключового фінансування (Core 

Funding Ratios), податки на нестабільне фордування (Levy on volatile funding), обмеження 

співвідношення позичок до депозитів (Caps on Loan-to-Deposit ratios).  

Наступною групою є інструменти макропруденційної політики, що пов’язані з 

вимогами до капіталу (сapital-related instruments). Це контрциклічний буфер капіталу 

(countercyclical capital buffer, CCB), буфер системної важливості (buffer for systemically 

important banks), буфер системного ризику (systemic risk buffer, SRB), буфер консервації 

капіталу (capital conservation buffer, CCB), коефіцієнт левериджу (leverage ratio) [3]. 

Наступний інструмент – динамічний підхід до резервування – дозволить пом’якшити 

тиск циклічних коливань на прибуток банку та обмежуватиме надмірну кредитну експансію 

в період підйому.  

Використання основних положень Базельської угоди про капітал, рекомендації якої 

стосовно достатності капіталу плануються до запровадження в Україні до 2020 р. 

(починаючи з 2015 р.), сприятиме підвищенню якості процесів регулювання системного 

ризику. Водночас недостатньо врегульованими залишаються питання використання 

динамічного резервування. Запровадження коефіцієнтів резервування залежно від стадії 

кредитного циклу обмежить надмірну кредитну експансію та полегшить наслідки 

фінансових криз у майбутньому.  

До окремої групи інструментів необхідно віднести побудову інституціональної 

інфраструктури забезпечення стабільності фінансового сектора економіки.  

Отже, беручи до уваги профіль системного ризику банківського сектора економіки 

України, зменшення загроз його реалізації потребує використання наступного 

інструментарію макропруденційної політики НБУ:  

 концентрація експозицій системно важливих банків потребує встановлення та 

поступове запровадження структурних обмежень стосовно частки окремих активів у 

структурі балансу;  

 системно важливим банкам розробити стратегічні плани виходу з кризи;  

 існування зовнішніх стосовно банківського сектора економіки загроз реалізації 



 

106 

системного ризику пов’язане з макроекономічними дисбалансами та значним борговим 

навантаженням потребує підсилення взаємодії та координації дій НБУ та Кібінету Міністрів 

України.  

Література: 

1. «Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools» (January 

2013), Basel Committee on Banking Supervision, URL: http://www.bis.org/bcbs/publ/d238.pdf 

2. «Basel III: The Net Stable Funding Ratio» (October 2014), Basel Committee on Banking 

Supervision. URL:  http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf 

3. Стратегія макропруденційної політики. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/ 

document?id=83019081 

 

 

Пікулик Оксана Іванівна, 

Даценко Дмитро Андрійович 

Львівський національний університет імені Івана Фрака 

(м. Львів) 

ПРИЧИНИ, РІВЕНЬ ТА НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

У наш час реальністю практично кожної національної економіки є та обставина, що 

певну частку у ній займає, так званий, тіньовий сектор. 

Сьогодні тіньова економіка є актуальною проблемою для України. Оцінивши 

становище, аналітики агентства Bloomberg ще в 2015 р. поставили Україну на друге місце в 

рейтингу Індексу бідності країн світу, який складається на основі показників бідності та 

інфляції [1]. Через це у населення держави не залишається іншого виходу, як створювати 

підприємства малих і середніх форм, що стають причиною збільшення рівня неформальної 

зайнятості. З одного боку, завдяки тіньовій економіці у населення є шанс вижити, проте, з 

іншого боку, вона сприяє процвітанню корупції в різних її проявах: побутовому, 

економічному, політичному тощо, деструктивно впливає на соціально-економічний розвиток 

України. Саме тому вибрана тема є актуальною й потребує всебічного її обговорення. 

Що ж до дослідників даного питання, то вивчення тіньової економіки почалося з праць 

К.Харта (1973 р.). Із кінця 70-х років XX ст. з’являються роботи, присвячені дослідженню 

тіньової економіки в СРСР і розвинених країнах Європи й США. Важливими є публікації Г. 

Гроссмана та дослідження економіста Ф. Шнайдера, відомого австрійського дослідника 

тіньової економіки  Ж..Вілларда. Вчені досліджували сутність, методи і масштаби 

оцінювання тіньової економіки, а також причини “входу в тінь” і шляхи детінізації. 

Щоб дати визначення терміну “тіньова економіка”, спершу проаналізуємо 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf
https://bank.gov.ua/doccatalog/%20document?id=83019081
https://bank.gov.ua/doccatalog/%20document?id=83019081
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класифікацію нелегальної економіки за характером діяльності та джерелами доходів: 

1) неформальна економіка — узаконена (дозволена) економічна діяльність, суб'єкти 

якої уникають офіційного обліку та мотивують свої дії ситуативною необхідністю фізичного 

виживання. Це найбільший сегмент тіньової економіки, представлений різноманітними 

видами дрібного виробництва товарів і послуг (наприклад, музичні чи фотографічні послуги 

на весільних урочистостях, попутне підвезення пасажирів чи вантажів, репетиторство, 

виконання ремонтних і будівельних робіт за домовленістю із приватними особами, реалізація 

продукції з присадибних ділянок на стихійному ринку). До цієї діяльності сьогодні додається 

і та, яка зумовлена новітніми інформаційно-технологічними досягненнями і ще не підпадає 

під дію чинного законодавства, яку надто складно оцінити для оподаткування через її 

віртуальний характер (наприклад, так званий домашній офіс, себто можна заробляти на 

комп'ютері, не виходячи з власної оселі); 

2) прихована економіка — легальна економічна діяльність, суб'єктами якої, як правило, 

є підприємці, котрі заради отримання надприбутків вдаються до різних організаційних і 

фінансових маніпуляцій (наприклад, штучне дроблення великого бізнесу з розрахунком на 

отримання податкових преференцій, встановлених державою для малого бізнесу; 

використання бартерних угод для наживи, неофіційні розрахунки з найманими 

працівниками, аби "нагріти" державу (так звані конверти). Таку економіку ще 

називають "сірою" економікою, оскільки у ній витрати ще легальні, а доходи нелегальні; 

3) кримінальна економіка — протиправна (злочинна) діяльність у вигляді фінансових 

афер, крадіжок, контрабанди, хабарництва, наркобізнесу, сутенерства, рекету, торгівлі 

людьми тощо. Таку економіку називають "чорною" економікою, позаяк у ній нелегальні як 

доходи, так і витрати [2, c. 451]. 

Тож, тіньова економіка – це складне соціально-економічне явище, представлене 

сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і законних, але 

переважно аморальних видів економічної діяльності, суб’єкти яких отримують надприбуток 

шляхом приховування доходів та ухилення від сплати податків. 

Причини переходу економіки в “тінь”: 

1. Соціально-економічні причини (найчастіше до переходу в тіньову економіку людей 

спонукає низький рівень доходів, тому вони вдаються до приховування своїх доходів та 

пошуку нелегальних видів діяльності. Також до цього можуть спонукати соціальна 

несправедливість та нерівномірність доходів. До економічних причин можна віднести стан 

економіки країни. Закономірною є тенденція збільшення тінізації економіки під час кризових 

явищ. Основною причиною є недосконалість податкової системи країни. Чим вища 

податкова ставка і нижчий розмір санкцій, тим вища економічна мотивація від ухилення 
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сплати податків); 

2. Політичні причини (політична нестабільність провокує приховування доходів. Окрім 

того, бюрократія та «паперова тяганина» теж провокують на давання хабара чи на перехід до 

тіньової діяльності. Елементарний приклад – штрафи за порушення правил дорожнього руху, 

коли більшості водіїв легше дати хабаря, ніж оплачувати штраф. Корупція є дуже 

поширеним явищем у всіх владних сферах, правоохоронні органи та суди не є винятком. 

Корупція перетворилася на величезну рушійну силу тіньової економіки, в яку залучені 

державні службовці);  

3. Правові причини (у законодавстві є безліч прогалин, які дають змогу здійснювати 

неофіційну та незаконну діяльність. Проблемою також є незначна відповідальність за 

скоєння як дрібних правопорушень, так і економічних злочинів. Це дає змогу мінімізувати 

ризики під час здійснення тіньової діяльності); 

4. Морально-етичні причини (у країнах із розвиненою демократією суспільство 

засуджує незаконну діяльність, а в нашій країні це виглядає цілком нормальним явищем. Це 

свідчить про те, що проблема має загальнодержавний характер) [3, c. 164]. 

Негативні наслідки поширення тіньової економіки: 

 несплата податків спричиняє фінансові труднощі для держави, змушує її або 

скорочувати фінансування важливих соціальних, інвестиційних та інших програм, або через 

запозичення нарощувати борг, який фактично стає додатковим тягарем для платників 

податків; 

 спотворення конкурентного середовища, створення штучних переваг для окремих 

суб'єктів господарювання підриває основи ринкової економіки; 

 збагачення за рахунок несплати податків і зборів призводить до спотворення 

трудової та дійсно підприємницької мотивації; 

 акумульовані тіньовим бізнесом кошти стають джерелом злочинної діяльності, 

корупції, фальсифікації політичної демократії, тероризму [4, c. 220]. 

Отже, тіньова економіка є негативним явищем у національній системі будь-якої країни. 

В Україні у тіньовому секторі створюється значна частина ВВП, що негативно впливає на 

статус України на міжнародній арені, а також на поведінку суб’єктів господарювання 

всередині держави. Для подолання цієї проблеми потрібно докласти значних зусиль як 

державі, так і суспільству. 
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НОВІТНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

Страховий ринок України, перебуваючи на етапі формування, поступово адаптується 

до вимог європейського та світового ринків. З метою покращення ситуації необхідно 

активніше впроваджувати страховий досвід розвинутих країн та змінювати власні моделі 

функціонування страхового ринку, зокрема: вдосконалювати механізм державного 

регулювання діяльності страхових компаній; адаптувати до світових (зокрема, європейських) 

стандартів страхове законодавство; впроваджувати новітні технології зі страхування та 

новітні стандарти якості обслуговування в цій сфері. 

На нашу думку, у найближчій перспективі у функціонуванні страхового ринку України 

очікуються в контексті євроінтеграційних процесів такі зміни: 

1. Перерозподіл страхового ринку. 

Кількість страхових компаній буде зменшуватися, не витримавши конкуренції та нових 

регулятивних вимог. При цьому темпи зростання основних показників діяльності 

страховиків зберігатимуться. Процес очищення ринку повинен пришвидшитися у зв’язку з 

прийняттям так званого закону про «спліт» (Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України та передачі функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг») [1] та передачі функцій регулятора Нацбанку, що передбачено 

Меморандумом співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом [2]. 

2. Підвищення попиту на медичне страхування. 

Збільшення відбудеться з декількох причин: зростання цін на медикаменти і 

обслуговування у клініках; вітчизняні компанії все частіше впроваджують соціальні пакети 
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для залучення й утримання персоналу; реформа державної системи охорони здоров’я [3, с. 

32]. 

3. Глобалізація страхового ринку. 

Глобалізація страхового ринку має місце протягом останніх років і, судячи з усього, 

буде продовжуватися. ТОП-20 страховиків володіють 80% всього українського страхового 

ринку. Щороку покидають ринок дрібні компанії і їх портфелі відразу ж «поглинаються» 

лідерами ринку. Це ще більше прискорює процес концентрації ринку топовими 

страховиками [4]. 

4. Поява таких нових страхових продуктів: кібер-страхування, Іnsuretech, P2P-

страхування і мікрострахування, блокчейн у страховій сфері, «Інтернет речей» (IoT) у 

страхуванні, страхування на основі використання, робо-едвайзер, big data і ML. 

5. Накопичувальне пенсійне страхування. 

На державному рівні впровадження накопичувального пенсійного страхування в 

Україні передбачалося з 1 січня 2019 року. Згідно з проектом закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Міністерство соціальної 

політики запропонувало відтермінувати запровадження другого накопичувального рівня 

пенсійної системи на 1 рік – до 1 січня 2020 року [5], проте на сьогодні і ця дата є 

продовжена. 

Періодичні фінансові кризи посилюють увагу до пенсійних систем, які активно 

змінюються протягом останніх років. Пенсійні реформи відбуваються практично в усіх 

країнах ЄС та спрямовані на збільшення пенсійного віку, зміни у формуванні виплат, 

розрахунку пенсій та впровадження у пенсійні системи різних форм заощаджень. 

Реформування пенсійної системи має на меті забезпечення стійкості пенсійної системи та 

достатнього доходу населення після виходу на пенсію, а також збалансування бюджету 

пенсійних фондів [6]. Вважаємо, що цю ініціативу із задоволенням підхоплять страховики, 

пропонуючи цікавіші й прозоріші умови, ніж державні програми. 

6. Індексне страхування. 

Індексне страхування – це параметричний вид страхування, коли виплати відбуваються 

за фактом досягнення певних параметрів, зокрема, згідно з даними метеорологічних станцій. 

У центрі механізму програми знаходиться індекс – спеціальний показник, що характеризує 

вплив інтенсивності певного ризику на врожайність культури у визначальні фази розвитку 

[7]. 

Окрім вище зазначеного, трендами, які будуть визначати розвиток національного 

страхового ринку, також є: 
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– поширення онлайн-страхування, також відомого як директ-страхування (мається на 

увазі дистанційний продаж полісів через інтернет або call-центри без участі страхових 

агентів); 

– зниження вартості страхових продуктів в комерційному сегменті; 

– пряме врегулювання збитків (наприклад, при ДТП); 

– впровадження смарт-контрактів (набір програмних кодів-тригерів, які активуються 

при настанні тих обставин, які вимагають проведення страхових виплат). 

– «поліс на період» (страховий договір активується тоді, коли він є необхідним клієнту, 

з оплатою лише за інтервал активної дії поліса) [8, с. 65]; 

– телематика КАСКО (спеціальна система моніторингу, яка дає можливість зниження 

вартості поліса для окремого водія). 

Запропоновані напрями диференціації страхових послуг на основі якісних структурних 

трансформацій, повинні забезпечити: необхідний рівень загального економічного зростання, 

як страхового ринку, так і країни в цілому та створити передумови для пришвидшення 

процесів євроінтеграції. 
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БАНКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ 

РОЗВИТКУ 

На сьогоднішній день банківський кредит відіграє пріоритетну роль у стимулюванні 

відтворювальних процесів, оскільки він є головним джерелом забезпечення грошовими 

ресурсами як поточної господарської діяльності суб’єктів господарювання, так і 

життєдіяльності громадян. 

Однією із основних причин популярності споживчого кредиту серед населення є 

необхідність задоволення споживчих потреб через нестачу власних вільних коштів. Разом з 

тим процес надання споживчого кредиту є достатньо складним, що вимагає від банків 

особливої уваги щодо управління ним і, зокрема, ризиками споживчого кредитування 

шляхом запровадження ефективної системи ризик-менеджменту. 

Споживче кредитування має ряд позитивних та негативних сторін. Позитивні риси: 

отримання високого прибутку (споживче кредитування є найпоширенішим і приносить 

близько чверті прибутку до загального портфелю банку), збільшення обсягів продажу 

торгівельними мережами, підвищення купівельної спроможності населення. 

З іншого боку необхідно відзначити ряд негативних моментів: значні переплати за 

кредитом, підвищення ризиків неповоротності коштів. Загалом переважають позитивні 

сторони споживчого кредитування і тому воно має позитивний вплив на економіку країни. 

Для банківської системи споживчий кредит забезпечує: 

• зростання кількості поточних рахунків населення в банках як додаткового джерела 

грошових коштів для банків, що можуть бути використані на цілі поточного кредитування у 

межах залишку на рахунку; 

 • зміцнення стійкості грошового обігу; 

https://feao.org.ua/wp_content/uploads/2015/11/austriapension.pdf
http://agro_business.com.ua/2017_09_29_05_56_43/item/12809_synhenta_prezentuvala_onovlenu_prohramu_indeksnoho_strakhuvannia_na_2019_rik.html
http://agro_business.com.ua/2017_09_29_05_56_43/item/12809_synhenta_prezentuvala_onovlenu_prohramu_indeksnoho_strakhuvannia_na_2019_rik.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.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%9672088:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.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%9672088:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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 • стимулювання заощаджень населення. Заощадження населення передують видачі 

споживчого кредиту в силу обов’язкової умови покриття частини витрат, на які надається 

кредит, власними коштами позичальника;  

• прискорення оборотності коштів;  

• навіть невеликий кредит формує кредитну історію позичальника і таким чином 

формується цільова клієнтська база, якій згодом пропонуються інші види фінансових послуг; 

 • отримання доходу у вигляді процентів та комісій за користування кредитом [1, с.72]. 

Таблиця 1 

Динаміка показників кредитної діяльності банків України за 2014-2018 рр. 

Показники 
На 

01.01.2015р. 

На 

01.01.2016р 

На 

01.01.2017р 

На 

01.01.2018р. 

На 

01.01.2019р. 

 

Відхилення 

2018/2014, 

(+,-) 

Темп 

змін 

2018/ 

2014, 

рази 

1. Кредит

ний 

портфель, 

тис. грн., 

у тому числі: 

873610863 713974266 554637262 561328193 594003221 -279607642 0,68 

1.1. Кредити 

фізичних 

осіб,  тис. 

грн., у тому 

числі: 

145792122 97553387 74341847 92062898 114003571 -31788551 0,78 

 - прострочені 

кредити 

фізичних осіб 

(непрацюючі 

кредити),  

тис. грн. 

19681936 21559298 39921572 50211104 60250887 40568951 3,06 

2. Загальні 

активи, 

тис. грн. 

1316717870 1252570443 1258643603 1876037016 1934709572 617991702 1,47 

3. Питома 

вага кредитів 

фізичних осіб 

у кредитному 

портфелі, % 

16,69 13,66 13,40 16,40 19,19 2,5 1,15 

3. Питома 

вага кредитів 

фізичних осіб 

у загальних 

активах, % 

11,07 7,79 5,91 4,91 5,89 -5,18 0,53 

4. Питома 

вага 

прострочених 

кредитів 

фізичних осіб 

у загальному 

обсязі 

кредитів 

фізичних 

осіб, %  

13,5 22,1 53,7 54,54 52,85 39,35 2,91 

Джерело: розроблено автором за даними [2]  
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Досліджуючи кредитний портфель банків України спостерігаємо динаміку його 

зменшення за 2014-2018 рр. На 01.01.2019 р. сума наданих кредитів склала 594003221 тис. 

грн. (табл. 1), що в порівнянні з 01.01.2015 р. вона зменшились на 279607642 тис. грн. або в 

0,68 разів. За досліджуваний період спостерігається також зменшення споживчих кредитів 

банків України в 0,78 раз з 145792122 тис. грн. на 01.01.2015 р. до 114003571 тис. грн. на 

01.01.2019 р. Однак, за останні 5 років прослідковується зростання сукупних активів банків 

України на 617991702 тис. грн. (1,47 раз), проте, впродовж 2015 р. їх зменшення не вплинуло 

на загальну тенденцію. 

Питома вага кредитів фізичних осіб у кредитному портфелі банків України зросла на 

2,5 % або в 1,15 рази і на початок 2019 р. склала 19,19 %. Питома вага кредитів фізичних осіб 

у загальних активах на 01.01.2019 р. становила 5,89 %, що на 5,18 % менше ніж на початок 

2015 р. 

Прострочені кредити фізичних осіб (непрацюючі кредити), які негативно впливають на 

діяльність банків, за 2014-2018 рр. зросли на 40568951 тис. грн. або в 3,06 раз з 19681936 тис. 

грн. на початок 2015 р. до 60250887 тис. грн. на початок 2019 р. Їх питома вага у загальному 

обсязі кредитів фізичних осіб банків України постійно зростала з кінця 2014 року (13,5 %) до 

початку 2019 р. (52,85 %) як найбільшого показника за останні п’ять років. Загалом на фоні 

зменшення в 0,78 раз загального обсягу наданих споживчих кредитів, частка непрацюючих 

кредитів збільшилася за 2014-2018 рр. на 39,35 %.  

Зменшення питомої ваги проблемних споживчих кредитів та відновлення споживчого 

кредитування – ключ до підвищення прибутковості банківського сектора і залучення нових 

грошей акціонерів, зокрема зарубіжних. Активізація процесів споживчого кредитування – 

поштовх до економічного зростання, а прибуток банків за рахунок споживчого кредитування 

з низькими ризиками – основа фінансової стабільності в країні [3, с. 787-788].  

У сучасних умовах ринкової економіки актуальним є вдосконалення споживчого 

кредитування в Україні. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно 

функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого 

кредитування, неможливо досягнути добробуту населення. Йдеться не тільки про 

вдосконалення техніки кредитування і розширення видів кредитних послуг, а також про 

вироблення комплексу нових принципів, що дадуть можливість спростити і поліпшити 

якість стосунків банків із фізичними особами.  

Сьогодні найбільшою перспективою для вітчизняної банківської системи є 

кредитування малозабезпеченого населення як масового сегмента. Оскільки при 

початковому розвитку споживчого кредитування банки працювали саме із забезпеченими 

людьми. В міру насичення банківського ринку необхідно віднайти інші сегменти та 
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переходити на беззаставне кредитування. 

Отже, споживче кредитування відіграє значну роль у забезпеченні соціальних потреб 

населення, формуванні платоспроможного попиту, який, у свою чергу, впливає на розвиток 

економіки країни, полегшуючи процес реалізації продукції, прискорюючи отримання 

прибутків банків, а сплата податків – збільшення доходів Державного бюджету. 

Література:  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі розвитку ринкової 

економіки в Україні є вдосконалення фінансових взаємовідносин, насамперед податкових, 

між суб’єктами підприємницької діяльності та органами ДФС України. Податки є об’єктивно 

необхідним елементом фінансового господарства будь-якої сучасної держави. За рахунок 

податків формується переважна більшість доходів бюджетів різних рівнів, що дозволяє 

акумулювати централізовані фінансові ресурси для фінансування створення суспільних благ 

належної якості, а підвищення ефективності податкового адміністрування та покращення 

податкової роботи спрямовані на досягнення максимального наповнення бюджету. 

Особливості податкового адміністрування та контролю як частини податкової науки 

вивчалися  провідними зарубіжними вченими, серед яких: М. Аллінхем, С. Брю, А. Вагнер, 

Е. Енгель, А. Лаффер, Е. Ліндаль, П. Лоранж, К. Макконел, Ф. Нітті, А. Сандмо, А. Сміт, Ж. 

Сисмонді, В. Парето, П. Прудон, С. Холл та ін. На жаль, нині в Україні бракує системних 

досліджень, у центрі уваги яких перебували б актуальні питання податкового 

адміністрування, підвищення його результативності та ефективності. 

Вчені, аналізуючи методологію та принципи побудови податкових систем зарубіжних 
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країн та України, приділяють увагу не лише таким базовим поняттям як кількість податків, 

податкове навантаження, об’єкти оподаткування, а й суто адміністративно-організаційним 

засадам функціонування вказаних систем (податкове адміністрування).  

Автори фундаментальної монографії «Податкова політика України: стан, проблеми, 

перспективи» наводять таке визначення: «…податкове адміністрування – це логічно 

вибудований, науково обґрунтований процес державного управління податковими 

відносинами, направлений на максимізацію функцій суспільного добробуту за умови 

виконання заданого бюджетного обмеження. Управління податковими відносинами 

здійснюється органами, яким делеговано законодавством повноваженнями у сфері 

оподаткування. Досягнення поставленої цілі досягається шляхом науково обґрунтованого 

застосування прийомів, механізмів, принципів, форм і методичних процедур в сфері 

оподаткування» . 

В. Мельник обґрунтовує, що адміністрування включає такі напрями роботи [1]: 

1. Облікова робота ‒ облік платників податків та облік надходжень податків;  

2. Масово-роз’яснювальна та консультативна робота; 

3. Прогнозно-аналітична робота; 

4. Контрольно-перевірочна робота.  

Запропоновані Крисоватим А. І. напрями робіт стосуються сфери адміністрування 

податкових зобов’язань, окрім прогнозно-аналітичної роботи. Прогнозно-аналітична робота 

може здійснюватися як у рамках фіскального адміністрування (прогнозування надходжень 

податків і зборів при зміні ставок оподаткування, введенні податкових пільг, складання бюджету 

держави на наступний рік тощо), так і в рамках адміністрування податкових зобов’язань 

(прогнозування податкових надходжень в розрізі регіональних податкових органів). 

На наш погляд, зміст поняття податкового адміністрування значно ширший. По-перше, 

навіть якщо платник, сплачуючи податки, вступає, згідно з теорією, у відносини не з певним 

органом, а з державою, його дії піддаються управлінському впливу, тобто ці дії стали 

результатом певної управлінської діяльності конкретних державних органів (парламенту, 

який запровадив податок, або органу податкової служби, який встановив форму податкового 

звіту та визначив рахунок для зарахування коштів) [2]. 

По-друге, з точки зору інституційної економіки, управління податковими відносинами 

– це не лише адміністративні рішення адміністративних органів відносно платників. Це 

насамперед створення особливого середовища, у якому платники виявляють бажання 

сплачувати податки добровільно. Для цього, зокрема, податкові органи ухвалюють рішення, 

спрямовані на спрощення звітування про сплату податків (наприклад, із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій) [3].  
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По-третє, платники податків, вступаючи у відносини з державою, орієнтуються на 

роз’яснення податкових органів (зокрема щодо строків та обсягів сплати податків), які 

відповідно до закону виконують певні функції у сфері оподаткування. 

Вивчаючи податкове адміністрування, можемо відмітити такі основні особливості [2]: 

1. Податкове адміністрування здійснюється не лише виконавчими органами, а й 

повноважними державними органами всіх гілок влади, але лише тими, які наділені 

відповідними повноваженнями;  

2. Податкове адміністрування – це нормативно регламентована діяльність, що 

базується на виконанні правових приписів;  

3. Податкове адміністрування – це організаційно-розпорядча діяльність, яка передбачає 

видання розпоряджень повноважними органами та виконання цих розпоряджень іншими 

учасниками; 

4.  Податкове адміністрування спрямоване на практичне управління процесами 

оподаткування, тобто процесами визначення податкової бази, обрахунку суми податку, 

сплати податку і звітування про виконання податкового обов’язку;  

5.  Основною метою податкового адміністрування є забезпечення виконання вимог 

податкового законодавства, що передбачає як забезпечення податкових надходжень у 

повному обсязі та в належні строки, так і перевірки дотримання учасниками податкових 

відносин приписів відповідних нормативно-правових актів, а також вжиття заходів, 

спрямованих на мінімізацію податкової девіації в майбутньому. 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

1. Податки є об’єктивно необхідним елементом фінансового господарства будь-якої 

сучасної держави. За рахунок податків формується переважна більшість доходів бюджетів 

різних рівнів, що дозволяє акумулювати централізовані фінансові ресурси задля 

фінансування створення суспільних благ належної якості та належної кількості;  

2. Система податкового адміністрування, як і будь-яка інша система, складається з 

окремих елементів. Елементи податкового адміністрування відбивають зміст та особливості 

конкретних функцій органів управління у сфері оподаткування;  

3. За допомогою податкового адміністрування забезпечуються повні та своєчасні 

(відповідно до затверджених планів) надходження податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів. Механізм податкового адміністрування спрямований на підтримку високої 

результативності податкової системи, яка виявляється зокрема у належній реалізації всіх 

притаманних їй функцій. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ 

КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ 

Дослідження ефективності діяльності іноземних банків, а також їхнього впливу, який 

вони роблять на трансформаційну економіку, показало, що цей вплив має і позитивні, і 

негативні наслідки як для банківської системи України загалом, так і для вітчизняної 

економіки зокрема. 

Отже позитивними наслідками діяльності банків з іноземним капіталом, є наступні 

(Табл 1.). 

Таблиця 1 

Позитивні та негативні моменти присутності іноземного банківського капіталу в 

Україні 

Позитивні моменти Негативні моменти 

 Створення якісно нового фінансово-

економічного середовища 

 Ускладнення банківського нагляду 

 Покращення фінансового та організаційного 

менеджменту банку 

 Втрата суверенітету в галузі грошово-

кредитної політики 

 Розвиток фондового ринку (за рахунок виходу 

банків на вітчизняний і зарубіжні фондові ринки) 

 Чутливість вітчизняних банків до коливань на 

світових фінансових ринках 

 Впровадження міжнародного досвіду ведення 

банківської справи 

 Можливість захоплення іноземними банками 

банківського ринку України 

 Розширення асортименту банківських послуг  Посилення іноземного контролю 
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1. Розширення участі іноземних банків веде до збільшення масштабів перерозподілу 

фінансових ресурсів через банківську сферу і підвищення показників, що характеризують ці 

масштаби (відношення банківських активів, кредитів і депозитів до ВВП), що сприяє 

прискоренню процесів розвитку фінансових ринків, розширюючи спектр банківських послуг 

та їх якість. 

2. Залучення іноземного капіталу сприяє швидкому впровадженню передових, новітніх 

технологій банківської діяльності, нових методів ведення банківського бізнесу, зокрема 

використання досвіду фінансового менеджменту, антикризового управління, новітніх 

маркетингових технологій. 

3. Запровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи та здійснення 

міжнародних фінансових операцій. Поліпшення диверсифікації ризиків завдяки застосуванню 

новітніх технологій їх страхування. Упровадження системи страхування банківських ризиків 

та міжнародного досвіду щодо фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації 

комерційних банків. 

4. Можливе здешевлення банківських послуг. Іноземні банки можуть стати важливим 

джерелом довгострокового фінансування капіталомістких проектів та забезпечення 

підприємства необхідними кредитами за нижчими відсотками. Збільшення термінів 

кредитування, що життєво необхідно для іпотечного кредитування та кредитів в інвестиційну 

галузь. 

5. Посилення розвитку міжбанківської конкуренції на ринку банківських послуг і 

демонополізація банківського середовища, як наслідок – підвищення ефективності 

функціонування банківської системи. Збільшення числа гравців на ринку банківських послуг 

сприяють розширенню спектра якісних банківських послуг, підвищенню кваліфікаційного 

рівня банківських працівників, що насамперед вигідно для позичальника. 

Прихід іноземних банків також сприяє витісненню з ринку економічно слабких банків, 

що сприятиме посиленню довіри до вітчизняної банківської системи юридичних та фізичних 

осіб, а також формуванню конкурентоспроможної та фінансово стійкої банківської системи. 

6. Іноземні банки сприяють стабілізації банківської системи, підвищенню її стійкості в 

кризових ситуаціях. Значна частина коштів вкладників і вкладень у фінансовий ринок під час 

кризи не залишає країну, а осідає на рахунках іноземних банків, що користуються високою 

довірою у клієнтів. 

7. Позитивний вплив іноземного капіталу проявляються і в консолідаційних процесах в 

банківській системі України через: 

• залучення додаткових іноземних інвестицій в економіку України; 
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• купівлю «нездорових» вітчизняних банків, що покращує загальний стан банківської 

системи; 

• пришвидшення інтеграції України у світове господарство, зокрема у фінансові 

системи найбільш розвинутих країн світу. 

Загалом, основні конкурентні переваги групи банків з іноземним капіталом над іншими 

вітчизняними банками полягають у високому рівні зовнішньої підтримки, а саме можливості 

швидкого доступу до дешевих ресурсів материнських груп [1]. 

Водночас, разом із позитивними наслідками можливий і негативний вплив 

функціонування іноземних банків в банківській системі України. Серед основних негативних 

наслідків слід виокремити наступні [2]. 

1. Зростання залежності економіки, зокрема ринку праці та бюджету, від ефективної 

роботи інвесторів. 

2. Додаткові ризики для банківської системи, які може спричинити діяльність філій 

банків з іноземним капіталом, серед основних – структурні ризики «залежного розвитку»: 

ризик банкрутства материнського банку, загострення соціальних, економічних і політичних 

ризиків. 

3. Гіпотетично може зростати політична залежність країни від іноземців. Це можливо, 

якщо метою їх діяльності буде отримання політичного впливу, а не максимізації прибутків. 

4. Можливий неконтрольований відтік капіталу з країни, оскільки акціонери банків з 

іноземним капіталом загалом інвестують у ті галузі і в тих країнах, де прибуток і безпека є 

вищими. 

5. Присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо розвинутої 

банківської системи країни. Місцеві банки, які неспроможні на рівних конкурувати з банками 

з іноземним капіталом, банкрутують, що призводить до фінансової нестабільності в країні. 

6. Іноземні банки можуть проводити спекулятивну діяльність, не надаючи повного 

спектра якісних банківських послуг або переслідувати цілі, не сумісні з основними завданнями 

економічної політики приймаючої країни; 

7. Відмінності у системах банківського регулювання можуть створювати проблеми в 

процесі контролю за діяльністю іноземних банків; 

Значна участь іноземних компаній та банків в консолідації вітчизняного банківського 

капіталу може спричинити: 

- надмірну конкуренцію, яку створюють іноземні банки вітчизняним, що не дає змоги 

останнім втримувати свої позиції на ринку банківських послуг; 

- прихід іноземного власника досить часто кардинально змінює підхід до ведення 
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банківського бізнесу у придбаному банку; 

- складність контролю та моніторингу угод злиття та поглинання банків за участю 

іноземних учасників; 

- встановлення контролю за банківською системою України з боку іноземних 

власників вітчизняних банків. 

Загалом же, для банківської системи України також може бути присутній ризик 

дефолту вітчизняних банків за зовнішніми зобов’язаннями. Ще одним ризиком є процентні 

ризики. Географічний дисбаланс у структурі фондів призводить до невідповідності пасивів та 

активів іноземних банків за строками (короткострокові пасиви з країн-донорів і довгострокові 

активи в Україні). В умовах суттєвих коливань відсоткових ставок на міжнародних ринках 

капіталу банкам загрожують розриви ліквідності. Тому транснаціональні банки з географічно 

незбалансованою структурою активів та пасивів усе ж зацікавлені в збільшенні обсягів 

депозитних портфелів на ринках приймаючих країн. 

Підсумовуючи результати аналізу наслідків присутності іноземних банків, можна 

стверджувати про різновекторний характер впливу зарубіжних інвесторів на розвиток 

банківської системи України. Діяльність іноземних банків у період економічного зростання 

сприяла підвищенню капіталізації банківської системи України, нарощенню темпів 

кредитування, розширенню асортименту, підвищенню якості банківських послуг. Іноземні 

банки займають провідні місця на фондовому ринку як емітенти, торговці та андерайтери. 

Основні конкурентні переваги групи іноземних банків від вітчизняних полягають у високому 

рівні зовнішньої підтримки, а саме можливості швидкого доступу до необхідних ресурсів 

материнських груп. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Грошово-кредитна політика відіграє важливу роль у прогнозуванні соціально-

економічних показників, що впливають на економічні процеси, з використанням 

інструментів монетарного та валютного регулювання. Водночас ефективне її проведення має 

вплив і на соціально-економічний розвиток, і на фінансову систему України в цілому. 

Основними факторами впливу на макроекономічну стабільність є високий рівень 

інфляції, девальвація національної грошової одиниці, зростання дефіциту державного 

бюджету, зменшення обсягів золотовалютних резервів. Тому сьогодні особливої 

актуальності набуває питання дослідження монетарної політики та пошук ефективних 

інструментів грошово-кредитного регулювання. 

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні необхідно розробити прозору 

грошово-кредитну політику, адаптовану до умов глобалізації у фінансовій сфері та здатну 

попередити кризові явища, подолати їх негативні результати. 

Діяльність Національного банку України відіграє важливу роль у забезпеченні 

стабільності національної грошової одиниці та грошової системи в цілому, підвищенні 

надійності комерційних банків, що певною мірою впливає на ефективність функціонування 

всієї національної економіки [2]. 

Кризові явища в національній економіці та банківській системі зумовлені багатьма 

чинниками, серед яких:  

 структурні дисбаланси економічного розвитку, імпортозалежність, доларизація; 

 неефективна грошово-кредитна та валютна політика, неефективний банківський 

нагляд; 

 дефіцит бюджету та нераціональні видатки вимагають проведення швидких реформ в 

сфері державної економічної політики. 

Однак, зважаючи на те, що грошово-кредитна політика протягом всіх років 

незалежності залишається чи не єдиним ринковим механізмом стимулювання економічного 

росту та антикризової політики, підвищення дієвості монетарних інструментів повинно стати 

першочерговою ціллю Національного банку України. Для активізації економічного 

зростання України, необхідно розробити оптимальний механізм та впровадити ефективні 

інструменти акумуляції та перерозподілу грошових ресурсів [1, c.197]. 
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Незважаючи на успіхи у проведенні монетарної політики, остання потребує прозорості 

та її узгодженості із іншими складовими загальноекономічної політики держави. Так, 

передумовами досягнення стабільності національної грошової одиниці має бути досягнення 

збалансованого розвитку всіх секторів фінансового ринку та усунення дисбалансу в розвитку 

окремих сегментів банківського сектору. 

Згідно з даними Інфляційного звіту НБУ за І квартал 2019 року тривало сповільнення 

споживчої інфляції - до 8,6% у березні (порівняно з 9,8% у грудні 2018 року). Фактичний 

показник інфляції майже відповідав прогнозу, базова інфляція сповільнилася до 7,6%, навіть 

дещо швидше, ніж очікувалося, що свідчить про послаблення інфляційного тиску на початку 

року. Крім того протягом І кварталу зберігалася сприятлива ситуація на фінансовому ринку 

України [3]. 

Метою грошово-кредитної політики є досягнення та підтримка цінової стабільності, 

тобто забезпечення купівельної спроможності національної грошової одиниці. Для цього 

необхідно знижувати інфляцію та утримувати на одному рівні протягом тривалого періоду. В 

такому випадку НБУ має застосовувати режим інфляційного таргетування, що передбачає 

публічне оголошення кількісної мети інфляції та період протягом якого мету буде досягнуто. 

Проте прогнозовані інфляційні значення можуть відрізнятися від фактичних, досягнутих у 

процесі реалізації грошово-кредитної політики (рис. 1). 

 

Рис. 1. Рівень інфляції за 2015-2018 роки, у % 

Джерело: [3] 

З Рис. 1 видно, що найвищий рівень інфляції був у 2015 році і становив 43,3 %, така 

ситуація була спричинена різким знеціненням гривні. А вже з 2016 року спостерігається 

різке зменшення фактичного значення інфляції до 12,4 %, завдяки проведенню НБУ 

стриманої грошово-кредитної та жорсткої фіскальної політики. У 2018 році фактичний 

рівень інфляції знизився і досягнув позначки 9,8 % і став нижчим прогнозного показника 
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Національного банку (10,1 %). 

Позитивним моментом впливу на грошово-кредитну політику є зниження облікової 

ставки. Саме від неї залежить за якою вартістю банки будуть залучати та розміщувати 

кошти. Облікова ставка не може бути нижча від рівня інфляції і її зниження можливе тільки 

завдяки зниженню темпів інфляції. 

Стан грошово-кредитної сфери значно впливає на банківську діяльність. Протягом 

останніх років (2013 рік - 175 банків, 2016 - 109 банків, 2019 - 77 банків) кількість банків в 

Україні зменшується. Як наслідок, зменшується конкуренція на банківському ринку, доступ 

підприємств та населення до банківських послуг, і відповідно втрачаються робочі місця при 

ліквідації банків. Дуже часто банківський капітал перетікає в інші фінансові, менш 

регульовані сфери, створюючи ризики для макроекономічної стабільності та самих людей 

через низький рівень державного регулювання цих сфер. Тому важливо визначити причини, 

чому саме так відбувається і що треба зробити [4]. 

В Україні вдосконалення монетарної політики має враховувати позитивний досвід 

європейських країн, а для цього необхідно забезпечити стабільність фінансового сектору, 

захист прав інвесторів, кредиторів та споживачів послуг у фінансовій  та банківській сфері. 

Багато проблем потребують негайного вирішення з метою покращення економічної 

ситуації та проведення структурних зрушень і залучення довгострокових іноземних 

інвестицій. Для цього необхідно посилити координацію грошово-кредитної та бюджетної, 

податкової політики держави. 
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ПАРТИСИПАТИВНИЙ БЮДЖЕТ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

На сьогоднішній день в Україні широкою ходою крокує реформа децентралізації, яка 

дає змогу вдихнути нові сили в життя селищ. Паралельно з цим обертів набирає інша 

ініціатива – партисипативні (громадські) бюджети. По при використання партисипативних 

бюджетів великою кількістю міст, водночас сьогодні Бюджетний кодекс України не дає 

визначення такого поняття [1]. 

Єдине законодавчо визначене визначення, що є синонімом до партисипативного 

бюджету зазначене у Законі України “Про схвалення Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації”. Тут зазначено, що бюджет участі 

(громадський бюджет) - механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськістю, спрямований на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, 

зокрема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи 

подання проектів, об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, здійснення 

контролю за їх реалізацією [2]. 

Перші думки про запровадження громадських бюджетів в Україні відбулися у 2014 

році у рамках реалізації Проекту Фундації ПАУСІ. У 2015 році три українські міста: 

Черкаси, Чернігів та Полтава у рамках Польсько-Канадської програми підтримки демократії 

прийняли відповідні установчі документи для експериментального впровадження 

партисипативних бюджетів, а у 2016 році вже реалізували близько 20 проектів мешканців.  

Розглянемо ситуацію партисипативного (громадського) бюджетування по Україні та у 

найбільших містах зокрема.  

Сьогодні в Україні багато органів місцевого самоврядування запровадили громадський 

бюджет. Так, згідно найактуальніших даних станом на початок 2018 року 92 органи 

місцевого самоврядування запровадили партисипативний (громадський) бюджет. Серед них 

1 обласна рада, 1 районна рада, 12 ОТГ та 78 міст [3]. 

До міст з найбільшою часткою громадського бюджету належать (табл.1): 

Розглянемо особливості партисипативного (громадського) бюджетування на прикладі 

міст Львів та Київ. У Львові вперше партисипативне бюджетування було впроваджено у 

2016 році, тоді як у місті Київ у 2017 році . Розглянемо динаміку кількості поданих 

громадських проектів у найбільших містах України (рис. 1). 



 

126 

Таблиця 1 

Частка партисипативного (громадського) бюджету в містах України 

Місто Частка партисипативного (громадського) бюджету 

Київ 100 млн. грн. 

Львів 16 млн. грн. 

Рівне 10 млн. грн. 

Дніпро 10 млн. грн. 

Хмельницький 7 млн. грн. 

Джерело: сформовано авторами за даними [5] 

Так, з діаграми видно, що протягом досліджуваного періоду у місті Київ спостерігалась 

тенденція до збільшення кількості поданих проектів громадськістю, проте у Львові 

спостерігалась протилежна тенденція. Так, станом на 2019 рік у місті Львів було подано 219 

громадських проекти, тоді як у місті Київ 1137 проектів. 

 
Рис. 1 Динаміка кількості поданих громадських проектів у найбільших містах 

України 2016 -2019рр. 

Джерело: сформовано авторами за даними [4] 

У місті Київ громадські проекти подано за різними напрямками, серед яких найбільше 

подано за напрямком спорту (18%), освіта (15%), культура та тризм (13%), екологія (8%), 

соціальний захист (6%), дороги та транспорт (6%), безпека (5%) та ІТ (4%). Щодо міста 

Львів, то виділяють дві категорії – освітні та медичні проекти (113 проектів 52%) та інші (106 

проектів та 48%). 

Таким чином, партисипативний бюджет надає можливість кожному члену суспільства 

брати участь в розподілі коштів місцевих бюджетів через створення проектів для розвитку 

міста чи містечка. Проте, дана реформа має ряд переваг та певних труднощів, пов’язаних із 

їх застосуванням. 

Так, перевагою громадського бюджету є зростання рівня активності громадян у 

демократичному житті суспільства, проте першою проблемою є технічні труднощі 

проведення голосування. Недоліком громадського бюджету є також необхідність залучення 

додаткових осіб та коштів, які будуть займатися процесом партисипативного бюджету. Не 

менш вагомою є проблема низького рівня довіри громади до представників органів влади на 
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початкових етапах впровадження громадського бюджету. 

Так як партисипативний бюджет є новим явищем для населення та держави, то 

проблемою є відсутність досвіду проведення партисипативного бюджетування як у органів 

міської влади, так і громади. 

Тому, на нашу думку, доречно здійснити певні заходи для вдосконалення системи 

партисипативного бюджетування [3]: 

 робота органів, що займаються громадським бюджетом повинна бути відкритою, 

тобто вона повинна бути доступною для кожного (наприклад, транслюватися через мережу 

Інтернет або записуватися); 

 інформаційно-освітні заходи повинні мати постійний, безперервний характер, тобто, 

супроводжувати процедуру партисипативного бюджетування на всіх її етапах; 

 надавати населенню можливість отримувати консультативну інформацію з питань 

партисипативного бюджетування в органах місцевого самоврядування; 

Отже, партисипативний бюджет є ефективним сучасним інструментом налагодження 

відносин між органами влади та населенням. Від підвищує активність громадян у житті 

суспільства та підвищує довіру населення до органів влади. По при ряд переваг, 

партисипативний бюджет все ж має ряд недоліків, що загалом пов’язані з відсутністю 

досвіду, так як партисипативний бюджет для нас є доволі новим явищем сьогодні. Проте, на 

нашу думку, ці недоліки будуть усунені в міру поширення даної реформи в містах України. 

Література: 

1. Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 164-IX від 03.10.2019р. 
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3. Ємельянова А., Лобойко С. Стан впровадження громадського бюджету (бюджету 
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

В нинішніх умовах господарювання одним із важливих чинників розвитку ринкової 

економіки є ефективна банківська система, основу якої складають банківські установи.   Банки є 

фінансовими посередниками, з якими економічні суб’єкти (домогосподарства, фірми і держава) 

взаємодіють найчастіше. Банки відіграють важливу роль в національній економіці, оскільки: 

1) забезпечують канал зв’язку між тими, хто хоче заощаджувати, і тими, хто хоче 

інвестувати; 

2) відіграють важливу роль у визначенні кількості грошей в економіці; 

3) є одним із джерел швидких фінансових інновацій [5, С.42]. 

Від надійності банківської системи залежить не тільки подальший ефективний 

розвиток економіки країни, а також добробут кожного клієнта банка. Беззаперечно 

фінансовий стан банківської системи безпосередньо впливає на економічну безпеку держави 

і, як наслідок, на її економічний суверенітет. 

Системні ризики у фінансовому секторі України перебувають на історично низькому 

рівні. Умови сприятливі для роботи банків, база фондування впевнено зростає, кредитування 

фізичних осіб стрімко розвивається, банківський сектор залишається прибутковим, добре 

капіталізованим та високоліквідним. 

Попри сповільнення української економіки, макроекономічні умови залишаються 

сприятливими для роботи банків: темпи зростання депозитів достатні для підтримання 

кредитування, а зростання попиту бізнесу та населення на банківські послуги забезпечує високий 

прибуток. Ризики прибутковості банківського сектору в середньостроковому періоді є помірними.  

Фінансовий стан домогосподарств та бізнесу поліпшується. Високі темпи зростання 

реальних доходів населення зберігаються третій рік поспіль. Поліпшення споживчих настроїв у 

поєднанні з вищими доходами стимулюють населення брати більше кредитів. Доходи компаній 

також динамічно зростають, рентабельність нормалізувалася після різкого відновлення після 

кризи, а боргове навантаження залишається переважно на прийнятному рівні. 

Банківський сектор працює у сприятливих макроекономічних умовах: темпи зростання 

депозитів достатні для підтримання кредитування, а зростання попиту бізнесу та населення 

на банківські послуги забезпечує високий прибуток. 

Ключовим макроекономічним ризиком для фінансової стабільності є пауза у співпраці 

між Україною та МВФ, а також  на  сьогодні ключовий ризик для фінансової стабільності – 
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несприятливий для держави розвиток подій навколо Приватбанку. Окрім цього, залишаються 

актуальними наявність кредитного ризику, ризику достатності капіталу, ризику ліквідності. 

Також не слід відкидати юридичний ризик та ризик банківського сектору, який в 

середньостроковому періоді можна оцінити як помірний. 

 

Рис. 1. Динаміка активів комерційних банків України протягом 2015 – 2019 рр. 

Джерело: [3]  

Дані рис. 1 свідчать про те, що банківська система України перебуває ще в перехідному 

положенні. Позитивні кроки вже зроблені: скорочено кількість ненадійних банків, 

підвищення прибутковості діяльності, автоматизація систем онлайн-банкінгу, підвищено 

рівень прозорості банківської системи та вимоги до їх учасників, зокрема до їх капіталу, 

ліквідності, корпоративного управління та управління ризиками. 

Макропруденційна політика спрямована на усунення чи обмеження системних ризиків, 

щоб запобігти кризам або зменшити втрати від них. Реалізуючи макропруденційну політику, 

Національний банк виявляє й оцінює ризики для фінансової стабільності та вживає заходів, 

щоб звести їх до мінімуму. Таким чином, на нашу думку,  щоб знизити ризики фінансової 

системи, Національний банк Ураїни як банк банків має стимулювати:  

1) накопичування додаткових запасів капіталу в періоди стрімкого збільшення 

кредитування; 

2) обмеження  надмірного зростання кредиту в цілому чи його окремих видів; 

3) достатній запас ліквідності на випадок відтоку коштів; 

4)  виконання додаткових вимог, коли банк стає системно важливим. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ НА 

ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В умовах політико-економічної кризи в Україні першочерговим завданням держави 

стає відновлення макроекономічної стабільності, оздоровлення фінансового сектора та 

забезпечення збалансованого розвитку фінансового ринку. 

Якщо провідна роль держави як регулятора фінансового ринку вже сьогодні не 

викликає сумнівів, то вектори та інструментарій її діяльності як покупця, продавця та 

посередника на цьому ринку все ще залишаються об’єктом дискусій. Все це обумовлює 

необхідність узгодження інтересів держави при виконанні комплексу функцій на 

фінансовому ринку, формування науково обґрунтованої стратегії її діяльності на ньому та 

системного оцінювання можливостей та результатів реалізації цієї стратегії [1, c. 60]. 

Досконалий фінансовий ринок – це такий ринок, який своєчасно і точно відображає 

попит і пропозицію фінансових ресурсів та допомагає звести постачальників і споживачів 

грошей і капіталу одне з одним з мінімальними витратами за допомогою посередників. 

Окрім того, фінансовий ринок є свого роду фінансовим барометром держави. Він 

працює ефективно тоді, коли в державі низькі темпи інфляції, стабільна нормативно-правова 

база, сприятливий політичний клімат, певний баланс інтересів у суспільстві та в цілому 

економіка розвивається успішно. Ці умови часто порушуються навіть у економічно 

розвинених державах, тому на фінансових ринках досить часто трапляються кризи, що 

спричиняє більш радикальний та економічно невиправданий розподіл фінансових ресурсів 

всередині країн та в міжнародному масштабі [1, с. 62]. 

Державне регулювання фінансового ринку – це цілеспрямований вплив держави на 

систему взаємовідносин, що складаються на фінансовому ринку, з метою впорядкування цих 

відносин і забезпечення захисту інтересів осіб, які беруть у них участь. 

file:///C:/Users/User/Pictures/%20Saved%20Pictures/Banking_Sector_Review_2019-11%20(5)%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/Pictures/%20Saved%20Pictures/Banking_Sector_Review_2019-11%20(5)%20(1).pdf
https://bank.gov.ua/stability/macro
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Основними причинами, які обумовлюють необхідність державного регулювання, є 

наступні [2]: 

 на фінансовому ринку реалізуються національні інтереси держави – комплекс 

економічних пріоритетів розвитку країни; 

 на ринку переплітаються інтереси різних учасників (держави, домогосподарств, 

суб’єктів господарювання), які можуть стати суперечливими і вимагають врівноваження; 

 існує необхідність правового захисту інвесторів, головними з яких є населення, що 

може забезпечити тільки держава. 

Державне регулювання фінансового ринку та його сегментів здійснюється у таких 

основних напрямах: 

 регулювання складу інструментів ринку та обсягу їхніх прав; 

 регулювання складу учасників ринку; 

 регулювання інформаційних потоків на ринку; 

 регулювання операцій та форм торгівлі фінансовими активами; 

 регулювання діяльності іноземних учасників ринку; 

 регулювання протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. 

Враховуючи багатоаспектність проявів якості державного регулювання фінансового 

ринку, виникають суттєві складнощі при формалізації критеріїв та розробці методичного 

інструментарію її кількісного вимірювання . 

Міжнародними організаціями розроблено значну кількість міжнародних стандартів, 

правил та принципів, що регламентують базові принципи функціонування національних 

ринків. З урахуванням цього, розроблено дворівневий підхід до оцінювання діяльності 

держави як регулятора фінансового ринку: 

1) на першому рівні – розрахунок індивідуальних індикаторів 

(SCOREj) дотримання в країні кожного з наступних міжнародних стандартів 

функціонування фінансового ринку [2]: 

 «Загальних принципів захисту прав споживачів фінансових послуг», розроблених 

Організацією економічного співробітництва та розвитку; 

 «Стандартів і процедур ринків цінних паперів», розроблених Групою 30; 

 «Цілей та принципів регулювання ринків цінних паперів», розроблених 

Міжнародною організацією комісій з цінних паперів; 

 «Основних принципів ефективного банківського нагляду», розроблених Базельським 

комітетом з банківського регулювання та нагляду; 

 «Правил прозорості монетарної і фінансової політики», розроблених МВФ; 

 «Стандартів нагляду за страховою діяльністю», розроблених Міжнародною 

асоціацією страхових наглядів. 
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Державне регулювання фінансового ринку – це цілеспрямований вплив держави на 

систему взаємовідносин, що складаються на фінансовому ринку, з метою впорядкування цих 

відносин і забезпечення захисту інтересів осіб, які беруть у них участь. 

Держава найкращим чином задовольнятиме інтереси своїх громадян, залишаючись 

якомога більш нейтральною у своїх особистих відносинах з фінансовим ринком, але дуже 

впливовою у здійсненні регулювання і нагляду. 

Успішне функціонування фінансового ринку в ринкових умовах повинно ґрунтуватися 

на чітко розроблених засадах державного регулювання відносин, що виникають в межах 

даного ринку між його учасниками. Держава має визначати і контролювати правові основи 

таких відносин та встановлювати базові правила економічних стосунків учасників ринку. 

Для держави регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одне з найскладніших і 

найважливіших завдань [3, с. 241]. 

Література: 

1. Бондаренко Є. П. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг / Є.П. 

Бондаренко, Д.М. Дмитренко // Вісник Української академії банківської справи. — 2010. — 

№ 2 (29). — С. 60-62 

2. Виговська Н. Г. Державне регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації 

[Електронний ресурс] / Н. Г. Виговська // Електронне фахове видання. Ефективна економіка. 

– 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1189. 

3. Кравцова І. В. Шляхи реформування механізму державного регулювання ринку 

фінансових послуг / І. В. Кравцова. // Вісник Хмельницького національного університету. – 

2013. – С. 241. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ 

РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Метою дослідження є висвітлення модернізованих умов регулювання ринку 

небанківських фінансових послуг – законопроекту «Спліт» (далі – Законопроект № 2413-а). 

Фінансова система є найважливішим елементом ефективного функціонування економіки 

країни та її економічного розвитку. Як передбачає Комплексна програма розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року, Україна має створити фінансову систему, що 

здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1189
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фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови повноцінного ринкового 

конкурентоспроможного середовища[3]. 

Тож,запровадження нової моделі законодавства для ринків фінансових послуг 

першочергово потребує докорінного перегляду Закону про фінансові послуги. Вказаний 

закон має застосовуватися для всіх фінансових ринків та запровадити:  

- уніфікований понятійний апарат на ринках банківських та небанківських фінансових 

послуг, узгодивши його з термінологією, застосованою у законодавстві Європейського 

Союзу;  

- загальні уніфіковані правила надання фінансових послуг (наприклад, вимоги до змісту 

та порядку укладення договорів про надання фінансових послуг);  

- загальні вимоги до розкриття надавачами фінансових послуг інформації про свою 

діяльність та умови надання послуг; 

- загальні вимоги до нагляду за фінансовими установами, включаючи заходи, 

спрямовані на відновлення платоспроможності фінансових установ та/або виведення їх з 

ринку[3]. 

На сьогоднішній день існує три фінансових регулятори – Національний банк, 

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Після реалізації «Спліта» 

залишиться два – Національний банк та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, які 

працюватимуть більш ефективно. НБУ стане регулятором страхових, лізингових, 

факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній. До 

повноважень НКЦПФР передається регулювання та нагляд за діяльністю недержавних 

пенсійний фондів, адміністраторів пенсійних фондів, а також фондів фінансування 

будівництва[4]. Упродовж адаптаційного періоду, який триватиме до 1 липня 2020 року, 

Національний банк планує зосередити свої зусилля на створенні внутрішнього потенціалу, 

необхідного для здійснення ключових регуляторних функцій (ліцензування та нагляд тощо) 

та організації допоміжних функцій [1], діятиме чинне регулювання та повноцінно 

працюватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. Тобто включно до 30 червня регулюванням ринку як і раніше 

займатиметься Нацкомфінпослуг, а вже з 1 липня 2020 року цю функцію виконуватиме 

Національний банк [2]. При цьому, реформи українського фінансового сектору мають 

відбуватися згідно з міжнародними стандартами. 

 Основна увага під час перехідного періоду приділятиметься комплексному аналізу 

небанківського фінансового ринку. НБУ розроблятиме нове секторальне регулювання та 

вимоги з урахуванням результатів такого аналізу. 
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Станом на 1 січня 2018 року це майже 2 000 небанківських фінансових установ із 

загальними активами 170.8 млрд. грн. З урахуванням вартості чинних договорів фінансового 

лізингу (22.5 млрд. грн.), що укладені юридичними особами-лізингодавцями, зальний обсяг 

небанківського фінансового ринку, регулювання та нагляд за яким має перейти до 

Національного банку, складає орієнтовно 193.3 млрд. грн. Тобто, після прийняття 

Законопроекту № 2413-а та набуття чинності відповідним Законом Національний банк 

відповідатиме за значну частину небанківського фінансового ринку. 

«Спліт» забезпечить безпеку українців як споживачів фінансових послуг, дозволить 

встановити чіткі вимоги до небанківських фінансових установ, а також побудувати 

системний контроль за їх дотриманням. Таким чином, закон зможе запобігти виникненню 

фінансових пірамід або шахрайських схем та забезпечить прозорий та надійний фінансовий 

сектор[3]. 

Саме консолідована модель нагляду за небанківським фінансовим ринком, коли є лише 

два регулятори – НБУ та НКЦФР,  дозволить завершити реформу фінансового сектору, яка 

була розпочата у 2014 році після Революції гідності. Після «Спліту» для ринку буде 

запропонований більш ефективний підхід до регулювання, який водночас дозволить 

уникнути надмірного контролю з боку регулятора. Вимоги до фінансових установ будуть 

залежати від ризику для споживачів та від впливу компанії на ринок. Наприклад, якщо 

компанія не залучає коштів від клієнтів, її діяльність є менш ризиковою, а тому до неї має 

бути менше вимог, а самі вимоги мають бути простішими. Водночас до будь-якої компанії на 

ринку буде три основні вимоги – наявність і достатність власного капіталу, прозора 

структура власності та дотримання законодавства про фінансовий моніторинг. Це 

забезпечить рівні умови для роботи компаній, а також дозволить поступово оздоровити 

ринок, оскільки ці вимоги будуть запобігати використанню небанківських фінансових 

установ у різних схемах, наприклад, ухилення від сплати податків[2]. 

Реформа небанківського фінансового сектору і реалізація бачення Національного банку 

щодо регулювання безумовно вимагатиме внесення суттєвих змін до нормативної бази. Це є 

необхідним для того, щоб:  

- встановити єдині підходи та стандарти до заснування та діяльності фінансових 

установ для різних сегментів фінансового ринку;  

- усунути розбіжності у повноваженнях Національного банку при регулюванні банків 

та небанківських фінансових установ, а також гармонізувати норми національного 

законодавства з вимогами законодавства ЄС в частині повноважень регуляторів фінансових 

ринків; 

- привести вимоги до ліцензування, порядку діяльності, регулювання та нагляду за 
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фінансовими установами у відповідність до законодавства ЄС. 

Національному банку необхідно підходити до оновлення нормативного поля для ринків 

фінансових послуг через діалог з учасниками фінансових ринків. Відтак, Національний банк 

повинен сприяти, аби проекти законів та нормативно-правових актів були доступні для 

публічного опрацювання та обговорення зацікавленими сторонами, зокрема, надавачами та 

споживачами фінансових послуг [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

Фінансова політика України має складний та динамічний характер, що зумовлено 

постійними змінами цілей економічної політики, впливом зовнішніх умов та факторів, які 

загрожують зміною геополітичного становища України. Зокрема, нечіткість фінансової 

політики визначають і внутрішні чинники країни, в тому числі соціальний склад населення, 

його інтелектуальний прошарок, стабільність національної грошової одиниці, розвиток форм 

кредитування. 

Сучасна фінансова політика – це система цілеспрямованих державних заходів щодо 

формування й раціонального використання фінансових ресурсів країни, окремих її регіонів, 

секторів економіки та підприємств. Тобто, це постійний пошук оптимального 

співвідношення шляхів розвитку національної економіки і вибір найефективніших методів та 

https://bank.gov.ua/supervision/split
https://bank.gov.ua/faq?page=1&perPage=5&search=
https://bank.gov.ua/file/download?file=NBFIs_regulation_Draft_concept_2018.pdf
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механізмів їх досягнення [2].  

На сьогоднішній день до основних проблем розвитку фінансової політики України 

можна віднести проблеми забезпечення динаміки зростання, підвищення 

конкурентоспроможності країни та економіки зокрема, утвердження розробленої моделі 

розвитку фінансового стану. Орієнтація на поглиблення курсу ринкових реформ шляхом 

інноваційних впроваджень, а також перейняття європейського досвіду фінансової системи 

допоможуть забезпечити прогресивний розвиток держави. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 14 червня 2017 р. №411-р. «Про схвалення 

проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рр.» було затверджено такі 

принципи: 

- прискорення економічного процвітання за рахунок створення сприятливого 

інвестиційного клімату і підтримання макроекономічної стабільності, в тому числі 

продовження фіскальної консолідації; 

- розвиток людського капіталу внаслідок забезпечення реформи системи охорони 

здоров’я та освіти, поліпшення надання державної соціальної підтримки; 

- боротьба з корупцією шляхом підтримки успішного функціонування інститутів 

боротьби з корупцією, забезпечення ефективного захисту прав власності; 

- проведення реформ державного управління та фінансів, децентралізації; 

- покращення безпеки і оборони країни, в тому числі захист її суверенітету та 

територіальної цілісності, забезпечення основних аспектів безпеки українців [1]. 

До того ж, Національний банк України передбачає підвищення темпів економічного 

розвитку на 2019 (з 2,5% до 3%) та (з 2,9% до 3,2%). Зростання зумовлене стійким 

внутрішнім попитом, вигідними умовами торгівлі та успішним збільшенням врожаю 

зернових. Прогноз щодо поліпшення економіки на 2020-2021 (до 3,2% та 3,7% відповідно) 

ґрунтується на стабілізації монетарної політики та пожвавленні економічної активності у 

світі зокрема. 

Проте, на разі недосконалість фінансової політики України та бюджетного механізму, 

як основної складової фінансової системи, стримує розвиток економіки, підвищує рівень 

інфляції, а також бюджетного дефіциту та державного боргу. Задля уникнення таких 

проблем, доцільним є визначення чітких пріоритетів розвитку економічної та соціальної 

сфери, посилення відповідальності розпорядників коштів за їх цільове і раціональне 

використання. 

Сама держава, як головний суб’єкт фінансової політики, зобов’язана забезпечувати всі 

необхідні методи планування, управління й контролю, також певні нормативи та стимули 

задля фінансової стабільності та покращення рівня життя населення. Розробка реальних 
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макропоказників на кожен бюджетний період та дотримання принципів раціонального 

використання бюджетних коштів є запорукою ефективної фінансової системи розвинутої 

країни. 

З метою досягнення принципів фінансової політики на 2018-2020 рр. необхідно 

здійснити певні трансформації в українській економіці, зокрема: 

- посилення ефективності використання бюджетних коштів шляхом налагодження 

зв’язку бюджетних призначень із стратегічними пріоритетами країни, переоцінка доцільності 

та раціональності видатків; 

- забезпечення реформи охорони здоров’я, що гарантує громадянам якісне медичне 

обслуговування та страхування; 

- удосконалення реформи освіти та системи соціального захисту населення через 

здійснення пенсійної реформи, забезпечення пільг, прозорості надання соціальних послуг; 

- створення сприятливого бізнес-середовища для залучення іноземних інвестицій в 

інновації, агробізнес, а також для розвитку великого та малого підприємництва в Україні; 

- інтеграція української та європейської економіки за рахунок імплементації 

торгівельних та економічних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (щодо зони 

вільної торгівлі в тому числі) [1]. 

До того ж, розвитку фінансової політики та європейській інтеграції України заважає 

відчутна нестача кваліфікованих кадрів, тобто для підтримання процесу інтеграції необхідно 

здійснювати підвищення кваліфікації фахівців та їх перепідготовку. Зокрема, нестабільна 

політична ситуація в країні також дещо гальмує фінансову систему. Відповідно до рейтингу 

Світового банку Україна займає аутсайдерські позиції щодо індексу політичної стабільності 

(45 місце з 45 країн Європи) [4]. Саме тому, основна увага країни повинна зосереджуватися 

на збереженні фінансового та економічного балансу, що допомогло б підвищити 

конкурентоспроможність країни, ефективність використання ресурсів та науково-

технологічного потенціалу, а також розширити інвестиційний попит. Тобто, насамперед, 

основним результатом реформ 2018-2020 є економічне процвітання. 

Отже, фінансова політика – це вагомий інструмент, завдяки якому забезпечується 

соціально-економічний розвиток. Зосередження уваги української влади на її покращенні 

спрятиме зміцненню стратегічних позицій країни на міжнародній арені. Дієвість фінансової 

політики напряму залежить від визначених принципів розвитку та механізмів їх досягнення. 

Зусилля України повинні бути спрямовані на збільшення доходів за рахунок подолання 

безробіття, покращення податкової системи та фінансового стану суб’єктів господарювання, 

а також поліпшення приватизації державного житла. До того ж, вкрай важливим є дефіцитне 

бюджетування, яке потрібно не скорочувати, а орієнтувати на вирішення головної 
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економічної проблеми –активізація інвестиційної діяльності [3]. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

УКРАЇНИ 

Кредитування є найважливішим напрямом здійснюваних банком активних операцій, 

адже кредитний портфель складає інколи до половини всіх активів банку. У структурі 

балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів, 

що має свій рівень дохідності та ризику. Одним із найважливіших завдань управління 

кредитною діяльністю є формування та аналіз кредитного портфеля банку. За визначенням 

НБУ, кредитний портфель – це сукупність усіх банківських позик, що структуровані за 

певними параметрами відповідно до завдань визначеної банком кредитної політики [1]. 

Обсяг кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, в 

т.ч. прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі балансу банку кредитний 

портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень 

дохідності та відповідний рівень ризику. Обсяг і структура кредитного портфеля банку 

визначаються такими чинниками: розмір банку (капіталу); правила регулювання банківської 

діяльності; офіційна кредитна політика банку; досвід і кваліфікація менеджерів; рівень 

дохідності різних напрямів розміщення коштів [1]. 

Як відомо, однією з головних загроз банківського сектора є наявність значної кількості 

непрацюючих кредитів. Причини такої ситуації різні, низька платоспроможність населення, 

кризові явища в економіці, високий рівень реальної (ефективної) відсоткової ставки за 
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кредитами, обслуговувати які під силу не кожному позичальникові, високий кредитний 

ризик, що вимагає від банків формувати додаткові резерви під такі кредити. 

Неплатоспроможність позичальників може носити як тимчасовий, так і постійний 

характер. Типовою ситуацією виникнення неплатоспроможності навіть найбільш надійних 

позичальників стало отримання валютних кредитів в банку, зокрема у доларах США. Це 

спричинено двома основними факторами: по-перше, зростання курсу іноземної валюти, по-

друге, у зв’язку з падінням цін на нерухомість, наданого забезпечення недостатньо для 

покриття всієї суми боргу. Банки, як правило, оформлюють заставу у двох-кратному розмірі 

від суми кредиту. Як результат – занадто високі відсотки, з якими позичальник не в змозі 

впоратись, з одного боку, та неможливість банку здійснити реструктуризацію боргу у зв’язку 

з недостатнім обсягом забезпечення – з іншого боку. 

Комерційні банки України мають значні частки проблемних кредитів, які виникають 

тому, що позичальники банків не повертають надані кредити. Неповернення кредитів є 

наслідком невиконання управління, контролю, обліку, аудиту, моніторингу, проведення 

інспекційних перевірок (нагляду) за кредитною дійсністю комерційних банків України. 

Станом на 1 січня 2019 року усі банки надають інформацію до Кредитного реєстру 

Національного банку, як це передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку 

України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" [1]. 

Одним із напрямів удосконалення  регулювання банківської діяльності у сфері 

кредитування з метою зниження кредитних ризиків є встановлення певних кількісних 

нормативів щодо кредитного забезпечення та дохідності позичальників, до яких відносять: 

1. Вимога до максимального співвідношення розміру кредиту та вартості застави (LTV 

– Loan to Value ratio) – використовується  переважно  в іпотечному кредитуванні. Це 

передбачення чистого доходу, пов'язаного з усіма майбутніми відносинами з клієнтом 

2. Вимога мінімальної суми початкового внеску. 

3. Відношення максимального розміру платежу за кредитом до доходу позичальника 

(«платіж до доходу», PTI – Payment to Income). Цей показник ще називають коефіцієнтом 

боргового навантаження.  

4. Відношення загального розміру заборгованості за кредитом до доходів позичальника 

(«заборгованість до доходу», DTI  –  debt-to-income ratio). 

Практика встановлення таких нормативів з метою зниження кредитних ризиків набула 

поширення в багатьох країнах. Найбільш поширеною стала практика встановлення 

регуляторами кількісного значення показника LTV, нормативи якого встановлюють органи 

нагляду Гонконгу (5070%), Індії (80%), Канади (95%), Китаю (50–75%), Кореї (40-60%), 

https://beta.bank.gov.ua/news/all/u-veresni-nbu-nadav-mojlivist-bankam-otrimuvati-informatsiyu-z-kreditnogo-reyestru
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
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Нідерландів (112%), Туреччини  (50-75%), Сінгапуру (80%) та інших країн. Однак у 

більшості країн показник LTV встановлюється не регуляторами, а визначається у внутрішніх 

регламентах банків як інструмент їх кредитної політики [1]. 

На сьогоднішній день банки багатьох країн в кредитних угодах іпотеки встановлюють 

вимогу щодо мінімальної суми початкового внеску, яка передбачає кредитну підтримку 

угоди з боку позичальника в розмірі 20-30%. Обов’язковими такі умови на сьогоднішній 

день є лише в Китаї (30%), Гонконзі (10%) та Сінгапурі (20%) [1]. 

Одним із підходів до зниження ризику неповернення кредиту, що використовують 

банки, є дотримання певного співвідношення між загальним доходом позичальника та 

виплатами за кредитом з урахуванням всіх боргових зобов’язань. Крім обов’язкових виплат, 

у розпорядженні позичальника повинен залишатися дохід, достатній для покриття поточних 

зобов’язань і витрат на життя, а в окремих випадках – і на утримання об’єкта, під який 

одержано кредит. Для таких цілей банки використовують показник «платіж-дохід» (PTI) або, 

як його ще називають, коефіцієнт покриття боргу. Такий показник є доцільним і важливим, 

він знизить відсоток кредитних ризиків. 

За 2018 рік довіра до банків зміцнилася, про що свідчить притік вкладів населення. 

Також тривало активне відновлення кредитування, переважно за рахунок зростання 

споживчих кредитів. Кредитний портфель банків у національній валюті за 2018 рік зріс на 

8,1% до 616 млрд грн. Найактивніше у 2018 році банки розвивали споживче кредитування. 

Завдяки цьому портфель гривневих кредитів населенню за 2018 зріс на 31,4% до 135,4 млрд 

грн, перевищивши обсяг портфелю у докризовий період. Проте у грудні 2018 він залишився 

майже на рівні попереднього місяця [1]. Портфель гривневих кредитів бізнесу за 2018 

збільшився на 2,7% до 478,5 млрд грн, хоча у грудні 2018 він дещо зменшився (на 1,5%). 

Також у 2018 році зросли залишки за кредитами в іноземній валюті (в доларовому 

еквіваленті) – на 6,7% до 14,4 млрд дол. США (у грудні знизилися на 4,4%). Українці більш 

активно заощаджували кошти у гривні. На початок 2019 р. в Кредитному реєстрі НБУ наявна 

інформація про понад 80 тисяч позичальників – фізичних (53,2 тис.) та юридичних (27,2 тис.) 

осіб [2]. 

Слід визнати позитивні зміни останніх років: банки вимушені трансформуватися: 

змінювати наявні організаційні структури на досконаліші, розширювати спектр послуг, у 

тому числі вдосконалювати механізм надання кредитів і зрештою ставати більш 

привабливими та відкритими для клієнтів [2, с.72]. 

Національний банк зі свого боку здійснює постійний контроль за виконанням банками 

вимог чинного законодавства, що регулює функціонування Кредитного реєстру, та перевіряє 

актуальність наданих даних. 
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Наповнення бази даних Кредитного реєстру підвищує ефективність оцінки банками 

кредитного ризику і таким чином сприяє отриманню добросовісними і сумлінними 

позичальниками кредитів від банків, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на 

відновлення кредитування. Якщо ризик кредитного портфеля буде зменшуватися, то це 

автоматично призведе до поліпшення його якості, що спричинить зростання рівня 

ліквідності, а зростання кредитного ризику призведе до погіршення стану ліквідності банку і 

спричинить появу вже ризику ліквідності.  
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ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

З огляду на те, що Україна поступово виходить на міжнародну арену і розширює 

міжнародне співробітництво, актуальним залишається питання удосконалення податкового 

законодавства, використовуючи досвід передових країн світу. У кожній розвинутій країні 

існує система податків і зборів, які за формою їх справляння класифікуються на прямі та 

непрямі. Останні мають важливе значення, адже в середньому їх частка у валовому 

внутрішньому продукті й у структурі податкових надходжень досить значна. Крім того, 

непряме оподаткування є одним з основних бюджетоутворювальних джерел. 

Для розвитку та вдосконалення податкової системи України, зокрема непрямого 

оподаткування,  потрібно дослідити окремі види непрямих податків у зарубіжних країнах та 

порівняти з тими, які існують в Україні, визначивши при цьому їх переваги та недоліки 

також шляхи їх удосконалення в нашій державі [1, С. 266-267]. 

На сьогоднішній день розвинені країни визначають співвідношення прямого і 

непрямого оподаткування зважаючи на національні особливості побудови податкових 

систем. Середнє значення по 30 країн світу, які входять до Організації економічного 
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співробітництва та розвитку (OECD) демонструє співвідношення прямих і непрямих 

податків у податкових надходженнях 57% проти 43%. Для країн, що розвиваються, 

характерне переважання в оподаткуванні непрямих податків із високою питомою вагою мита 

й акцизів [4, с.96]. Проаналізуємо співвідношення прямих і непрямих податків у деяких 

європейських країнах та в Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Співвідношення прямих і непрямих податків у 2018 році, % 

Країна Загальні податкові 

надходження 

Непрямі 

податки 

Прямі 

податки 

Податки на 

капітал 

Україна 100 69,04 30,96 - 

Німеччина 100 43,98 55,19 0,83 

Франція 100 54,28 43,75 1,97 

Великобританія 100 47,79 51,47 0,74 

Швеція  100 54,52 45,48 - 

Польща 100 64,38 35,62 0,00 

Італія 100 50,18 49,47 0,35 

Нідерланди 100 47,95 51,23 0,82 

Джерело: [2, 3] 

Отже, співвідношення прямих та непрямих податків має певні особливості в різних 

країнах. У Німеччині переважає пряме оподаткування. У Нідерландах, Італії та 

Великобританії співвідношення прямих та непрямих податків приблизно однакове. У 

Франції та Швеції переважають непрямі податки,  а в Польщі та Україні вони становлять 

близько 2/3 усіх податкових надходжень. 

Крім історичних традицій, важливою причиною розвитку непрямих податків у країнах 

ЄС стала політика уніфікації податкових систем країн співтовариства, що була проголошена 

з початком інтеграційних процесів у Західній Європі. Як наслідок, методи вилучення 

непрямих податків досить схожі у ряді країн, тоді як у сфері прямого оподаткування 

спостерігається певна самостійність. Також, значна роль непрямих податків у деяких 

західних країнах викликана, серед іншого, їхньою високою фіскальною ефективністю і 

використанням цих податків для збалансування місцевих бюджетів [4, с.96-97]. 

У цілому аналіз практики ЄС щодо використання непрямого оподаткування та його 

впливу на доходи бюджету та економічний розвиток, на формування ВВП показує, що 

надходження від непрямих податків є одним з трьох базових джерел доходів бюджетів країн-

членів ЄС. Щоб переконатися в цьому проаналізуємо частку непрямих податків у відсотках 

від ВВП (табл. 2). 

Отже, в Україні непрямі податки становлять 14,62% від ВВП. Найменшу, серед 

аналізованих країн, частку непрямі податки становлять у ВВП Німеччини – 10,6%, а 

найбільшу – у Швеції – 22,3%.  У той час як частка прямих поливається від 6,56% – в 

Україні, до 18,6% у Швеції.  
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Таблиця 2 

Частка прямих і непрямих податків у країнах Європи у 2018 році, % від ВВП 

Країна Загальні податкові 

надходження, 

Непрямі 

податки 

Прямі 

податки 

Податки на 

капітал 

ВВП 

 

Україна 21,18 14,62 6,56 - 100 

Німеччина 24,1 10,6 13,3 0,2 100 

Франція 30,4 16,5 13,3 0,6 100 

Великобританія 27,2 13 14 0,2 100 

Швеція  40,9 22,3 18,6 - 100 

Польща 21,9 14,1 7,8 0 100 

Італія 28,5 14,3 14,1 0,1 100 

Нідерланди 24,4 11,7 12,5 0,2 100 

Джерело: [2, 3] 

У Великобританії, як і в Україні та Республіці Казахстан, до непрямих податків 

належать податок на додану вартість та акцизи. Крім цього, до непрямих податків 

Великобританії належать мито, збори з кінних перегонів, собачих перегонів, грального 

бізнесу, гербовий збір. Тобто найбільш розгалужену систему непрямих податків має 

Великобританія.  

Вперше ПДВ був введений у Франції у 1954 році економістом Морісом Лоре. Нині 

понад 120 країн світу запровадили податок на додану вартість [1, С. 267]. Сьогодні саме ПДВ 

виступає головним непрямим податком, доходи від справляння якого формують у 

середньому 6-9 % ВВП. Що стосується ставки оподаткування, то на відміну від України та 

Великобританії, де загальна ставка податку складає 20%, ставка податку на додану вартість у 

Республіці Казахстан дорівнює 12%, що є однією з найнижчих ставок у світі.  

Зменшивши загальну ставку оподаткування в Україні, можна було б стимулювати 

розвиток малого та середнього бізнесу, однак, у зв’язку з євроінтеграцією загальна ставка 

податку в Україні не повинна були меншою за 15% згідно з загальними правилами ЄС. У 

сучасних реаліях ставка 20%  є обтяжливою для вітчизняного бізнесу, що зумовлює спроби 

ухилення від сплати ПДВ. Доцільним є зниження основної ставки даного податку, що 

призвело б до розширення бази оподаткування і виходу економіки із тіньового сектора.  

Поряд із загальною більшість країн використовують одну чи дві знижені ставки ПДВ. 

Наприклад, Чехія – 10% і 15%; Італія – 4%, 10%; Польща – 5%, 8%; Швеція – 6%, 12%. У 

Франції існує три знижених ставки – 2,1%, 5,5% та 10%. У Великобританії застосовується 

знижена ставка на продукти, книги, ліки, медицину, пасажирський транспорт, газети, 

дитячий одяг, тобто до товарів та послуг першої необхідності. Україні доцільно скористатися 

досвідом Великобританії щодо продуктів харчування у зв’язку з необхідністю їх 

здешевлення та підвищення попиту на них, однак, слід зауважити, що це призведе до 

скорочення дохідної частини бюджету чи підвищення інших податків з метою економічної 

рівноваги в державі. 
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Отже, міжнародний досвід у сфері оподаткування для України є дуже цінним. У 

сучасності непрямі податки мають вирішальний вплив на формування податкової політики 

кожної держави та створення правових основ ринкової економіки. Для України питання 

удосконалення системи непрямого оподаткування стоїть дуже гостро, адже саме непрямі 

податки переважають у структурі податків.  
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Податки є основним джерелом доходів усіх держав світу, у тому числі й України. Саме 

вони в розрізі прямих та непрямих податків формують найбільшу частку доходів Зведеного 

бюджету України. 

Непрямі податки являють собою надбавкою до ціни товарів (робіт чи послуг) і 

сплачуються кінцевими споживачами у формі податку на додану вартість (ПДВ), акцизного 

податку та мита. 

ПДВ - форма акцизу, яка зберігає переваги багаторівневого податку з обороту щодо 

оподаткування всіх ступенів руху товару, включається у формі надбавки до ціни товару 

(робіт, послуг) і повністю сплачується кінцевим споживачем цього товару. 

Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари (продукцію, роботи, 

послуги), визначені Податковим Кодексом України як підакцизні, і які включаються до ціни 

цих товарів (продукції, робіт, послуг). 
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Мито – це вид митного платежу, що стягується з товарів при переміщені через митний 

кордон держави (тих, що вивозяться або слідують транзитом). [1] 

Перевага непрямих податків пов’язана в першу чергу з їх роллю у формуванні доходів 

бюджету. Однак це не говорить про те, що вони не виконують регулюючої функції. При 

вмілому їх використанні, непрямі податки можуть бути ефективним засобом регулювання 

економіки. 

Із точки зору фіскальної функції непрямі податки завжди ефективніші за прямі. 

Непрямі податки є стабільним джерелом доходів, зокрема в Україні за їх рахунок формується 

більша частина доходів державного бюджету (рис.1) [2]. 

На графіку чітко можна простежити, що роль як прямих, так і непрямих податків є 

суттєвою у структурі податкових надходжень, незважаючи на переважання останніх. У 2013 

році цей розрив був незначний (на 6,8%), проте починаючи з 2014 р. розрив зростав, і станом  

на кінець 2018р. становив 9,05%.  

 

Рис. 1. Динамічний аналіз прямих і непрямих податків у структурі податкових 

надходжень зведеного бюджету України 

Джерело: розроблено авторами за даними [3; 4] 

На рис. 2 можна простежити динаміку зміни структури податкових надходжень до 

Державного бюджету в розрізі непрямих податків.  

Особлива роль у формуванні доходної частини бюджету належить податку на додану 

вартість (у 2013 р. він становив 71,98% сукупних податкових надходжень, у 2018 р. – 

69,32%) та акцизному податку (у 2013 р. він становив 20,57% сукупних надходжень 

непрямих податків, у 2018 р. – 25,49%), але протягом 5-ти років його питома вага у 

податкових надходженнях поступово зменшувалась, то збільшувалась. Питома вага мита у 

непрямих податкових надходженнях протягом аналізованого періоду поступово 
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зменшувалась, так у 2018р. частка мита склала лише 5,2%. 

Таким чином, спостерігаємо, що склад і структура доходів бюджету постійно 

змінюється, що зумовлюється постійними перетвореннями в податковій системі, намаганням 

держави вирішити фіскальні проблеми за рахунок неподаткових доходів. У 2014 р. ще 

додається фактор військового конфлікту та економічної кризи. 

Рис. 2. Динаміка складу та структури надходжень до Зведеного бюджету в розрізі 

непрямих податків 

Джерело: розроблено авторами за даними [3; 4] 

Отже, непрямі податки є вагомим джерелом наповнення бюджету. Вони здійснюють 

розподіл та перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення.  

Відтак, вони активно використовуються як пріоритетний фіскальний інструмент 

наповнення казни для забезпечення функціонування держави в умовах трансформації 

економіки. Саме ця форма податків є важливим чинником регулювання рівня цін, засобом дії 

на їх динаміку. 
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Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
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РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Кризові явища y фінaнсoвій cистeмі, які мaли місцe протягом останніх років, показали, 

що фyнкції управління ризиками в банках нe булo приділено дoстатньої yвaги, щo й 

пoстaвило під загрозy ефективність функціoнувaння всієї бaнківської cфери. Упрaвління 

банківськими ризиками – це прoцec, за дoпoмoгoю якoгo банк виявляє (ідeнтифікує) ризики, 

прoвoдить oцінку їх вeличини, здійснює їх моніторинг і контролює cвoї ризикoві позиції, a 

тaкож враховyє взаємозв’язки між різними катeгоріями ризиків. Самe такі завдання має 

вирішувати бaнківськa cиcтема України в cучacних умoвaх cтратегічного oрієнтування 

крaїни на приєднaння дo єврoпейських cтрyктyр. Однак аналіз ситуації, щo склалася y 

банківській cфeрі, cвідчить, щo інoді банки зазнають фінансoвогo крaхy в зв’язку з 

нaдзвичaйнo ризиковoю пoлітикoю.  

Нeoбхідність aнaлізу, якісної і кількіcної оцінки вeличини ризиків банківського ceктора 

виникає внаcлідок наявності чіткoгo взaємозв’язку між станом банкiвськoї систeми й 

eкoномічним poстом країни. Свoєю чeргoю, підтримка cтабільногo eкoномічнoгo рocту та 

cтабільнoсті бaнківськoгo ceктoра нeмoжливa бeз чіткoгo yявлeння прo їх нагальні прoблeми, 

y тому числі прo ризики, щo виникають у прoцеci бaнківcької діяльності [1].  

Стрaтeгічною метою бaнкy є збільшeння його вaртоcті як фінaнсової устaнови шляхом 

нaрощувaння власного кaпітaлу, підвищeння рівня доходів і зниження ризиковaнocті 

операцій. Внаслідок того, що ризики впливaють на доходність, банк мyсить aктивно 

упрaвляти ними. Комплекс дій з банківського ризик-менеджменту має на меті забезпечити 

досягнення наступних цілей: ризики мають бути зрозумілими та усвідомленими банком та 

його керівництвом; ризики мають знаходитись в межах рівнів толерантності, встановлених 

спостережною радою банку; рішення з прийняття ризиків мають відповідати стратегічним 

завданням діяльності банку; рішення з прийняття ризику мають бути конкретними та 

чіткими; очікувана дохідність операцій має компенсувати витрати на прийняття ризику; 

розподіл капіталу банку має відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк; стимули 

до досягнення високих результатів діяльності банку мають узгоджуватися з рівнем 

толерантності банку до ризику. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Процес управління ризиками в банку складається з попередження, ідентифікації, 

вимірювання, аналізу, пропонування заходів, контролю та моніторингу, звітування. Система 

ризик-менеджменту банку спрямована на забезпечення виконання бізнес-цілей згідно зі 

стратегією розвитку банку та підвищення його вартості, оптимізацію співвідношення 

потенційних можливостей і ризиків, розміру капіталу і темпів зростання банку [2]. 

Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в банку комплексна 

система управління ризиками, що передбачає узгодженість дій усіх підрозділів у межах 

єдиної стратегії щодо ризик-менеджменту. Банки розробляють власну політику управління 

ризиками, яка покриває такі основні типи ризиків: кредитний ризик, ринковий ризик, ризик 

ліквідності,  ризик країни. Політика управління ризиками визначає основні цілі і завдання, а 

також систему управління ризиками, основні підходи і методи її реалізації. Завдання 

політики полягає в окресленні загальних принципів управління ризиками в банку. Політика 

охоплює кредитні, фінансові й операційні ризики. Загальні принципи управління ризиками в 

банку підлягають регулярному перегляду і затвердженню Правлінням і Наглядовою Радою. 

Загальні принципи управління ризиками реалізуються засобами положень, процедур, 

інструкцій та іншої внутрішньої методичної документації, що стосується окремих видів 

ризику. 

Управління кредитним ризиком має на меті створення здорового портфеля активів. 

Головними завданнями процесу управління кредитним ризиком є наступні: оцінка 

кредитного ризику за угодами з клієнтами (нові кредитні ліміти, щорічні перегляди, заявки 

на внесення змін тощо) і підготовка експертних висновків щодо ризику з коротким змістом і 

рекомендаціями для Кредитного комітету; підвищення якості визначеного портфеля шляхом 

проактивного виявлення «чутливих» випадків, предикативного визначення планів дій 

(індивідуальних стратегій), спрямованих на зменшення кількості клієнтів під наглядом; 

завчасне виявлення чутливих/проблемних клієнтів.  

Українська банківська система сьогодні переживає нелегкі часи. Проблеми, з якими 

стикаються банківські установи потребують негайного вирішення. Сьогодні важливим є 

глибше вивчення тих чинників, які спричиняють появу різноманітних негараздів задля їх 

недопущення чи подолання. Тому сьогодні важливою умовою мінімізації банківських 

ризиків від здійснення активних операцій є формування резервів. Банки повинні здійснювати 

розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість. Комерційні банки 

формують резерви на покриття можливих втрат за активами у національній валюті та 

іноземній валюті, у тому числі розміщені депозити, надані кредити, придбанні цінні папери, 

дебіторську заборгованість та інші активи. 

Мoніторинг кредитних ризиків мaє включати в себе безперервний контроль як зa 

стaном кредитного портфеля в цілому, так і зa виконaнням кожним позичaльником умoв 
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конкретної кредитної yгоди з aналізoм впливу зовнішніх факторів на мoжливість 

своєчаснoсті викoнання зобов’язань за цією yгодою. Упрaвління відсотковими ризиками мaє 

здійснювaтись шляхом прoведення aналізу вaртoсті aктивів і пасивів банкy як y рoзрізі 

загальногo обсягy, так і за oкремими грyпами. Для цього за допомогою спеціально 

розробленого програмного забезпечення мають регулярнo провoдитись рoзрахyнки спреду і 

відсоткової мaржі бaнківських операцій, забезпечувaтись оперативне прийняття 

управлінських рішень стосoвно зміни відсoткової політики банку з yрахуванням поточної 

ситуації на грошово-фінaнсових ринкaх. 

Контроль за ринковими ризиками має включaти регулярне вивчення впливу коливань 

ринкових відсoткових ставок на фінансовий результат банку. Також необхідно проводити 

aналіз прибyтковoсті за різними видaми цінних пaперів; вчасно перевіряти стрyктyри 

портфеля цінних паперів [3]. Мінімізація валютних ризиків має забезпечуватись за 

дoпомогою моніторингу вaлютних ринків і кoнтролю за виконанням відповідних нормативів 

вaлютної позиції банку. Управління ризиком втрати ліквідності має гарантуватися 

регулярним аналізом фактичного стaнy виконaння бaнком своїх зобов’язань і повернення 

активів за обсягами та строками. З цією метою відповідно дo існуючої методики повинен 

здійснювaтись поточний моніторинг якості aктивів банкy за стyпенем ліквідності та рівнем 

ризикy. Упрaвління ризиком репyтaції мaє здійснюватись шляхом прогнозування і 

реaгування на зміни ринкового та іншoгo характерy, які впливають або мoжуть вплинути нa 

репутацію бaнку.  

Ефективний прoцеc виявлення і керyвання ризикaми дoпoмагає дoсягнyти рoзумних 

кoмпромісів між згaданими небезпекaми та нoвими можливocтями. Чим швидше і більш 

неcподіванo змінюється внyтрішнє абo зовнішнє середовище, тим вище відповідальність 

керівників за yхвалення рішень. У такій cитyації будь-якомy керівникy потрібнo бyти 

гoтовим дo можливих несподівaнок. Ризик-менеджмент не пропонує готових рішень, але дає 

cиcтемний підхід дooцінки ризиків конкретних проектів та процеcів підприємcтв і дозвoляє 

завдяки здійсненню превентивних заходів понизити вірогідність як настання ризиковaних 

подій, тaк і зменшити розмір можливого збиткy. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN BUSINESSES OF AVIATION 

INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION 

Ukraine is a young constantly developing country with a lot of potential and opportunities. 

Historically Ukraine is well-known for its great developed agriculture. For example, in 2017 

Ukraine exported sunflower seed oil with a total value of $4.32B (7.05% of overall export), corn - 

$3.07B (5.01% of export), wheat and meslin - $2.99B (4.88%). In total Ukraine exported at $61.3B, 

form which export of agriculture products amounted to $20.8B (one third of total amount) [1]. 

Nevertheless, the country has a large manufacturing base, which has been concentrated in heavy 

industry, main from which are mining and machine tools. Ukraine also has developed the light 

manufacturing and the food industry [2, p.20]. Another aspect that deserves attention is Ukrainian 

aviation industry. Only six countries in the world can provide manufacturing of a plane from 

designing to building, thus the entire production cycle, and Ukraine is one of them. Beside that, 

Ukraine has an advantageous geographical location on the route from South-Eastern Asia to 

Europe. It has 4 out of 10 European transport corridors on the territory, many kilometers of roads 

and railways, sea ports [3]. Thus, all of those components give Ukraine an opportunity for using its 

potential and establish partnership relations with other countries, especially in the conditions of 

European integration. 

Nowadays, government pays more and more attention to questions of business development, 

since businesses are moving country forward. Important indicator of investment attractiveness of 

businesses and country in general is easiness of doing business in the country. There is an annual 

report of The World Bank called “Doing Business”, which makes such analysis. For the purpose of 

assessment, The World Bank uses specific indicator sets and analyze 10 key indicators. This 

includes analysis of regulations of starting business in the country, labor regulations, getting credits, 

paying taxes and many others. The other argument in favor of investment attractiveness of 

Ukrainian is that the country is constantly improving its position in the rating. For example, in 2012 

Ukraine was 152
nd

 in the rating, in 2019 its position changed to 71
st
, and in the rating “Doing 
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Business 2020” Ukraine was 64
th

 among 190 countries [4]. The country has improved six indicator 

out of ten. Therefore, as it can be seen from the rating analysis, conducting entrepreneurial activity 

in Ukraine is easier, which makes the country more investment attractive, including businesses of 

aviation industry. 

European integration play an important part in international cooperation and business 

development. In the conditions of European integration, it becomes more easy to do business in 

Ukraine and work together with Ukrainian companies. Main advantages of European integration for 

Ukraine are access to new markets, harmonization of Ukraine’s legal framework with European 

standards that would simplify cooperation between countries. It also gives opportunities for 

developing trade relations and doing trade operations with smaller taxes, as well as more free 

exchange of workforce and knowledge. Thus, European integration creates more options for 

Ukrainian businesses.  

Ukrainian businesses of aviation industry becomes more investment attractive for several 

reasons. Firstly, as it was already mentioned, Ukrainian businesses of aviation industry are able to 

provide a full manufacturing cycle of a plane. Secondly, Ukraine has a lot of production capacity. 

The most famous for its production capacity is Antonov State Company, which from 2016 is part of 

the Ukrainian Aircraft Corporation (the structure aircraft manufacturing enterprises in Ukraine 

created by the Ukroboronprom). Also Ukraine has numerous smaller businesses of aviation 

industry, not only owned by the state, but also private companies. Moreover, there is airlines in 

Ukraine, such as world-known Ukraine International Airlines that operate passenger flights, and 

Antonov Airlines, that deals with charter air transportation of oversized and extra heavy loads 

worldwide [5]. Advantageous geographical location and European integration gives more options to 

cooperate with Ukrainian businesses of aviation industry. Such cooperation may let to use 

opportunities of Ukrainian businesses and minimize its threats. Cooperation is usually very 

beneficial for companies, especially in such material consumption industries as aviation industry. 

For example, cooperation has already bring many advantageous to Ukrainian company called 

Aeroprakt. They reduce their costs by buying details in different countries where it is more 

beneficial. For example, Aeroprakt buy equipment in China, metal in USA, fabric in France, 

engines in Australia [6]. It also may be useful for marketing. The other point why Ukrainian 

businesses of aviation industry becomes more investment attractive is a significant number of 

highly qualified specialists. Therefore, Ukrainian businesses of aviation industry due to its 

manufacturing abilities, great production capacity, highly qualified specialists and other factors 

becomes more investment attractive, thus Ukraine can cooperate with countries more effectively. 
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TOOLS FOR INTERNATIONAL BUSINESS COMPETITIVENESS ASSESSMENT 

Nowadays, one of the most difficult phenomena in the world economy is the international 

competition of market players. The determining factor of competitiveness of the country's economy 

(hereinafter referred to as the COP), which is considered in the context of the globalization process, 

is the competitiveness of individual enterprises. The presence of a highly competitive market 

environment necessitates the formation of methods for managing the competitiveness of an 

enterprise, the products it produces or the services it provides. However, the basis for finding 

effective management decisions is to determine the factors that affect the competitiveness of the 

enterprise in the global arena. 

Currently, there are COP ratings of countries formed by reputable international organizations 

that report annually. These organizations identify the main factors of economic development and 

analyze the ability of an economy of a country to compete in the foreign market. The source of 

information is statistics that are shared, as well as the results of a survey of business experts. 

The most authoritative COP ratings that reflect a country's willingness to compete in a global 

market are: the Global Competitiveness Index (GCI); Business Competitiveness Index (BCI), 

Business Ease Index (DB), and Trade Facilitation Index. 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=228&product=undefined&year=2017&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined
http://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=228&product=undefined&year=2017&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined
https://mfa.gov.ua/en/press-center/interviews-and-articles/6335-foreign-investment-opportunity-in-ukraine
https://mfa.gov.ua/en/press-center/interviews-and-articles/6335-foreign-investment-opportunity-in-ukraine
https://www.antonov.com/en
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/21/7217344/
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The Global Competitiveness Index (GCI) looks at 113 components combined into 12 key 

metrics that detail the competitiveness of countries around the world. These components are: quality 

of institutions, infrastructure, stability of the macroeconomic environment, public health and 

primary education, higher education and vocational training, efficiency of the market of goods and 

services, efficiency of the labor market, financial market development, technological development 

level, size of the internal market, enterprise competitiveness and innovation potential [3]. 

Switzerland (1), USA (2) and Singapore (3), Japan (9) and Hong Kong (6) have been leaders 

in this rating for several years. They also have strong competitive positions in the countries of 

northern and western Europe. Among them, the Netherlands (4), Germany (5), Sweden (7), the 

United Kingdom (8) and Finland (10). Ukraine ranks 83 in this rating. 

With regard to the Business Competitiveness Index (BCI), it includes the quality of the 

national business climate, the productivity and efficiency of industries, as well as the evaluation of 

the operations and strategies of companies. Among the leaders of this rating we can distinguish the 

following countries: Singapore, USA, Hong Kong, Netherlands, Switzerland, Japan. As for our 

country, it is in 85th place in this rating. 

The Business Ease Index (DB) evaluates the legal regulation of business activity and its 

application and is compiled by the World Bank. 

The rating is performed on the basis of ten components: material and time expenses for the 

registration of the enterprise; obtaining a building permit; connection of power supply; property 

registration; obtaining credit from banking institutions; protection of investors' rights; tax system; 

international trade; enforcement of contracts; the solution of insolvency issues [3]. 

Today, New Zealand is the country with the most favorable conditions for business. The top 

ten also include Singapore, Denmark, South Korea, Hong Kong, US, UK, Norway, Georgia and 

Sweden. Ukraine ranks 71st in the ranking of ease of doing business. 

 The Trade Facilitation Index compares the ease of doing international trade in 132 countries 

by analyzing barriers to trade. The main factors of influence are: access to domestic and foreign 

markets; efficiency of customs administration; efficiency of export-import procedures; transparency 

of border services; accessibility and quality of transport infrastructure; accessibility and quality of 

transport services; accessibility and prevalence of information and communication technologies 

(ICT); regulatory environment and security. 

Considering the indices of the COP and the leading countries, it should be noted that the most 

competitive in the world arena are the economies of those countries that are able to pursue a 

comprehensive policy, can` take into account the whole list of factors of influence and the 

relationship between them [2]. 

Such COP ratings are useful enough for business executives to identify ways to shape 



 

154 

successful economic policies and implement strategic reforms. Also to study and build on the 

business experience of those countries that top these ratings. 

Thus, the COP of a particular country's economy is achieved through a high level of 

development of public institutions and competent macroeconomic management, combined with 

world-class education and an economy based on high technology and innovation. With effective 

governance, each factor is capable of promoting additional competitive advantages at the 

international level 
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ANALIZA GOSPODARCZA MIASTA LUBLIN 

Lublin to jedno z największych i najszybciej rozwijających się miast Polski Wschodniej i 

najbardziej rozwinięte centrum gospodarczo-kulturalne na wschodniej granicy Unii Europejskiej. 

Dobrze udokumentowana, wielowiekowa historia Lublina oraz jego położenie zapewnia mu 

strategiczne znaczenie w kontaktach z innymi krajami Europy Wschodniej, zwłaszcza z Ukrainą. 

Jest także inwestycyjnym i biznesowym sercem Lubelszczyzny, ponieważ to tutaj znajdują się 

wszystkie instytucje, które mają największe znaczenie w tych dziedzinach.  Jak widać na 

powyższej mapie Lublin ze względu na swoje położenie jest miejscem, które dobrze sprawdzi się 

jako lokacja inwestycji. Inwestorzy, którzy chcą prowadzić swoje interesy łącząc rozwój i wsparcie 

jaki zapewnia Unia Europejska z rynkami wschodnimi, takimi jak Ukraina, Białoruś czy Rosja 

powinni ulokować swoje inwestycje właśnie w Lublinie.  

W Lublinie przecinają się także ważne szlaki komunikacyjne i transportowe, z północno-

zachodniej Europy na Ukrainę (i dalej na wschód) i ten łączący państwa bałtyckie z Bałkanami i 

Turcją. Z racji położenia stosunkowo blisko, bo w odległości 24 godzin transportem drogowym z 

Lublina dotrzemy m.in. do Zagłębia Ruhry, Moskwy, Bukaresztu czy Helsinek. Miasto posiada też 
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stale rozwijający się port lotniczy, dzięki któremu (przez Warszawę) można podróżować po całym 

świecie (rys.1). Korzystne położenie geostrategiczne sprawia, że Lublin staje się głównym centrum 

logistycznym w tej części kontynentu, na jego korzyść przemawiają też inwestycje w sieć 

infrastrukturalną, modernizacje i rozbudowę dróg, oraz dostęp do zasobów potrzebnych przy 

wielkoformatowych przedsięwzięć logistycznych, dobrym przykładem są firmy takie jak Panattoni, 

MLP czy Raben, które właśnie w Lublinie prowadzą swoją działalność.  

Miasto zamieszkuje ponad 600 tys. osób, które budują gospodarkę i tworzą rynek zbytu, a 

także prowadzą inwestycje, które sprawiają, że Lublin jest miastem z wysoką jakością życia. 

Przyczyniają się do tego także czołowe miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych 

na osobę, wiele nowopowstałych przedsiębiorstw, które zapewniają tysiące nowych miejsc pracy, 

ale też przeznaczanie dużej ilości dostępnych środków z budżetu na rozwój regionu. 

 

 

Rysunek 1. Rozwój gospodarczy lubelskiego portu lotniczego, źródło [1] 

Jakość życia to jeden z najlepszych walorów miasta. Składa się na to bardzo dobry stan 

środowiska naturalnego, stosunkowo dobry stan infrastruktury drogowej, brak korków i obciążenia 

dróg w mieście, dobry dostęp do usług lekarskich i publicznych, a także szeroka gama wydarzeń 

kulturalnych i atrakcji turystycznych. Świadczy o tym umieszczenie Lublina w rankingu „Polskie 

miasta przyszłości 2019/2020” magazynu „fDi Magazine” [2], ale też przyznanie Lublinowi 

certyfikatu ISO 37120, jest to certyfikat Smart City, który otrzymało tylko pięć miasta w Polsce 

(pozostałe to Gdańsk, Gdynia, Kielce i Warszawa) [3]. 
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Lublin jako miasto stale się rozwija. Każdego roku pojawiają się nowe inwestycje i miejsca, 

gdzie można zdobyć pracę lub rozwijać swoją karierę. W mieście znajduje się 9 uczelni wyższych, 

które corocznie opuszcza około 20 tys absolwentów gotowych do pracy w wielu różnych 

dziedzinach lub do zakładania swojego własnego biznesu, czemu sprzyja także istnienie stale 

rozwijającego się działu startupów i inkubatorów przedsiębiorczości (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Lubelskie uczelnie (dane na rok akademicki 2018/2019) , źródło [1]  

Jak widać na powyższej grafice, Lublin to jedno miasto z jedną z największą liczbą uczelni w 

Polsce. 9 uczelni wyższych, w tym 5 publicznych kształci niemal 62 tys. studentów, w tym wielu, niemal 

10% wszystkich studiujących,  pochodzących zza granicy (ryc. 2). Ośrodki te w rankingach naukowych 

wypadają dobrze w skali krajowej, a różnorodność kierunków, na jakich można podjąć naukę sprzyja 

rozwojowi interdyscyplinarnych badań i podejmowaniu kooperacji pomiędzy różnymi firmami, a 

uczelniami, co z kolei pomaga propagować i wykorzystywać wiedzę pozyskaną przez studentów.  

Największą popularnością wśród uczelni cieszy się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

jest to aż ponad 20 tys. studentów, co prawdopodobnie spowodowane jest mnogością kierunków 

jakie oferuje UMCS. Są to takie dziedziny nauki jak m.in. różnego rodzaju filologie, finanse i 

rachunkowość, prawo, geoinformatyka ale też nauki związane ze sztuką czy branżą IT.  

Drugi pod względem liczby studentów jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

Ponad 9 tys. studiujących wybrało tą najstarszą lubelską uczelnię, której wysokiej jakości 

kształcenie w takich dziedzinach jak teologia, prawo czy nauki humanistyczne przyciągają ludzi z 

całej Polski, a także spoza granic kraju. 
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Trzecią uczelnią posiadającą największą liczbę uczniów, bo ponad 8 tys., jest Politechnika 

Lubelska. Uczelnia oferująca wykształcenie w kierunkach ścisłych, takich jak np. budownictwo, 

elektromechanika czy informatyka.  

Największą popularnością w poprzednim roku akademickim na lubelskich uczelniach 

cieszyły się kierunki związane z naukami humanistycznymi i społecznymi, było to łącznie 20,4% 

wszystkich studentów, biznesem, administracją i prawem zainteresowanych było to 17,8% 

studiujących, niewiele mniej tych, którzy wybrali studia medyczne - 17,6%, natomiast kierunki 

techniczne i przemysłowe wybrało 15,1% studiujących. 

Współpraca pomiędzy nauką i biznesem pozwala na powstawanie i rozwój wspomnianych już 

inkubatorów przedsiębiorczości i startupów, które pomagają młodym ludziom na „bezbolesne” 

wejście na rynek z własnym biznesem. Są to instytucje, które pomagają początkującym 

biznesmenom, dopiero zaczynającym prowadzenie własnej działalności lub wspomagają już 

istniejące przedsiębiorstwa, które chcą wdrażać nowe technologie w swoich działaniach [4]. 

Najbardziej rozpoznawalnymi inkubatorami są akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 

które funkcjonują na mocy art. 148 z dnia 20 lipca 2018r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce [5]. Ich podstawowym celem jest wsparcie dla studentów i doktorantów chcących założyć 

własną firmę, przez co uczelnie mogą wejść na rynek w roli dystrybutorów różnego rodzaju dóbr i 

usług, takich jak szkolenia, kursy lub nowe technologie. Jest to przedsięwzięcie angażujące tak 

studentów, jak i wykładowców, a uczelnie zyskują w ten sposób partnerów biznesowych, którzy 

mogą dofinansować liczne projekty badawcze [6]. 

Start’upy natomiast to organizacje, które, jak możemy przeczytać w książce ich twórcy Erica 

Reisa Metoda Lean Startup, są „ludzkimi instytucjami stworzonymi z myślą o budowaniu nowych 

produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności”[7]. Jest to więc pomoc dla ludzi, którzy 

planują wprowadzić na rynek produkt, co do którego nie ma pewności czy się „przyjmie” i 

przyniesie im późniejsze korzyści.  

Oprócz inkubatorów i startupów w Lublinie istnieje rozwinięta sieć tzw. Aniołów biznesu i 

Venture Capital. Dobrym przykładem tego, w jakim kierunku idzie lubelski rozwój jest istnienie 

Lubelskiej Wyżyny IT. Jest to inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, która wpiera rozwój branży 

informatycznej w regionie, w działania te zaangażowane są władze samorządowe, przedsiębiorstwa, 

środowiska naukowe i instytucje biznesowe. 

Oprócz wymienionych wyżej kierunków rozwoju gospodarczego Lublina należy wspomnieć 

też o dwóch innych, równie ważnych, mowa tutaj o sektorze kreatywnym i turystycznym, który 

zostanie omówiony w dalszej części pracy.  

Rozwój tego sektora jest zaakcentowana w strategiach rozwojowych Lublina na najbliższe 

lata. Jest to możliwe dlatego, że w mieście istnieją odpowiednie warunki do rozwoju tego typu 
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przedsięwzięć. Mowa tutaj o zapleczu kapitału ludzkiego, mocnej bazie akademickiej i 

intelektualnej, a także o stale rozwijającym się sektorze kulturalnym. Współcześnie sektor 

kreatywny odgrywa bardzo dużą rolę w gospodarce nie tylko Lublina, ale i innych miast, ponieważ 

coraz większą rolę odgrywa praca zdalna, jak i rośnie wykształcenie społeczeństwa, a rozwój tego 

sektora gospodarki może zatrzymać młode [8, s. 75-94], wykształcone osoby w mieście, a także 

przyciągnąć do niego specjalistów w danych dziedzinach, nie mówiąc już o przyśpieszenia rozwoju 

miasta i podniesienia w nim jakości życia.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

У сучасних умовах одним із провідних чинників позитивної динаміки соціально-

економічного розвитку будь-якої країни світу є стабільний розвиток підприємництва. 
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Ґрунтуючись на ефективному підприємницькому середовищі, розвиток підприємництва 

сприяє формуванню та утвердженню середнього класу, побудові громадянського 

суспільства, утвердженню демократії та підвищенню рівня життя громадян. Близько 90 % 

всіх суб'єктів господарювання в розвинених країнах належать до малого та середнього 

підприємництва, загалом вони продукують до 60 % доданої вартості та забезпечують 70% 

зайнятості. Основним трендом сучасного розвитку підприємництва в більшості розвинених 

країн світу є постійний пошук інструментів для розширення меж сприяння діловій 

активності та формування сприятливого інституційного середовища для розвитку бізнесу. 

Натомість, в Україні, впродовж усіх років незалежності, внаслідок недостатньої 

обґрунтованості та непослідовності інституційних трансформацій сформувалось та 

продовжує функціонувати несприятливе підприємницьке середовище, яке характеризується: 

складністю регуляторної та дозвільної системи; нестабільною податковою політикою; 

загрозливими проявами корупції; існуванням системних підприємницьких ризиків та 

відсутністю інституційних умов легальної діяльності [1].  

Особливості розвитку підприємницького середовища Львівської області зумовлені як 

об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. До об'єктивних варто віднести: географічне 

прикордонне положення регіону та діяльнісно-видову структуру господарства, яка визначає 

співвідношення секторів економіки за формами власності. А от до суб’єктивних чинників 

належать: ментальність населення, численні технологічні новації, традиції ведення 

підприємництва, законодавчий аспект. 

Особливості розвитку підприємництва в регіоні визначаються і його структурою за 

розмірами: великий, середній і малий бізнес. Високоефективне виробництво зумовлене 

великою часткою малих і середніх фірм, що надає гнучкість і маневреність соціально-

економічним процесам. Перевагами малого бізнесу є здатність швидко реагувати на зміни 

кон’юнктури ринку, оперативно освоювати нову продукцію, змінювати обсяги виробництва.  

Львівський регіон є привабливим для розвитку підприємницької діяльності. Оскільки, 

площа території – 21,8 тис. кв. км, кількість населення – 2, 75 млн. осіб, специфіка діяльності 

– промислово-сільськогосподарська. Область належить до найбільш густозаселених у країні.  

Основними показниками, що характеризують динаміку розвитку підприємницької 

діяльності, є: кількість зареєстрованих та діючих підприємницьких організацій, чисельність 

зайнятих в них, обсяги виробництва (продажі продукції, виконані роботи, надані послуги).  

Статистичні дані: кількість підприємств у Львівській області за видами економічної 

діяльності з розподілом на великі, середні і малі підприємства у 2016-2018 рр. (див. таблицю 

1) [2].  
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Таблиця 1 

Підприємства Львівської області за видами економічної діяльності 

 2016 2017 2018 

одиниць 

У % до 

загальної 

к-сті 

підприємств 

одиниць 

У % до 

загальної 

к-сті 

підприємств 

одиниць 

У % до 

загальної 

к-сті 

підприємств 

Великі 

підприємства 
17 0,1 20 0,1 20 0,1 

Середні 

підприємства 
820 5,3 802 4,3 974 5,1 

Малі 

підприємства 
14749 94,6 17806 95,6 18239 94,8 

Усього 

одиниць 
15586 100 18628 100 19233 100 

Джерело: складено на основі [2] 

Як видно з таблиці, кількість середніх підприємств у 2017 році скоротилася порівняно 

із кількістю підприємств у 2016 році у 0,978 разів (або 18 одиниць). Темп приросту становить 

-2,2%. Проте спостерігається тенденція збільшення середніх підприємств у 2018 порівняно з 

2016 на 154 одиниці.  

За видами економічної діяльності у 2018 році найбільше підприємств діяло у сфері 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 26,01% (або 

5003 одиниці) від загальної кількості підприємств Львівської області. У промисловості 

регіону сконцентровано 14,4% підприємств, в операціях з нерухомим майном 12,5%, у 

будівництві - 9,5%, у професійній, науковій та технічній діяльності - 7,4%. Загалом 70% 

підприємств області працюють у сфері послуг [2]. 

Велике значення у сучасних умовах посилення євроінтеграційних процесів має 

прикордонне положення Львівської області, яке передбачає інтенсивніші господарські 

зв'язки та комунікацію населення, при тому, що ступінь такої активності значно залежить як 

від соціально-економічного потенціалу самої сусідньої держави, зовнішньоекономічної 

активності підприємницьких структур по обидва боки кордону, так і від обраної стратегії 

розвитку прикордонного регіону. З іншого боку, близькість кордонів створює одночасно 

додаткові можливості для розвитку підприємницької діяльності і перешкоди у формі 

надходження конкурентоспроможних товарів і послуг з країн ЄС [3].  

В умовах ринкової економіки для керівників головним показником їх роботи стає не 

кількість виготовленої продукції, а кількість реалізованої (див. рисунок 1). Відповідно 

змінюється підхід до вимірювання продуктивності праці: вищу продуктивність матиме те 

підприємство, яке в змозі продати більше продукції, ніж конкуренти (при однакових 

витратах праці на одиницю товару) [4].  
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Рис. 1. Динаміка розвитку обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

підприємств у 2016-2018 рр. 

Джерело: складено на основі [2] 

Як видно з таблиці, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх 

розмірами за видами економічної діяльності збільшується швидкими темпами. За останні три 

роки (2016-2018) обсяг реалізованої продукції зріс у 1,7 рази. 

У 2016 році Львівщина зробила важливий крок щодо реалізації нових підходів до 

розвитку регіону,  які базуються в першу чергу на використанні його конкурентних переваг в 

умовах зміни взаємовідносин у системі організації публічної влади, зростання повноважень, 

можливостей та відповідальності місцевого самоврядування на усіх рівнях. 

Саме Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року має стати основним 

документом, який визначатиме напрямки подальших дій у сфері реформування економіки 

регіону, розробки і фінансування регіональних і місцевих програм соціально-економічного 

розвитку Львівщини. 

Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) була 

розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону 

України «Про засади державної регіональної політики» з урахуванням Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020» та Державної стратегії регіонального розвитку України на період 

до 2020 року [5]. 

Отже, проведене на прикладі Львівської області дослідження доводить, що в сучасних 

реаліях одним з найважливіших чинників економічного розвитку підприємницького 

середовища  є не тільки географічне розташування регіону, але й діяльнісно-видова 

структура господарства.  
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АГРАРНА  ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Аграрна політика посідає одне із центральних місць у розвитку ЄС. З початку його 

заснування і до сьогодні формування і здійснення Спільної аграрної політики(САП) 

залишається найскладнішим завдання, що пов’язане з фінансуванням та можливими 

проблеми на міжнародних ринках. 

На сьогоднішній день, серйозною проблемою для успішної євроінтеграції України є 

невідповідність рівнів державної підтримки сільського господарства ЄС та України, а також 

несиметричність у торгових режимах. Україна, на відміну від ЄС не має чіткої, адекватної 

сучасним викликам та загрозам агропромислової політики, що має значний негативний 

вплив на конкурентні позиції українського аграрного сектора в світі та посилює вразливість 

АПК до зовнішніх та внутрішніх впливів. 

Ця тема є досить актуальною, так як вдосконалення аграрного законодавства України в 

умовах євроінтеграції дасть нам можливість не тільки підвищення ефективності с/г 

виробництва, а й комплексний розвиток сільських територій. 

Європейська інтеграція - багатогранний процес, де не можна обійтись без участі влади, 

бізнесу, експертних, наукових та громадських кіл. Саме тому, міністерство аграрної політики 

як представник виконавчої влади в рамках євроінтеграційного процесу є відповідальним за 

три основні напрямки діяльності: 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf
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 формування законодавчої бази; 

 створення конкурентного середовища в аграрній політиці; 

 практичну участь у реформуванні галузі. 

Звичайно, зрозуміло, що з цих 3 складових, базовою є законодавча, бо, як відомо, без 

приведення законодавства у відповідність до норм і регламентів ЄС, а також без вироблення 

відповідних механізмів його імплементації неможливі практичні зміни в сільському 

господарстві. 

За збереження економічного сектора з нестандартними інституційними та соціальними 

рисами відповідає САП, цілісність і прогресивність якої визначається усвідомленням її 

базових принципів, обов’язковості виконання умов і досягнення на цій основі компромісних 

взаємовідносин між країнами – членами ЄС. Результатом же проведення такої політики 

вважається захисна стратегія модернізації сільського господарства в умовах внутрішньої 

загрози індустріалізації суспільства та зовнішнього впливу світових конкурентів. 

Відомо, що адаптація аграрії України до умов та вимог Європейського Союзу є 

складним процесом. Європейські орієнтири, в свою чергу, надають аграрному сектору 

відповідний напрям розвитку та відкривають нові можливості сільському господарству, 

створюють додаткові порівняльні переваги на агропродовольчому ринку. 

Сучасний етап реформування САП характеризується прогресом у домовленостях у 

рамках СОТ про лібералізацію торгівлі аграрною продукцією. Початком лібералізації 

виробничого процесу агропродукції став «Порядок денний 2000», який дав поштовх до 

ухвалення таких фундаментальних принципів САП, як: 

 запровадження принципу «багатофункціональності», що поставив 

сільськогосподарського виробника у центр соціальної, культурної та природної системи; 

 формування особливої «європейської моделі сільськогосподарської діяльності», що 

полягає у посиленні життєздатності та конкурентоспроможності сільського господарства ЄC; 

 зміцнення вимог до виробників щодо якості й безпеки продовольства, захисту 

навколишнього середовища й підтримки стандартів добробуту. 

Головним же досягненням САП ЄС вважається створення в Європі спільного 

агропродовольчого ринку 28 країн – членів ЄС з безмитним рухом товарів, робочої сили і 

капіталів, однаковим механізмом ціноутворення, єдиними тарифними бар’єрами і 

технічними обмеженнями для третіх країн та іншими протекціоністськими заходами, що, з 

одного боку, забезпечують стабільні доходи сільськогосподарським товаровиробникам, з 

іншого – високу якість продукції за доступними цінами для всіх верств населення.  

Тобто, з вище написаного, можна зробити висновок, що аграрна політика нашої країни 

є однією з важливих секторів економіки, яка при реформуванні законодавства та приведення 
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його у відповідність з нормами ЄС, в майбутньому, допоможе нам стати частиною ЄС. Цей 

процес — досить складний і тривалий, однак саме він є відповіддю на ті актуальні виклики, 

які євроінтеграція ставить перед українським сільським господарством. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ  

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Надзвичайно важливого значення для суспільства набуває вирішення питань, 

зумовлених сучасними умовами глобального розвитку. Зокрема, є важливим питання 

соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах європейської інтеграції. Економіка 

все частіше опиняється під впливом негативних фінансово-економічних тенденцій, 

спричинених швидкими змінами, тобто спадами і піднесеннями, на ринку. Відповідно 

представники бізнесу намагаються орієнтувати свою діяльність на максимальне отримання 

прибутків. У таких умовах їм потрібно пам’ятати про соціальну відповідальність свого 

бізнесу, адже економіка тісно пов’язана із природою, вона є її частиною. 

Процеси соціальної відповідальності бізнесу щодо екологічної складової 

закріплюються на законодавчому рівні. Зокрема, це такі важливі міжнародні документи як 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату щодо концентрації парникових газів в атмосфері 

та Кіотський протокол про викиди в атмосферу для промислово розвинутих країн. Два роки 

тому вступила в дію Паризька кліматична угода, яка передбачає, що всі розвинені держави, 

не залежно від їхнього економічного розвитку, мають зменшити шкідливі викиди в 

атмосферу. 
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Запровадивши екологічну політику в компанії, не можна гарантовано уникнути 

глобального потепління, однак можна бодай трохи змінити світ. 

Відповідно до міжнародного стандарту ISO 26000, впроваджуючи політику екологічної 

відповідальності, потрібно дотримуватися таких 5 принципів: 

1. Екологічна відповідальність.  

2. Принцип запобіжного підходу. Організація має уникати негативного впливу на 

природу. 

3. Управління екологічними ризиками. Йдеться про прогорами та технології 

оцінювання зменшення або уникнення негативного впливу від дій, продуктів і послуг 

компаній. 

4. Плата за забруднення. З цим принципом поки-що в Україні проблема, але зараз 

розробляються законодавчі норми щодо цього. Цей принцип передбачає сплату 

організаціями вартості необхідних заходів щодо відновлення довкілля. 

5. Врахування екологічних аспектів протягом життєвого циклу продукту або послуги 

[3]. 

Важливими ціллями соціальної відповідальності бізнесу в Україні в сучасних умовах 

європейської інтеграції є досягнення високих економічних показників шляхом 

диверсифікації економіки, підвищення загальної ефективності споживання та виробництва 

ресурсів та усунення зв’язку між економічним розвитком та деградацією навколишнього 

середовища згідно з програмами 10-річного розвитку щодо сталого використання та 

виробництва на основі досвіду розвинених країн. 

До прикладу, українське підприємство “Подільський цемент” у 2016 році досягнуло 

рекордної потужності у випуску основної продукції компанії – клінкеру (напівфабрикату 

цементу), використовуючи найсучасніший енергоефективний та екологічний спосіб, на 

відміну від заводів “Миколаївцемент” та “Цемент”, які були зупинені через використання у 

виробництві застарілої технології [4]. 

Також важливу роль відіграє перехід паперового оформлення документів на 

електронний, що значно скорочує операційні витрати на паперову роботу та знижує 

негативний вплив на стан лісів на планеті. Прикладом цього є компанія InBase, яка 

розробила програмне забезпечення, яке дає можливість здійснювати документообіг компанії 

із контрагентами в електронному вигляді. 

А ПАТ “Креді Агріколь Банк” у 2016 році увійшов до топ-10 українських компаній, що 

піклуються про природу та активно інвестують в навколишнє середовище. Банк є лідером у 

сфері автокредитування, але в той же час автомобіль є джерелом забруднення довкілля. 

Тому, розуміючи цю проблему, компанія розпочала проект під назвою “Дерево за 
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автокредит”. Від імені клієнтів банку, які оформили кредит на авто, співробітники Креді 

Агріколь висаджували дерева [2]. 

Такі тенденції підтримує й компанія “Кока-Кола” в Україні. Компанія реалізовує 

соціальні проекти щодо відновлення водних ресурсів країни, співпрацює з громадською 

організацією Українське товариство охорони птахів, організовує олімпіади для людей з 

відхоленнями розумового розвитку та багато інших. Також компанія розробляє нову 

упаковку, яка буде повністю переробною [1]. 

Отже, успіх бізнесу та його відповідність європейським стандартам залежить не лише 

від фінансових показників його діяльності, а й, чи не більше, від ставлення компанії до 

суспільства, прагнення брати активну участь у розвитку країни та вирішенні її нагальних 

проблем. Іншими словами, від соціальної відповідальності бізнесу, що є глобальним трендом 

сьогодення. 
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Агріколь Банк продовжує зелену ініціативу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres-centr/novini/derevo-za-avtokredit-kredi-agrikol-bank-

prodovzhuye-zelenu-i-486 

3. Міжнародний стандарт ISO 26000. 

4. СRH Україна: Переваги та успіхи завдяки об’єднанню та ребрендінгу. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

http://www.crhukraine.com/sustainability/ksv_projects/crh_happily_unites_ukrainians_for_econom

ic_growth 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ  

Розглядаючи досягнення транскордонного співробітництва в якому бере участь 

Україна, можна зауважити, що декларована «Програмою сусідства Польща-Україна-

Білорусія» ціль транскордонного співробітництва – підвищення конкурентоспроможності 

https://www.coca-colaukraine.com/our-company/company-reports
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прикордонних територій цих держав та активізація інтеграції локальних спільнот – не 

віддзеркалюється в виборі пріоритетів програми та поділі фінансових ресурсів [1, с. 33-41]. 

Тут переважають проекти, пов’язані з інвестиціями в модернізацію доріг, а також охороною 

середовища. Натомість, спільні дії по підтримці економічної співпраці є незначними, а 

присутність українських підприємств на польських та білоруських ринках є непомітною. 

Особливо істотною виявилась діяльність Польщі та Німеччини щодо пришвидшення 

процедур митного оформлення на кордоні для транспортування товарів потягами. Як вказує 

досвід сусідніх країн, для прикордонних територій формування моделі локального розвитку 

є одним із найважливіших завдань. Оскільки багато років прикордонні території України 

існували практично в економічному вакуумі і мали досить незначну можливість впливу на 

свою ситуацію, для більшості прикордонних територій, кордон становив й частково далі 

становить перешкоду для економічного, соціального та культурного розвитку. Значною 

перешкодою в плануванні розвитку є недостатня інформація про стан розвитку закордонного 

партнера транскордонного співробітництва, вагома різниця в порівнянних базах даних 

локального розвитку, кордонний режим, що заважає комунікації, обмежує потік людського 

капіталу, товарів та послуг, присутність паталогічних явищ, пов’язаних з різницями в цінах 

та економічному розвитку, низька комплементарність в допоміжних засобах фінансування та 

невеликий доступ українських прикордонних територій до них, диспропорції в доходах 

громадян по обидва боки кордону. Необхідність опрацювання стратегії розвитку 

прикордонних територій України виявляється, передовсім, в ефективному використанні 

транскордонної співпраці з закордонним партнером та затвердженні спільних завдань, 

ідентифікації найважливіших проблем та окреслення шляхів їх подолання на перспективу, 

підвищення власної конкурентоспроможності по відношенню до закордонного оточення. 

Потрібно підкреслити важливість формування транскордонної та локальної політики в 

контексті загальної економічної та суспільної закордонної політики. Аналіз дій німецької 

адміністрації територіальних одиниць, так званих ляндів, на польсько-німецьких 

прикордонних територіях вказує на міцний зв’язок транскордонних програм з закордонною 

економічною політикою, спрямованою на польських партнерів.  

Процеси децентралізації територіальних адміністративних одиниць створили нові рами 

розвитку прикордонних територій та транскордонної співпраці. Територіальна громада 

створюється для забезпечення виконання певних покладених на неї функцій. Обсяг цих 

функцій в основному збігається з обсягом функцій, покладених на органи місцевого 

самоврядування, оскільки територіальні громади – це структурні елементи системи 

місцевого самоврядування. Сучасний стан розвитку економіки територіальних громад, 

незважаючи на деякі позитивні зрушення за останні роки, характеризуються низкою 
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негативних рис: низьким загальним рівнем економічного розвитку, що ускладнює проблему 

інтеграції України до Європейського співтовариства; високим рівнем диспропорції у 

розвитку окремих територій; суттєвими відмінностями у галузевій структурі економічних 

систем різних територій.  

Процес підприємств об`єднаних територіальних громад  відбувається під впливом 

певних чинників, що зумовлюють характер і динаміку економічного розвитку: початковий 

рівень розвитку території, стан людського капіталу, його “інтелектомісткість”, внутрішні 

(ендогенні) умови господарювання, зовнішні (екзогенні) умови господарювання. Значення 

початкового рівня розвитку підприємництва полягає у використанні досвіду економічно і 

технологічно розвинутих підприємств у менш фінансово стійкі. Важливим чинником 

економічного розвитку підприємств є людський капітал, рушієм якого є ідеї, інновації, 

комунікації. Сучасна економіка потребує від людського капіталу виключно високого 

професіоналізму, нового економічного мислення, нових економічних підходів до управління, 

вона потребує досконалої конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках і 

систематичного застосування інновацій у виробництві. 

Література: 

1. Васьківська К. В., Кунірук Г. В.  Транскордонне співробітництво України в умовах 

євроінтеграції. Вісник Львівської державної фінансової академії.  2010.  № 18.  С. 33-41. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

В умовах сучасної ринкової економіки малий бізнес відіграє важливу роль у зростанні 

добробуту населення, забезпеченні конкурентного середовища, економічної стабільності, 

вирішенні соціально-економічних проблем країни. Зважаючи на складну економічно-

політичну ситуацію в Україні, виникає потреба дослідити сучасний стан малого 

підприємництва та вказати шляхи вдосконалення підприємницької діяльності. 

Дослідженню проблем розвитку малого бізнесу, питань його фінансування, формування 

інвестиційного середовища та сприяння розвитку підприємств присвячені праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених: З. С. Варналія, І. В. Запатріної, С. Шейна, Д. Сторей. 

Мале підприємництво мале великий вплив на стабілізацію та відновлення національної 

економіки. Проаналізувавши динаміку діяльності суб’єктів господарювання малого бізнесу, 
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ми можемо спостерігати, що за останні роки немає суттєвих змін у кращу сторону. 

Аналізуючи дані, можна спостерігати, що з 2014 року по 2016 рік починає 

зменшуватись кількість малих підприємств, а вже з 2017 року ми бачимо незначний розвиток 

малого бізнесу. У порівнянні з 2016 роком у 2017 році кількість підприємств збільшилась на 

31766 підприємств[1]. 

Основними причинами зменшення малих підприємств є: 

1. Збільшення єдиного соціального внеску; 

2. Зниження купівельної спроможності населення; 

3. Надмірне державне регулювання. 

Малий бізнес найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя зі своїми 

закономірностями розвитку та специфічними перевагами, що при певних умовах стають 

недоліками, стримуючими його розвиток. Наприклад, відносно невеликий капітал для 

започаткування малого бізнесу звужує рамки виробництва й обмежує можливість залучення 

додаткових ресурсів: науково-технічних, фінансових, виробничих, трудових та ін.  

Нестійкість малого бізнесу внаслідок обмеженості ресурсів, а також підвищеної 

чутливості до змін в економіці, набагато вище, ніж у великих і середніх підприємницьких 

структур. Близько 80% малого бізнесу існують рік-два, а більше третини є збитковими[3]. 

Варто зазначити, що Україна в рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу 

за результатами дослідження посіла 76 місце. Позиція країни покращилася на чотири пункти 

в порівнянні з минулим роком. Протягом 2012-2018 років позиції країни з кожним роком 

покращувались. Це було пов’язано з тим, що Україна хотіла вийти на арену зовнішнього 

ринку; намагалась проводити ефективну політику щодо діяльності малих підприємств; 

створювала сприятливі умови для інвесторів [2]. 

Незважаючи на покращення ситуації, є ще низка проблем, яких необхідно вирішити: 

загальний стан економіки; монополізація бізнесу, відсутність достатнього стартового 

капіталу, власних фінансових ресурсів, сировини, матеріалів; недосконалість податкової 

системи; високий рівень корупції; нестабільність умов ведення бізнесу. 

Сучасний стан джерел фінансування малих та середніх підприємств в Україні не 

дозволяє їм активно розвиватися на інноваційній основі. Важливими причинами такої 

ситуації є дефіцит власних ресурсів, внаслідок низького рівня рентабельності і, відповідно, 

зменшення суми прибутку; обмежене використання банківських позик через високі 

процентні ставки; нестабільна діяльність банківської системи; недостатня розробка 

альтернативних джерел фінансування; недостатні знання малого та середнього бізнесу щодо 

можливості участі у міжнародних грантових програмах [5].  

На основі викладеного матеріалу можна сказати, що малий бізнес виступає однією із 
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рушійних сил розвитку економіки України. Існують проблеми, які гальмують розвиток 

малих підприємств. 

Основними напрямами подальшого розвитку малого бізнесу в Україні : 

1. формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу;  

2. вдосконалення фінансово кредитної підтримки;  

3. забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку;  

4. інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; 

5. стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого бізнесу [4]. 

Література: 

1. Офіційний сайт державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www. 

ukrstat.gov.ua/. 

2. DOING BUSINESS-2018. Україна в рейтингу Світового банку легкості ведення 

бізнесу: веб-сайт. URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-

svitovogo-banku-legkostivedennya-biznesu. 
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впровадження в Україні : Науковий вісник НЛТУ України, 2011, 200 с. 
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ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Станом на перше квітня 2019 року в Україні кількість публічних акціонерних товариств 

зменшилася на 20,7% у порівнянні з 1 квітня 2018 року. Про це повідомляє Державна служба 

статистики України. На початку квітня поточного року в Україні налічувалося 1 687 

публічних акціонерних товариств, на 20,7% менше, ніж роком раніше. 

Зважаючи на стрімке зниження кількості акціонерних товариств в Україні за останні 

роки, вважаємо актуальним розглянути типи дивідендних політик корпоративних 

підприємств і спробувати виокремити найбільш сприятливу для розвитку АТ  дивідендну 

http://edclub.com.ua/analityka/doing-business2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkostivedennya-biznesu
http://edclub.com.ua/analityka/doing-business2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkostivedennya-biznesu
http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-30.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-30.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-30.pdf
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політику. 

Дивідендна політика підприємства – це сукупність стратегічних і поточних рішень 

щодо розподілу результатів діяльності акціонерного підприємства. У цілому дивідендну 

політику можна трактувати як сукупність заходів щодо розподілу чистого прибутку на 

тезавровану та споживчу частини [1]. 

У процесі формування дивідендної політики підприємствам необхідно враховувати дві 

прямо протилежні економічні мотивації акціонерів – одержання високих поточних доходів та 

значне збільшення доходів у перспективному періоді. 

Наразі доцільно підкреслити, що обґрунтована дивідендна політика в сучасній 

корпоративній моделі розвитку підприємств, може суттєво визначати ріст курсу цінних 

паперів, фінансових результатів, потенціалу власного капіталу та рівень захищеності 

власників і учасників корпоративного процесу. 

Підходи і типи дивідендної політики підприємства: 

1. Консервативний підхід 

•  Залишкова політика дивідендних виплат 

•  Політика стабільного розміру дивідендних виплат 

2. Компромісний підхід 

• Політика мінімального стабільного розміру дивідендів з надбавкою в окремі періоди 

3. Агресивний підхід 

• Політика стабільного рівня дивідендів 

• Політика постійного зростання розміру дивідендів [2].  

Розглянемо детальніше наведені дивідендні політики та їх особливості: 

1. Залишкова політика дивідендних виплат передбачає, що фонд виплати дивідендів 

створюється після того, як за рахунок прибутку задоволена потреба у формуванні власних 

фінансових ресурсів, що забезпечують, повною мірою, реалізацію інвестиційних 

можливостей підприємства. Перевагою політики цього типу є забезпечення високих темпів 

розвитку підприємства, підвищення його фінансової стійкості. Недолік же цієї політики 

полягає в нестабільності розмірів дивідендних виплат, повній непередбачуваності 

формованих їх розмірів у наступному періоді і навіть відмові від їх виплат у період високих 

інвестиційних можливостей, що негативно відбивається на формуванні рівня ринкової ціни 

акцій. Така дивідендна політика використовується зазвичай лише на ранніх стадіях 

життєвого циклу підприємства, пов'язаних із високим рівнем його інвестиційної активності.  

2. Політика стабільного розміру дивідендних виплат передбачає виплату незмінної їх 

суми протягом тривалого періоду. Перевагою цієї політики є її надійність, яка створює 

почуття впевненості в акціонерів у незмінності розміру поточного доходу незалежно від 
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різних обставин, визначає стабільність котирування акцій на фондовому ринку. Недоліком 

цієї політики є її слабкий зв'язок із фінансовими результатами діяльності підприємства, 

відповідно, у періоди несприятливої кон'юнктури та низького розміру формованого прибутку 

інвестиційна діяльність може бути зведена до нуля. Для того щоб уникнути цих негативних 

наслідків, стабільний розмір дивідендних виплат установлюється зазвичай на відносно 

низькому рівні. Це відносить згаданий тип дивідендної політики до категорії консервативної, 

що мінімізує ризик зниження фінансової стійкості підприємства через недостатній темп 

приросту власного капіталу.  

3. Політика мінімального стабільного розміру дивідендів із надбавкою в окремі періоди  

за достатньо розповсюдженою думкою являє собою найбільш зважений її тип. Її перевагою є 

стабільна гарантована виплата дивідендів у мінімально передбаченому розмірі за високого 

зв'язку з фінансовими результатами діяльності підприємства, що дає змогу збільшувати 

розмір дивідендів у періоди сприятливої господарської кон'юнктури, не знижуючи при цьому 

рівень інвестиційної активності. Така дивідендна політика дає найбільший ефект на 

підприємствах із нестабільним у динаміці розміром формування прибутку. Основний недолік 

цієї політики полягає в тому, що за тривалої виплати мінімальних розмірів дивідендів 

інвестиційна привабливість акцій компанії знижується і, відповідно, падає їх ринкова 

вартість.  

4. Політика стабільного рівня дивідендів передбачає встановлення довготривалого 

нормативного коефіцієнта дивідендних виплат відносно суми прибутку. Перевагою цієї 

політики є простота її формування та тісний зв'язок із розміром формованого прибутку. 

Водночас основним її недоліком є нестабільність розмірів дивідендних виплат на акцію, що 

визначається нестабільністю суми формованого прибутку. Ця нестабільність викликає різкі 

перепади в ринковій вартості акцій за окремими періодами, що перешкоджає максимізації 

ринкової вартості підприємства у процесі здійснення такої політики. Навіть за високого 

рівня дивідендних виплат така політика зазвичай не приваблює інвесторів (акціонерів), що 

уникають ризику. Тільки зрілі компанії зі стабільним прибутком можуть дозволити собі 

здійснення дивідендної політики цього типу; якщо розмір прибутку суттєво змінюється в 

динаміці, ця політика генерує високу загрозу банкрутства.  

5. Політика постійного зростання розміру дивідендів передбачає стабільне зростання 

рівня дивідендних виплат у розрахунку на одну акцію. Зростання дивідендів під час 

здійснення такої політики відбувається, як правило, у твердо встановленому відсотковому 

прирості до їх розміру в попередньому періоді. Перевагою такої політики є забезпечення 

високої ринкової вартості акцій компанії і формування її позитивного іміджу у потенційних 

інвесторів за додаткових емісій. Недоліком цієї політики є відсутність гнучкості в її 
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проведенні та постійне зростання фінансової напруженості. Здійснення такої дивідендної 

політики можуть дозволити собі лише реально процвітаючі акціонерні компанії, якщо ж ця 

політика не підкріплена постійним зростанням прибутку компанії, то вона являє собою 

прямий шлях до банкрутства [3]. 

Можемо зробити висновок, що жодна з наведених дивідендних політик не може бути 

універсальною для всіх підприємств і має підбиратися з урахуванням особливостей 

національної економіки, специфіки конкретного підприємства та особливостей його 

діяльності. Теоретично кожна із наведених дивідендних політик може використовуватись 

підприємством протягом певного періоду діяльності заради досягнення певної мети.  
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТАН 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Розвиток бізнесу в Україні відбувається в часі конкретних суспільно-економічних умов 

та під впливом системи екзогенних та ендогенних чинників. Ведення бізнесу в Україні 

здійснюється в умовах мінливого макросередовища, тому суб’єктам підприємництва 

доводиться адаптуватися до таких умов [4]. 

Корпоративна культура - важливий складник нематеріальних активів, що формує 

інтелектуальний капітал організації, оскільки вона додає вартість до репутації організації. 

Сьогодні корпоративна культура є пріоритетним фактором ділового успіху, оскільки вона 

задає орієнтири поведінки: всередині організації, у взаємодії між працівниками на робочому 

місці, поза організацією, у взаємодії між різними інституціональними суб’єктами. Якщо 

розглядати корпоративну культуру і моделювання поведінки людей, то її можна вважати 

фактором психологічного впливу. Функціонування всередині організації відображає підхід 
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до бізнесу, формує відносини на ринку. 

 Корпоративна культура створює колективні цінності, які впливають на манеру і 

методи управління. Корпоративна культура відображає взаємопов’язану єдність керованої 

частини в системі менеджменту і керуючої частини. Предметом корпоративної культури є 

формування характеру злагоджених стосунків як всередині організації, так із зовнішнім 

середовищем, а також формування головних цінностей організації [2]. 

Корпоративна культура підприємства визначає напрям його розвитку у сфері 

управління персоналом. Вона є винятковою та неповторною, на кожному підприємстві 

притаманні якісь особливості. Дослідження цього питання доводять, що немає підприємств з 

однаковою корпоративною культурою. Втім підприємства можуть використовувати подібні 

методи, способи, засади для формування та розвитку корпоративної культури. Одним із 

таких шляхів, що сприяє розвитку корпоративної культури, є використання її принципів і 

впливає на подальший її стан, ефективність прийняття управлінських рішень, 

результативність діяльності працівників. Дослідження принципів корпоративного управління 

та діяльність підприємств дозволяє сформувати принципи, які сприяють піднесенню 

корпоративної культури.  

Провідні тенденції розвитку корпоративної культури в Україні - це деідеологізація 

корпоративної культури корпорацій, частинна ліквідація впливу держави на її формування; 

комерціалізація корпоративної культури; збільшення зацікавленості до корпоративної 

культури серед академічного менеджмент забезпечення, але в ракурсі зростання, передусім, 

дохідності. Немає піклування про учасників корпоративних відносин у соціально-духовному 

плані; зміцнюється культурно-комунікативна байдужість у вищого корпоративного 

керівництва; зростає свідома реалізація у виробничо-господарській практиці компанії 

елемента акціонерної антикультури; порушуються кодекси протокольної діяльності 

учасників корпоративних відносин [3]. 

Отже, в Україні корпоративна культура знаходиться у критичному стані, що посвідчує 

актуальність забезпечення її розвитку у виробників на засадах сучасних підходів до 

дослідження наукою та практичної реалізації менеджментом корпоративних продуцентів, 

зокрема, на основах корпоративної політики. Великі українські промислові компанії сьогодні 

функціонують, спираючись в основному на самофінансування з щонайменшим залученням 

послуг фінансового ринку (фондового ринку та тривалих банківських кредитів).  В Україні ж 

фондовий ринок, хоча вже існує, але на такому ступені зрілості, який поки що не дає йому 

достатньої можливості мобілізувати великі обсяги фінансових ресурсів для інноваційного 

розвитку великих індустріальних корпорацій, ні певним чином спрямовувати інвестиційні 

потоки на основі об’єктивної інформації інвесторів про правдиву динаміку ефективності 
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економічної діяльності окремих підприємств і галузей, ні посилювати ефективність 

корпоративних прав від менш до більш результативних власників і менеджерів. 

Національна культура українців, незважаючи на певні негативні деталі, які обумовлені 

історичним розвитком суспільства, все ж формуються цілою низкою конструктивних рис 

української темпераменту, які можуть сприяти засвоєнню нормативних цінностей 

корпоративної культури. Йдеться про високий рівень розвиненості волелюбства, 

природженого демократизму, доброти та взаємодопомоги [1]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Діяльність інформаційного бізнесу охоплює та включає в себе досить багато різних 

видів діяльності, які напряму чи побічно зв’язані з інформацією.  Взагалі поняття 

«інформація» характеризується як сукупність будь-яких даних, деякі відомості, 

інформування про що-небудь. Важливою вимогою  інформації є її корисність, зрозумілість, 

актуальність, повнота та достовірність. 

На теперішній час «інформацію» також розглядають, як економічну складову разом із 

категоріями виробництва: природні ресурси, праця, капітал тощо. Під час виробничого 

процесу інформація слугує найважливішим елементом, який витісняє традиційні фактори. 

Адже за рахунок інформаційних технологій можна зменшити оборотний капітал, 

використовуючи загальні системи оперативного управління виробництвом та доставкою 

комплектуючих при яких не тільки вивільняються складські приміщення, але й відпадає 

потреба у складуванні взагалі.   

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/36.pdf
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Так виникла нова сфера підприємництва, що зветься інформаційний бізнес. Існування 

інформаційного бізнесу засноване  на комп’ютерній обробці інформації, а також зберіганні 

та передачі її на будь-яку відстань. 

Структура інформаційного бізнесу насамперед обумовлена найбільш динамічним 

розвитком одержання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). Таке 

розповсюдження набуло великих масштабів, що надалі привело інформаційний бізнес до 

розвитку не лише як самостійну сферу підприємницької діяльності, але і до розподілення 

середовища бізнесу у різноманітних галузях економічної діяльності. 

Особливість інформаційного бізнесу полягає і в тому, що споживачі цікавляться тільки 

тими ІПП, що безпосередньо необхідні для їх діяльності, а знати про всі бази даних для них 

немає потреби. Найбільшу цінність має та інформація, яка потрібна для прийняття 

конкретного рішення та на основі якої можна дійти висновку з будь-якого питання. Тому, 

завдання інформаційного бізнесу полягає у наданні споживачеві саме такої інформації.  

Сьогодні,  в умовах ринкових відносин неможливий подальший розвиток 

інформаційного бізнесу та розвиток інформаційних технологій, якщо не буде здійснюватись 

дослідження ринкової ситуації та прогнозування потреб споживачів інформаційного ринку.  

«Динаміка національних інформаційних ринків залежить від рівня економічної та 

регуляторної політики країни, її інтеграції у глобальні інтеграційні процеси, конкуренції 

корпорацій, розвитку ІТ-індустрії, наявності інтелектуальних ресурсів, кваліфікації 

суспільствa» [1, с. 95]. 

На даний час в інформаційному бізнесі, а також і в цілому в економіці є три 

найбільших центри: США, Японія, Західна Європа, між якими ведеться конкурентна 

боротьба.  

За рівнем доступу до інформаційних та комунікаційних технологій Україна займає 

лише 88 місце. Щоб подолати цю проблему в Україні вже організовується перелік заходів, 

які спричинятимуть формуванню матеріальної бази інформаційного бізнесу а також зможуть 

впливати на динаміку інтеграції країни в глобальний простір. 

В даному напрямку Верховною Радою України було затверджено Закон України «Про 

основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки». В цьому 

Законі визначено основний перелік завдань, цілей, напрямків, національну політику та 

організаційно-правові основи розвитку інформаційного бізнесу в Україні. 

Виконавши всі завдання щодо поліпшення стану інформаційного бізнесу, буде 

забезпечено комп’ютерною та інформаційною грамотністю населення. Покращиться стан 

інформаційної безпеки в умовах модернізації ІКТ. Підвищиться національна 

конкурентоспроможність за насамперед за рахунок людського потенціалу у 



 

177 

високоінтелектуальних сферах діяльності. Поліпшиться життєвий рівень усього населення,  

завдячуючи економічному зростанню та ін. 

Література: 

1. Макаренко Є. А. Міжнародний інформаційний бізнес: структура, ієрархія ринків, 

класифікація продуктів і послуг. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник 

наукових праць університету ім.. Тараса Шевченка,  Інститут міжнародних відносин. Київ, 

2012.  Випуск 105 (Частина ІІ) -163 с. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин як в Україні так і в світі 

господарська система відіграє важливу роль. Малі форми господарювання потребують 

особливої уваги. Саме мале підприємництво сприяє швидкій структурній перебудові 

економіки, насичує ринок товарами та послугами, максимізує зайнятість всього 

працездатного населення. Але, на даний момент, розвиток малого підприємництва в Україні 

гальмується, через мінливу економіко-політичну ситуацію. 

Сталий розвиток малого бізнесу є двигуном економіки. Згідно з законодавством 

України, малими (не зважаючи на форму власності) визнають підприємства, в яких 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 

п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період 

не перевищує 70 млн гривень [1]. В Україні малий бізнес займає понад 90 % всіх 

зареєстрованих підприємств, але він складає лише 12-14 %  від ВВП. На малих 

підприємствах працює 11 % всього зайнятого населення країни. Найбільш привабливими 

видами діяльності є сфера послуг, зокрема торгівля [2]. 

Важливими причинами сповільнення розвитку підприємницьких структур малих та 

середніх розмірів в Україні вважають: 

- недосконалість законодавства в сфері проблем функціонування малого 

підприємництва й бізнесу в цілому; 

- високий податковий тиск, який спонукає малий бізнес йти до тіньової економіки; 

- недостатня підтримка малих підприємців державою; 

- відсутність дійових механізмів впровадження і реалізації державної політики в 
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частині підтримки малого бізнесу; 

- недосконала система обліку та звітності на підприємствах малого бізнесу; 

- обмежені обсяги інформаційної бази та недосконале консультативне забезпечення; 

- проблеми та недоліки у системі, пов’язаній із підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації кадрів для підприємницьких структур. 

Для того щоб пришвидшити розвиток малого підприємництва у нашій країні потрібно 

вжити таких заходів: 

- розробити раціональну нормативно-правову базу; 

- поліпшити процедуру отримання дозволів і реєстраційних документів; 

- підвищити доступність фінансових та кредитних ресурсів; 

- розширити інформаційну та правову обізнаність суб`єктів підприємницької 

діяльності; 

- покращити інфраструктуру бізнесу [3]. 

Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого бізнесу передбачає, 

насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і захисту приватної 

власності; розробку дійових законодавчо-нормативних актів, спрямованих на стимулювання 

малого бізнесу; усунення правових суперечностей і скасування положень, що гальмують 

розвиток приватної ініціативи [4]. Малий бізнес - це найбільш масова, динамічна та гнучка 

форма ділового життя зі своїми закономірностями розвитку та специфічними перевагами, які 

за певних умов стають недоліками, що перешкоджають її розвитку. Наприклад, відносно 

невеликий капітал для початку малого бізнесу звужує сферу виробництва і обмежує 

можливість залучення додаткових ресурсів: наукових, технічних, фінансових, промислових, 

робочих тощо. Нестабільність малого бізнесу через обмеженість ресурсів та підвищену 

чутливість до змін в економіці значно вища, ніж у великого та середнього бізнесу. Близько 

80% малого бізнесу мають рік-два, а більше третини - збиткові. 

Логістична підтримка малого бізнесу є недостатньою та позачасовою. Немає машин, 

обладнання, пристроїв, призначених для малого бізнесу, та їх специфіки. Малий бізнес має 

обмежений доступ до високих технологій, оскільки їх купівля вимагає значних разових 

фінансових витрат. Важливим напрямом розвитку бази логістики малого бізнесу як основи 

для зростання виробництва може бути відповідна державна політика прискореної 

амортизації. 

Для підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу необхідно законодавством 

надати їм право додатково списати вартість основного капіталу залежно від обсягу реалізації 

продукції (робіт, послуг). Потрібно встановити базову ставку амортизації та додатково 

встановити певний відсоток від суми продажу. 
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Необхідно відзначити, що у Європі присутня значна підтримка з боку влади у веденні 

малого бізнесу. У розвинених країнах мале підприємництво являє собою середній клас, що є 

базою для прогресивного та стабільного розвитку економіки. У рамках Євросоюзу 

здійснюється політика підтримки малого підприємництва, що реалізує інноваційні бізнес-

ідеї. Збалансування сучасних умов функціонування ринку, інтересів бізнесу та держави є 

основною метою європолітики у такому напрямі. При цьому забезпечується підтримка 

оптимальних умов для підприємницької діяльності, збільшення конкурентоспроможності 

малого бізнесу.  

Так, основні цілі регулювання і підтримки малого бізнесу в Європі є такими:  

- зміцнення єдиного внутрішнього ринку ЄС; 

- усунення адміністративних бар’єрів; 

- уніфікація законодавчої бази, посилення взаємодії країн ЄС для більш глибокого 

економічного співробітництва [5, с. 187]. 

На сьогодні, уряд України визнає мале підприємництво провідною силою в здоланні 

негативних тенденцій в економіці і у сталому розвитку суспільства. Тому, для швидкого 

виходу з фінансово-економічної кризи і формування умов для поглиблення впроваджуваних 

ринкових реформ було прийнято програму державної підтримки малого підприємництва, у 

якій визначено наступні напрямки реалізації програми: 

1) вдосконалення ринкової інфраструктури та інфраструктури, що сприятиме розвитку 

малого бізнесу, подальша державна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

персоналу, в тому числі і для малого підприємництва; 

2) запровадження дієвої та ефективної системи пільг, розповсюджених на суб'єктів 

малого бізнесу; 

3) вдосконалення діючої спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності; 

4) фінансова, зокрема кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва; 

5) залучення представників малого бізнесу до реалізації наукових, технічних, 

соціальних, економічних програм, здійснення організації поставок продукції (робіт, послуг) 

на державні та регіональні потреби. 

Отже, на сьогоднішній день мале підприємництво повинне долати перешкоди, 

головною причиною яких є податковий тиск, неефективне фінансування та інші обмеження, 

що закріпленні законодавством. Уряду країни необхідно продовжувати покращувати 

ситуацію в цій галузі, зокрема шляхом створення ефективного механізму взаємодії між 

органами державної влади та суб'єктами господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Пожвавлення національної економіки значною мірою залежить від розвитку малого та 

середнього підприємництва, які виробляють левову частку валового продукту та доданої 

вартості. Перевагами малого та середнього бізнесу є їхня гнучкість на ринку та вміння 

пристосовуватися до економічних змін. Основними проблемами, які виникають на шляху 

таких суб’єктів господарювання, є обмежений доступ до фінансування у зв’язку з кредитною 

кризою. Кредити для підприємств стали важкодоступними за параметрами строків, ставок та 

вимог до застави. Активний розвиток малого та середнього бізнесу може стати основою для 

економічного зростання української економіки, а рушійною силою такого продуктивного 

розвитку суб’єктів господарювання виступає банківське кредитування. 

У 2017 році підприємства з кількістю найманих працівників менше 250 осіб становили 

понад 99% всіх підприємств в економіці підприємництва, на їх долю припадало 61% 

загальної зайнятості в підприємництві, 54% загального обсягу реалізованої продукції та 47% 

створеної доданої вартості. Частка кредитів у загальному обсязі виданих підприємствах 

кредитів досягала 52,4% у 2017 році. У 2018 році 51% загальному обсягу виданих кредитів – 

довгострокові кредити, але це менше за середній показник Шкали фінансування, який 

становить 77,6%, що вказує на слабкий попит або на недостатню пропозицію довгострокових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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кредитів. Щодо процентних ставок по кредитах, то вони сягали 16,0% (це значно більше за 

серединне значення Шкали фінансування, що становить 3,8%) [4]. Отже, дані показники 

свідчать про актуальність дослідження особливостей та проблем банківського кредитування 

малого та середнього бізнесу. 

Cучасний стан джерел фінансування малих та середніх підприємств в Україні не 

дозволяє їм активно розвиватися на інноваційній основі. Важливими причинами такої 

ситуації є дефіцит власних ресурсів, внаслідок низького рівня рентабельності і, відповідно, 

зменшення суми прибутку; обмежене використання банківських позик через високі 

процентні ставки; нестабільна діяльність банківської системи; недостатня розробка 

альтернативних джерел фінансування; недостатні знання малого та середнього бізнесу щодо 

можливості участі у міжнародних грантових програмах [6].  

Розвиток малого та середнього підприємництва є ефективним засобом пом’якшення 

соціальної напруги та ослаблення майнової нерівності в суспільстві. На жаль, в Україні 

розвиток бізнесу залишається на низькому рівні. Причиною виникнення такої ситуації є 

нерозвинене регуляторне середовище, посилення конкуренції та слабкий доступ до 

фінансування [3]. Існує декілька підходів до вибору джерел фінансування суб’єктами 

господарювання: самофінансування, фінансово-кредитний ринок, державне фінансування, 

ресурси міжнародних фондів та організацій, фондовий ринок, ресурси приватних осіб [1]. 

Кожний з підходів має свої переваги та недоліки, але ми пропонуємо зосередити свою увагу 

саме на фінансово-кредитному ринку. Кредит вважається фінансовою категорією, 

безпосередньо пов’язаною з іншими економічними категоріями такими як товар, 

виробництво, фінанси. За рахунок банківського кредиту відбувається розвиток здорової 

конкуренції, вирішуються фінансові завдання в короткі терміни. Також вагомою перевагою є 

можливість розподілення кредитного навантаження на тривалий час завдяки довгостроковим 

позикам та використання інновацій в основній діяльності. Найбільш використовуваним в 

2017 році став овердрафтний кредит, що надається фінансовим інститутом на платній основі 

і зараховується на поточні рахунки підприємств понад залишок власних коштів. Овердрафт 

для підприємств зручний, тому що дозволяє уникати короткострокового дефіциту грошових 

коштів, які необхідні йому для продуктивного та ефективного функціонування [2]. 

В сучасних умовах використання банківського кредиту як основного джерела 

фінансування суб’єктами господарювання має значні недоліки, що гальмує його розвиток. 

Для суб’єктів підприємництва це складність отримання кредиту та висока ставка; фінансові 

проблеми підприємств, що ведуть сезонну діяльність, пов’язані з погашенням кредиту з 

графіком платежів в жорстких рамках; висока вартість документів, що входять до складу 

кредитного портфеля; тривала процедура розгляду заявок та вузький асортимент кредитних 
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продуктів [2, 5]. Для банків такими проблемами виступають довга процедура аналізу 

інвестиційних проектів, складний механізм прийняття рішення про кредитування, низька 

прибутковість кредитів, ризики неповернення кредитів [5]. Внаслідок цього спостерігається 

тенденція до зменшення виданих кредитів юридичним особам. 

Таким чином, розглянувши переваги банківського кредитування малого та середнього 

бізнесу, а також проблеми, які виникають у процесі його використання, можна 

запропонувати наступні дії для покращення ситуації на кредитному ринку: 

1. Удосконалення норм банківського кредитування підприємств, з урахування 

специфіки та потреб бізнесу. 

2. Запровадження державної підтримки під час кредитування суб’єктів 

господарювання. 

3. Пошук альтернативних джерел фінансування, наприклад, грантове фінансування 

міжнародних фондів. 

4. Покращення нормативно-правової бази з питань, які стосуються безпосередньо 

учасників малого та середнього бізнесу. 

5. Використання зарубіжного позитивного досвіду у вирішенні зазначених проблем. 

6. Розширення спектру банківських послуг. 

7. Створення в банківських установах відповідних структурних підрозділів, які б 

займалися лише кредитуванням малих та середніх підприємств. 

8. Здійснення першочергового кредитування підприємств малого і середнього бізнесу, 

які займаються інноваційними технологіями [1, 5]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 

На сучасному етапі розвитку економіки України невід’ємним елементом податкової 

системи та вагомим інструментом стимулювання малого бізнесу в Україні є спрощена  

система оподаткування. Податки, які платить малий бізнес, складають значну частку в 

доходах державного і місцевих бюджетів, що розширює спектр товарів і послуг, 

пропонованих споживачам, підтримує високий рівень конкуренції, визначає структуру 

валового національного продукту та темпи економічного зростання країни.  

Значну увагу даному напрямку наукових досліджень приділено у роботах таких 

авторів,  таких як Молдован О.О., Сташенко І.Б., Моряк Т., Буняк В., Крисоватий А.І., 

Оншинко С.В., Чуркіна І.Є., Карауш В.В. та інші. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності функціонування та доцільності 

реформування вітчизняної спрощеної системи оподаткування з метою її удосконалення, а 

також дослідження існуючих схем уникнення від оподаткування за цією системою.  

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого 

підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є сьогодні найпоширенішою з 

альтернатив систем оподаткування. Перехід на єдиний податок в Україні започатковано з 1 

січня 1999 року. Спрощена система оподаткування значно легша з точки зору ведення 

бухгалтерського обліку, хоча має низку обмежень. Зокрема існує список дозволених для цієї 

системи оподаткування видів діяльності, обмеження допустимого обсягу доходу і кількості 

найманих працівників [5]. Станом на початок 2020 року в Україні є 4 групи платників 

єдиного податку, яких класифікують за відповідними критеріями, передбаченими п. 4 ст. 291 

ПКУ.  

Слід зазначити, що на сьогодні внаслідок нечіткого законодавчого регулювання, 

створюються умови для уникнення від оподаткування. Згідно з результатами національного 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_4_25
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опитування, проведеного за підтримки програми USAID ЛЕВ, перешкоди, що стосуються 

оподаткування, є третіми в рейтингу за важливістю для бізнесу [6]. 

За даними квартального опитування підприємств ІЕД, у 2019 році частка малих та 

середніх підприємств, розвитку яких заважало обтяжливе податкове адміністрування, 

становила відповідно 33% та 29% порівняно із 35% та 40% у 2018 році. Однак вагомість цієї 

перешкоди зросла для малих підприємств у першому кварталі 2018 порівняно із четвертим 

кварталом 2017 року (можливо через складання річної звітності). У IV-му кварталі 2018 року 

до трійки основних перешкод у розвитку бізнесу учасники заходів віднесли корупцію (67%), 

високі ставки кредитів (48%) та низьку доступність кредитів (48%). В I-му кварталі 2019 

року основною перешкодою у розвитку бізнесу 76% учасників заходів назвали корупцію. 

Нестабільна політична ситуація є бар’єром для бізнесу на думку 46% учасників заходів. Це 

свідчить про сприйняття державного сектору як перешкоди для приватного сектору у веденні 

бізнесу. В першу трійку заходів державної політики, які є найбільш важливими для сприяння 

розвитку бізнесу потрапили такі: дерегуляція (50%), спрощення податкового 

адміністрування (40%), та спрощення доступу до державних закупівель малим 

підприємствам (34%). 

 За результатами дослідження єдиний податок у 2019 році сплачували 48,1% 

підприємств, тоді як 51,9% оподатковувалися на загальних умовах. Ці показники були 

такими ж і у 2018 році. Суб’єктами спрощеної системи оподаткування є, насамперед, фізичні 

особи – підприємці (у групі ФОПів 83,3% спрощенців, тоді як серед юридичних осіб – 

34,2%). Серед опитаних МСП майже половина (47,3%) є платниками ІІІ групи, 29,2% – ІІ 

групи та 6,3% – І групи. Ще 17,2% опитаних належать до ІV групи платників єдиного 

податку. 

Загалом, на сплату податків у 2016 році МСП витратили в середньому 24,9% доходу 

(виторгу). У попередньому році відповідний показник становив 27,3%. Витрати підприємств 

у формі податків зростають з розміром підприємств: так, мікропідприємства на сплату 

податків витрачають у середньому 22,3% річного виторгу, малі – 31,5% та середні – 29,2[2].  

Сьогодні спрощена система оподаткування (ССО) – один з основних інструментів 

агресивного планування та ухилення від сплати податків. Нещодавно міжнародна Асоціація 

присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA) оприлюднила звіт про результати 

дослідження, в якому стверджується, що українська тіньова економіка становить майже 46% 

від офіційного ВВП. За оцінкою Уряду, частка тіньової економіки дещо скромніша й 

дорівнює приблизно 35%. Втім, це все одно дуже багато.  

Щодо способів ухилення від сплати податків за допомогою ССО, то існує кілька 

варіантів: використання спрощеної системи юридичними особами для переведення коштів у 
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готівку; оформлення відносин з ФОП цивільно-правовими договорами, замість оформлення 

офісних робітників; продаж товарів через «спрощенців» із заниженням задекларованого 

річного доходу; формальне подрібнення бізнесу та інші. 

 У таблиці 1 подані результати дослідження Інституту соціально-економічної 

трансформації щодо фіскального ефекту ухилення від оподаткування в системі ССО.  

Одним з пріоритетів сьогодні залишається і фіскалізація готівкових розрахунків через 

використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яка набуває дедалі більшої 

популярності у багатьох частинах світу. Новітні технічні можливості, такі як використання 

Інтернету для відстеження операцій в режимі онлайн, не тільки спрощують контроль, але й 

потенційно можуть полегшувати і здешевлювати користування РРО, зокрема через 

використання «фіскальної хмари», яка уможливлює перетворення будь-яких комп’ютерів та 

смартфонів на «віртуальні» РРО. Інші стимули – проведення лотерей за чеками, 

забезпечення прав споживачів тільки на підставі фіскального чеку, преміювання споживачів 

за виявлення незареєстрованих у базі ДФС чеків [4]. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз фіскального ефекту схем ухилення від оподаткування в 

Україні за допомогою ССО 

Схема Податки (платежі), яких 

вона дозволяє уникати 
Приблизні обсяги 

(млрд грн на рік) 
Приблизні втрати 

бюджету  

(млрд грн на рік) 
«Обнал» через ФОП    ПП+ПДВ+ЄСВ+ПДФО  3-7 0.7-3 
ФОП замість найму      ЄСВ+ПДФО 10 2,5–5 
Заниження виручки ЄП 18-20 1–1.5 
Загалом втрати по ССО  4.2–9.5 

Джерело: [3] 

Висновки. Податкова реформа в Україні має бути спрямована на удосконалення 

спрощеної системи оподаткування та унеможливлення зловживань, а не на її фактичну 

ліквідацію. Необхідно встановити баланс між додатковими обмеженнями для платників 

єдиного податку і новими можливостями для тих із них, які дійсно є малим бізнесом. У 

подальшому, зменшення так званої «пільговості» спрощеної системи по відношенню до 

загальної має відбуватися не через погіршення умов та звуження сфери використання ССО, а 

шляхом лібералізації та спрощення саме загальної системи, що у свою чергу може суттєво 

знизити рівень зловживань в оподаткуванні за допомогою ССО та унеможливить 

застосування агресивного податкового планування. 
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усіма працівниками своїх обов'язків по забезпеченню та здійсненню господарських операцій 

[3]. Внутрішній контроль визначає закономірність цих операцій і їх економічну доцільність 

для даного підприємства.  

процесі здійснення працівниками контролю ставиться сім основних завдань:  

- повнота обліку даних,  

- точність обліку даних,  

- законність господарських операцій,  

- повнота записів,  

- точність ведення записів,  

- збереження бухгалтерських документів,  

- захист активів. 

Якщо оцінювати стан внутрішнього контролю на підприємствах України, то він 

незадовільний. Найчастіше мають місце такі порушення: 

1. Зловживання службовим становищем (неоприбуткування і привласнення грошей; 

надлишкове списання грошей по касі; привласнення основних засобів, що обліковуються на 

балансі підприємства на ін.). 

2. Невиконання або неякісне виконання службових обов'язків (формально підписують 

документи, не вникаючи в їх зміст, інвентаризація проводиться лише на папері, закупівлі 

проводяться не там, де вигідно підприємству, а там, де відповідальна за це посадова особа 

отримає особисту вигоду та ін.). 

3. Неправильна оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи реалізації з точки зору 

доцільності й економічності. 

Основною причиною виникнення всіх проблем є те, що власники підприємств, не 

розуміючи сутності, мети і завдань внутрішнього контролю, не приділяють належної уваги 

побудові ефективної системи його здійснення. 

Ці порушення повинні виявлятись на рівні внутрішнього контролю, а зараз вони 

виявляються на рівні державного контролю. Це зумовлено не тільки поганою організацією 

внутрішнього контролю на підприємствах, а і наявністю певних проблем на державному 

рівні, які створюють тенденції щодо зростання кількості та обсягів основних фінансових 

порушень. Однією з основних причин несформованості цілісної системи можна виділити 

недосконале законодавство. 

Система внутрішнього контролю має більше можливостей для ефективного здійснення 

із залученням керівників різних підрозділів, оскільки: 

- по-перше, саме вони більше за інших зацікавлені в досягненні цілей підприємства й 

результативності його діяльності; 
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- по-друге, для них немає необхідності вникати у специфічні питання організації 

виробництва й реалізації продукції — вони професійно-інформовані про це. 

Таким чином, при здійсненні контрольних процедур власними силами підприємство 

може вирішити усі проблеми швидко й оперативно. Звичайно, що працівники підрозділів 

підприємства адаптовані до його внутрішнього середовища, що є негативним моментом, 

оскільки вони можуть не звернути уваги на деякі істотні недоліки. Відповідно до цього, 

можемо зауважити, що найбільш оптимальним способом уникнути подібної «звичності» і 

сформувати ефективно діючу систему внутрішнього контролю є косорсинг, який припускає 

розподіл функцій між відповідальними особами підприємства й зовнішньою спеціалізованою 

організацією, що залучається на стадії постановки системи внутрішнього контролю, а також 

для вирішення окремих завдань у процесі її функціонування. Косорсинг дозволяє 

забезпечити якісне вирішення завдання при раціональних витратах. 

Узагальнюючи вищевикладене,  виділимо основні етапи процесу організації системи 

внутрішнього контролю на малих підприємствах(на великих підприємствах, як правило, 

існує відділ внутрішнього контролю або ревізійна комісія) (рис. 1). 

1. Визначення форми організації системи внутрішнього контролю 

2. Виявлення кола посадових осіб, на яких будуть покладені 
функції внутрішнього контролю, а також залучення консультантів 

зі спеціалізованих організацій. 

3. Розробка положення (наказу, розпорядження), що стосується 

організації системи внутрішнього контролю. 

4. Розробка або доповнення відповідних посадових інструкцій 

функціями внутрішнього контролю. 

5. Розробка форм документування результатів здійснення внутрішнього контролю. 

6. Якщо буде потреба й наявність можливості - розробка графіка підвищення кваліфікації. 

7. Обговорення результатів проведення внутрішнього контролю з керівництвом підприємства 
й власниками. 

8. Моніторинг ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. 

9. Прийняття управлінських рішень за результатами здійснення внутрішнього контролю. 

 

Рис. 1. Основні етапи процесу організації системи внутрішнього контролю  на 

малому підприємстві 

Необхідно у контексті реформи системи державного управління, що започаткована в 

Україні, взагалі змінити підходи щодо поняття "контроль" і наблизити його до європейських 

тлумачень. Побудувати ефективну систему фінансового контролю в Україні, яка б 

забезпечувала стабільний стан фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах можливо лише 

при наявності ефективно функціонуючої системи внутрішнього контролю в органах місцевої 

влади на всіх рівнях (області, міста, села тощо), тобто системи муніципального фінансового 

контролю. З цією метою необхідно розробити та схвалити на законодавчому рівні оновлену 

сучасну модель системи фінансового контролю в Україні.  
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На рівні підприємства необхідно створити відділ внутрішнього аудиту. Доцільність 

створення такого відділу на підприємствах може бути доведена тим, що це дозволить 

керівництву здійснювати ефективний контроль за окремими підрозділами, виявити резерви 

виробництва і найбільш перспективні напрямки розвитку, а також давати рекомендації 

фінансово-економічним та бухгалтерським відділам стосовно покращення результатів їх 

роботи. На кожному підприємстві має бути гарантія того, що внутрішній аудит належним 

чином контролюється. 

Для підвищення оперативності контролю на підприємствах важливе значення мають 

правильна організація кількісно-сумового обліку цінностей у місцях зберігання продукції, 

раціональне здійснення операцій під час надходження і реалізації продукції, ефективне 

використання коштів.  

З метою посилення контролю особливу увагу необхідно приділити перевірці 

економічної ефективності і доцільності операцій підприємств, адже керівники окремих 

структурних підрозділів іноді не вникають у суть і ефективність рішень.  Для підвищення 

ефективності контролю необхідно не тільки забезпечувати його своєчасність, але й повноту 

всіх операцій і процесів, а також розробити внутрішні стандарти контролю. 

На кожному підприємстві повинна бути створена й функціонувати система 

внутрішнього контролю, призначена виявляти та попереджати недоліки у стані безпеки, 

надійності й ефективності роботи підприємства, підвищувати якість діяльності на всіх етапах 

виробничого циклу економічного суб’єкта, ефективно забезпечувати процес виробництва 

продукції (товарів, робіт, послуг). Запропоновано поетапне формування такої системи на 

підприємствах, а також рекомендовано розподілити функції внутрішнього контролю між 

керівниками підрозділів і зовнішньою спеціалізованою організацією (косорсинг). 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Важливою умовою функціонування підприємств територіальних громад є забезпечення 

їх платоспроможності та конкурентоздатності. Відповідно важливості набуває система 

адміністрування економічним потенціалом. Економічний потенціал підприємства є основою 

прийняття стратегічних управлінських рішень, не тільки щодо стратегії розвитку 

підприємства, але й територіальної громади в цілому. У сучасних умовах однією з ключових 

характеристик будь-якої економічної системи на всіх її рівнях є економічний потенціал 

підприємств, як основи економічного розвитку територіальної громади. Попри 

багатогранність категорії економічного потенціалу країни, його структурні компоненти 

запишається малодослідженим. Передусім, констатуємо факт, що у сучасній економічній 

літературі нема чіткого визначення економічного потенціалу та єдиного підходу до його 

трактування. Дослідження різних підходів до трактування економічного потенціалу дає 

змогу виділити деякі особливості. 

На формування кінцевих результатів діяльності підприємств значний вплив мають 

чинники зовнішнього характеру, зокрема недосконала законодавча база, високі відсоткові 

ставки за користування кредитом. Високі податки, неефективне фінансове планування та 

управління активами зумовлює потребу у своєчасному діагностуванні фінансової 

діяльності в управлінні економічним потенціалом загалом. Тому актуальною залишається 

проблема ефективного управління економічним потенціалом підприємств. На управління 

економічним потенціалом підприємств впливає їх елементний склад, джерела  

надходження та фактори впливу на його розвиток. Економічний потенціал у структурі 

стратегічного потенціалу виробничих структур відіграє визначальну роль: впливає на 

формування виробничого потенціалу з точки зору достатності коштів на інноваційні 

технології, екологічне виробництво [1, c. 51-55]; впливає на управлінський потенціал 

через стабільний економічний стан для нарощування стратегічного потенціалу, 

забезпечення прибутковості та рентабельності бізнесу, реалізації ефективних 

господарських стратегій; впливає на ринковий потенціал через фінансові можливості для 

здійснення маркетингових досліджень, забезпечення гнучкої цінової політики, значної 

ринкової частки, низьких витрат на збут та доведення продукції до споживача. Під 

економічним потенціалом підприємств територіальних громад слід розуміти складну, 

динамічну систему упорядкованих економічних ресурсів та наявних і прихованих 
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можливостей їх залучення та використання, що під впливом ендогенних та екзогенних 

чинників можуть бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей нарощування 

власного потенціалу. Подальший розвиток ринкових відносин в Україні, який 

характеризується підвищенням конкурентоспроможності продукції, впровадженням 

інноваційних технологій у виробництво, ефективним господарюванням та управлінням 

виробництвом, вимагає розробки таких заходів стосовно покращення економічного стану 

підприємств, що дають змогу досягти бажаного результату за мінімального залучення 

додаткових коштів, ефективного використання та розміщення наявних ресурсів. Тому 

важливого значення набуває розробка практичних рекомендацій щодо напрямів 

поліпшення економічного стану сучасних підприємств. 

Формування економічного потенціалу підприємств передбачає його структуризацію, тобто 

встановлення таких функції та зв’язків, які змінюються відповідно до змін у суспільстві. 

Відповідно і структурні компоненти економічного потенціалу підприємств територіальних громад 

можуть змінюватись. В основі формування економічного потенціалу підприємств територіальних 

громад лежить системно-комплексний підхід до вивчення проблеми в єдності  технічних, 

виробничих, соціальних, управлінських, психологічних та інших аспектів; зростання 

кількості економічних зв’язків між підприємствами; дефіцитність грошових коштів; 

взаємозв’язок і взаємодія компонентів; різноманітність організаційних форм функціонування 

та розвитку; сезонний характер підприємств з виробництва продукції та надання послуг; 

глобалізація конкуренції, виробництва, посилення ролі людського фактора в управлінні 

економічним потенціалом.  

Тому, формування економічного потенціалу підприємства повинні відповідати 

основним цілям як управління виробництвом та реалізації продукції, а саме, досягнення 

максимально можливого кінцевого результату функціонування підприємства за умови 

наявності власного капіталу, необхідного для формування інноваційної діяльності, та 

ефективної системи управління фінансами, яка забезпечує стійкий фінансовий стан, так і 

управління соціально-економічним розвитком територіальної громади в цілому. Серед 

джерел фінансування підприємств територіальних громад, лідируючі позиції займають 

власні кошти підприємств, але й зросли кошти місцевого бюджету, що підкреслює позитивні 

результати адміністративно-територіальної реформи. 

Література: 
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Одним із проявів економічної діяльності є бізнес, історія виникнення якого зародилась 

на ранніх етапах розвитку людства. В Україні в останні роки бізнес-клімат є не дуже 

сприятливий, існує низка проблем для розвитку бізнесу, наприклад: нестача фінансових 

ресурсів; відсутні кваліфіковані кадри для ведення справи; недостатньо розвинута 

законодавча база, яка сповільнює розвиток бізнесу; несприятливі податковий, інвестиційний, 

інноваційний і ціновий режими для суб'єктів малого підприємництва; неналежний механізм 

регулювання з боку держави. В останні роки розвиток бізнесу в нашій державі перебуває під 

впливом оголошеного курсу на європейську інтеграцію.  

Перспектива членства в ЄС України як невід’ємної частини Європи є стратегічним 

напрямом перетворень в країні, що орієнтовані на чинну в державах − членах ЄС модель 

соціально-економічного розвитку. Європейська інтеграція у політичному вимірі пов’язана зі 

створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. В 

економічному − це шлях модернізації економіки України, залучення іноземних інвестицій і 

новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 

виходу на світові ринки, насамперед на ринок ЄС, і, як наслідок, створення нових робочих 

місць, забезпечення соціальної стабільності − досягнення високих соціальних стандартів 

держав − членів ЄС [5]. 

Одним із потужних ресурсів економіки в усьому світі є малий та середній бізнес. 

Футуролог Джон Нейсбіт із цього приводу зазначав: «У міру розвитку процесу глобалізації 

зростає значення найменших її учасників» [8]. Рівень розвитку малого бізнесу безпосередньо 

визначає ступінь розвитку економіки держави в цілому. За даними зарубіжних економістів, 

стабільність ринкової системи забезпечується, коли 20-30 % громадян держави мають власну 

справу. У розвинених країнах малий бізнес становить основу середнього класу – впливової 

громадської верстви, що об’єднує 60-80 % населення [2, 1]. У ЄС до сегменту малого й 

середнього підприємництва належить 99,8% суб’єктів господарювання, а 66,8% робочих 

місць та 57,8% доданої вартості створюються саме невеликим бізнесом.   

«За малим бізнесом – майбутня динаміка розвитку!», – переконливо повторював під час 

інтерв`ю Любомир Чорній, старший експерт в Програмі USAID Лідерство в економічному 

врядуванні, член Координаційної Ради Нацплатформи МСБ [7]. Попри, несприятливий 

бізнес-клімат, згідно з аналітичною інформацією за 2019-2020 рр. кількість підприємців в 
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Україні збільшується. Тільки в 2019 р. в Україні з’явилося 20 тис нових бізнес-структур. 

Цьому сприяють, як зазначають у Державній податковій службі, останні тенденції – 

здешевлення кредитів, поява пільг для стартапів, поступовий переходід на спрощену систему 

оподаткування [5].У той же час головною проблемою для більшості бізнесменів є 

адміністрування податків. Тому  завданням  Міністерства фінансів є забезпечення  якість та 

ефективність адміністрування податків.   

Згідно з результатами дослідження, проведеного Мінекономрозвитку та Офісом 

ефективного регулювання, ситуація з малим і середнім підприємництвом в Україні доволі 

схожа з ринком Європейського Союзу: близько 99% суб’єктів господарської діяльності 

являють собою малі та середні підприємства, у даному сегменті зайняті 6,6 млн українців – 

тобто 81% від всієї комерційної зайнятості. Всього ж на українські малі й середні 

підприємства припадає 65% обсягів реалізації товарів, робіт і послуг [4]. 

Характерною ознакою розвитку бізнесу в умовах євроінтеграції є дедалі більший 

розвиток цифровізації послуг. У 2017 році  було запущено Реєстр автоматичного 

відшкодування ПДВ, який дозволив мінімізувати ризики виникнення корупції та «ручного» 

втручання у процес відшкодування; введено в експлуатацію Систему моніторингу ризиків із 

ПДВ, що дала можливість автоматизувати процес моніторингу накладних та мінімізувати 

ризики виникнення корупції; забезпечено оновлення функціоналу Електронного кабінету 

платника податків [4]. 

Хорошим прикладом для наслідування є ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» – найбільший 

український виробник препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур 

промислового та приватного секторів [3]. Ця компанія є гарним прикладом для того як 

можна розвивати український бізнес в таких не стабільних економічних і політичних умовах. 

За останні 5 років у підприємство було вкладено 25 мільйонів доларів, а загальні інвестиції − 

близько 50 мільйонів, і зараз йдеться про їх збільшення. Це досить серйозний показник для 

України. 

На сьогодні викликає зацікавлення те, що в Раді є законопроект на введення 5-тої групи 

ФОП, до якої потрапити буде дуже складно, тому що вона містить ряд пільг, а саме 

звільняється від сплати ЄСВ. Їх дохід не має перевищувати в перші  дев’ять місяців 300 000 

тис грн. Створюється ця група для фізичних або юридичних  осіб, які не вирішились з 

формою оподаткування [6]. Саме так Рада вирішила підтримати створення стартапів і 

полегшити податковий тягар.  

У перспективі подальші кроки з підвищення якості та ефективності податкового 

адміністрування, а також покращення взаємодії з питань міжнародного оподаткування та 

виконання Україною норм, закріплених в Угоді про асоціацію з Європейським союзом. 
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Загалом, як свідчить досвід європейських країн, сприяти розвитку бізнесу можуть різні 

кредитні програми й численні регіональні, міські та цільові фонди. Власне ж європейська 

інтеграція стимулює розвиток бізнесу через залучення іноземних інвестицій, впровадження 

інновацій і, в кінцевому результаті, призводить до підвищення прибутковості та 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

Протягом останнього п’ятиріччя на більшості підприємств України відбувалися позитивні 

кількісні зміни, досягнуті переважно завдяки екстенсивним чинникам розвитку. Однак, тепер ці 

чинники вже вичерпали свої можливості впливу і не забезпечують прибутковості підприємствам. 

Сучасний ринок постійно змінюється. Швидкість змін така велика, що саме пристосування до них 

стає істотною перевагою підприємств у конкурентній боротьбі. У цих умовах підприємства, які 

прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні орієнтуватися на нові підходи, принципи і 

методи організації і ведення бізнес процесів, заснованих на удосконаленні саме внутрішнього 

механізму управління сталим функціонуванням підприємств [1]. 

Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного вдосконалення. 

Для того щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкурентні 

переваги. Основним засобом отримання конкурентних переваг є пошук шляхів підвищення 

ефективності власної діяльності та удосконалення фінансового стану [2]. 

Саме тому першочерговою проблемою на сьогоднішньому етапі розвитку всіх 

підприємств, що виробляють товари чи надають послуги, є пошук альтернативних шляхів 

покращання їх фінансового стану [1]. 

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства 

необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а 

також своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. У ньому 

знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства з 

управління фінансовими ресурсами [3]. 

В умовах конкурентного середовища актуальності набуває оптимізація збутової 

політики підприємства. Підприємству необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з 

метою просування своєї продукції, яка фактично за рахунок високої якості та ціни, нижчої 

від середньогалузевої є конкурентоспроможною. Важливими для вирішення є питання 

реклами, упаковки, випуску високоякісної сувенірної продукції, фірмова торгівля, 

стимулювання збуту різними шляхами. Правильний підхід до просування продукції 

виробників товарів дозволить збільшити реалізацію продукції, що створить реальні 

передумови для виходу підприємства з фінансово-економічної кризи [4].  

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної 
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та фінансово-господарської діяльності. Слід відмітити, що фінансовий стан підприємства не 

може бути стійким, якщо воно не отримує прибутку у розмірах, що забезпечують необхідний 

приріст фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємства та їх соціальної сфери. Пошук резервів, які можуть бути використані для 

покращення фінансового стану підприємства, проводиться шляхом ґрунтовного аналізу всіх 

складових його діяльності [4]. 

Головне завдання оцінки фінансового стану підприємства – своєчасно виявити й 

усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення для поліпшення 

фінансового стану підприємства та уникнути його банкрутства [4]. 

Враховуючи проблеми фінансового стану підприємства в умовах фінансової кризи, а 

також необхідність стабілізації фінансової стійкості підприємств в умовах фінансової 

нестабільності, варто вжити таких заходів: – усунення зовнішніх факторів банкрутства; 

удосконалення поточного календаря фінансового документа, у якому докладно 

відображається грошовий обіг підприємства; регулювання рівня незавершеного 

виробництва; переведення низько оборотних активів до високооборотних;  

– вживання локальних заходів з поліпшення фінансового стану; забезпечення 

фінансового становища підприємства в середньостроковій перспективі, яке виявляється в 

стабільному надходженні виручки від реалізації в достатньому рівні ліквідності активів, 

підвищенні рентабельності продукції, установлення призупинення штрафних санкцій за 

прострочену кредиторську заборгованість, забезпечення достатності фінансових ресурсів для 

покриття нових поточних зобов’язань; поступове погашення старих боргів, скорочення 

витрат до мінімально допустимого рівня, проведення енерго- і ресурсоощадних заходів;  

– створення стабільної фінансової бази; забезпечення стійкого фінансового становища 

підприємств у довгостроковій перспективі, створення оптимальної структури балансу та 

фінансових результатів, фінансової системи підприємства до несприятливого зовнішнього 

впливу [4].   

Таким чином, можна визначити, що фінансовий стан – це одна з найважливіших 

характеристик діяльності кожного підприємства, а пошук шляхів покращення фінансового 

стану – це важлива складова управлінської діяльності.  

Аналіз фінансового стану підприємства дає якісну та кількісну інформацію про його 

діяльність, яка необхідна для багатьох суб’єктів ринку. Комплексна оцінка фінансового 

стану підприємства передбачає визначення економічного потенціалу суб’єкта, дає змогу 

забезпечити ідентифікацію його місця в конкурентних ринкових умовах.  

Заходи, спрямовані на покращання фінансового стану підприємства, можуть містити в собі:  

– вивчення попиту на продукцію, що випускається, з метою розширення ринку;  
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– аналіз складових собівартості продукції і визначення шляхів її зниження;  

– збуту переорієнтації на випуск іншої продукції;  

– виявлення наднормативних запасів матеріальних цінностей для залучення їх в 

господарський оборот або реалізації;  

– вивчення руху дебіторської заборгованості з метою її зменшення; 

– вивчення можливості одержання довгострокових кредитів;  

– аналіз складових першочергових платежів із прибутку з метою недопущення 

нераціональних виплат;  

– контроль за фінансовим станом підприємства і  виробленої фінансової стратегії.  

Отже, покращення фінансового стану підприємства в ринкових умовах можливе 

шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів підприємства.  

При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі 

зростання прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.  

Задовільний фінансовий стан є найважливішою характеристикою діяльності 

підприємства, яка відображає конкурентоспроможність підприємства та його потенціалу 

діловому співробітництві, оцінює якою мірою гарантовані економічні процеси самого 

підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами. 

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси 

підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його 

економічна перспектива.  

Проте потрібно звернути увагу на те, що для кожного підприємства необхідно обирати 

індивідуальні шляхи для покращення фінансового стану та здійснення аналізу відповідних 

показників його фінансово-економічної діяльності. Варто зазначити, що потрібно 

застосовувати зарубіжний досвід, врахувавши специфіку нинішньої економічної ситуації в 

Україні, інакше механічне копіювання чужої практики може тільки зашкодити.  
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ДИНАМІКА DOING BUSINESS-2020 УКРАЇНИ 

Doing Business набирає нового значення для України. Адже він фактично став 

орієнтиром для створення окремого законопроекту. Щорічно наприкінці жовтня урядовці, 

аналітики та підприємці з нетерпінням відкривають свіжий рейтинг Doing Business від 

експертів Світового банку (World Bank Group). Першим це дозволяє зробити висновки про 

власну економічну стратегію, другим — створити нові прогнози, третім — обирати шляхи 

ведення бізнесу. 

Рейтинг Doing Business дає можливість оцінити легкість ведення бізнесу за 10 

основними показниками та дозволяє порівнювати країни між собою. При цьому він є 

не просто експертним, а й реалістичним дослідженням. Тому що в ході створення рейтингу 

до уваги беруться не лише нормативно-правові акти, ухвалені країною протягом року. 

Важливе місце посідають ще й висновки самих підприємців про реальну дію законодавчих 

змін. 

У 2019 році Україна зайняла 71 позицію серед 190 країн у щорічному рейтингу 

Світового банку Doing Business, який визначає рівень легкості ведення бізнесу в 190 країнах 

світу. Дослідники Світового банку відзначають, що просунутися в рейтингу Україні 

дозволили поліпшення в показниках захисту міноритарних акціонерів (з 81 в минулому році 

до 72 позиції в нинішньому рейтингу), спрощення в частині отримання дозволів на 

будівництво шляхом збільшення внеску в міські соціальні фонди і розвиток інженерно-

транспортної інфраструктури (зростання з 35 до 30 місця). Крім того, відзначено поліпшення 

в частині міжнародної торгівлі - Україна зробила торгівлю через кордони простіше, 

виключивши перевірку вимог до автозапчастинами з повноважень Державної служби 

експортного контролю (просування зі 119 на 78 місце). 

В Україні також спростили процедуру суперечок щодо виконання контрактів, що 

дозволило переміститися за цим показником з 82 на 57 позицію. Незначне поліпшення також 

зафіксовано за показником реєстрації власності: +1 позиція (з 64 на 63 місце). 

Решта критеріїв (система сплати податків, реєстрація бізнесу, доступ до електроенергії, 

доступ до кредитів, дозвіл неплатоспроможності), згідно зі звітом, стримують просування 

України в рейтингу - їх показники погіршилися. 

А вже в 2020 Україна піднялася на сім пунктів в рейтингу легкості ведення бізнесу 

Doing business-2020 року, який щорічно публікує Всесвітній банк і зайняла 64-й рядок з 190 
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країн. Згідно з даними звіту Світового банку, в цьому році Україна поліпшила свої показники 

по 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу. 

Як повідомляє прес-служба уряду, найбільший прогрес України продемонструвала за 

компонентом "Захист міноритарних акціонерів" (+27 пунктів) - завдяки відкриттю 

інформації про кінцевих бенефіціарів і компонентом "Отримання дозволу на будівництво" 

(+10 пунктів) - за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта і інженера 

технагляду і ввівши систему онлайн-повідомлень, а також зменшення вартості дозволів на 

будівництво в межах Києва. 

На підвищення позицій в рейтингу вплинули позитивні зміни з таких компонентів: 

"Підключення до електромереж": спрощення підключення до електромереж і впорядкування 

технічних умов, а також впровадження географічної інформаційної системи. Також 

покращена надійність електропостачання, завдяки механізму компенсації відключення; 

"Міжнародна торгівля": спрощення вимог до сертифікації окремих промислових товарів; 

"Реєстрація майна": підвищення прозорості системи управління земельними ресурсами та 

спрощення реєстрації майна; "Доступ до кредитів": покращено доступ до кредитної 

інформації через створення нового Національного реєстру кредитів в Національному банку 

України. 

Можемо спостерігати доволі позитивну динаміку у роботі Верховної Ради в напрямку 

покращення позиції України в рейтингу. Але варто брати до уваги практичну реалізацію 

ухвалених рішень, адже група Світового банку не лише аналізує формальні норми, але 

контактує зі спеціалістами (тобто представниками реального бізнесу), які верифікують або 

спростовують впровадженні регуляторні зміни. 

Таблиця 1. 

Порівняння позицій Doing Business 2019-2020 рр. 

Найменування критерія Позиція в 2019 

р. 

Позиція в  2020 

р. 

Зміни 

Рейтинг 

Світового банку 

71 64 Покращився на 7 

позицій 

Захист міноритарних акціонерів 72 45 Покращився на 26 

позицій 

Отримання дозволів на будівництво  та 

розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури 

30 20 Покращився на 10 

позицій 

Міжнародна торгівля 78 74 Покращився на 4 

позицій 

Процедура суперечок щодо виконання 

контрактів 

57 63 Погіршився на 6 

позицій 

Показник реєстрації власності 63 61 Покращився на 2 

позиції 

Джерело: [розроблено автором] 

Проаналізувавши та порівнявши рейтинги Doing Business-2020 та Doing Business-2019 
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можна зробити висновок, що Україна з кожним роком рейтинг зростає і це призводить до 

покращення економічного стану країни. Кінцевою інстанцією і індикаторами змін буде 

реальне покращення бізнес-клімату та спрощення ведення підприємницької діяльності, які 

підприємці відчують на собі, незалежно від місця України у рейтингу. 
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

У сучасній світовій концепції підприємництво є одним із основних джерел стійкого 

економічного зростання, забезпечення високого рівня зайнятості, уникнення кризових явищ, 

що у свою чергу впливає на загальний рівень добробуту населення. Так як стабілізація, а тим 

більше зростання економіки, не можливе без відповідного розвитку бізнесу, очевидною є 

потреба у постійному вдосконаленні ефективності роботи механізмів підприємництва країни. 

Це потребує регулярного дослідження змін у світовій бізнес-спільноті та відповідної реакції 

державних та підприємницьких структур. 

У теперішніх реаліях інтеграція України має здійснюватись у межах багатовекторної 

економічної діяльності, яка має враховувати національні інтереси та інтереси вітчизняних 

товаровиробників. Насамперед це стосується геополітичних напрямів економічної 

діяльності, а також інтеграції України до міжнародних структур. Це є пріоритетним 

напрямом розвитку для нашої держави [1]. 

У 2014 році Європейський союз та Україна підписали Угоду про Асоціацію (УА), що 

https://nv.ua/ukr/biz/experts/reyting-doing-business-chomu-vin-vazhliviy-dlya-ukrajini-novini-ukrajini-50044743.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/reyting-doing-business-chomu-vin-vazhliviy-dlya-ukrajini-novini-ukrajini-50044743.html
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/doing-business---sem-stupeney-vverh-ischem-reformy-s-mikroskopom
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/doing-business---sem-stupeney-vverh-ischem-reformy-s-mikroskopom
https://ukranews.com/news/661570-v-rejtinge-doing-business-ukraina-podnyalas-na-7-pozitsij
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являє собою новий етап у розвитку європейсько-українських договірних відносин, маючи на 

меті політичну асоціацію та економічну інтеграцію. 

 Основна частина Угоди присвячена положенням про Поглиблену та Всеосяжну Зону 

Вільної Торгівлі (ПВЗВТ), що передбачає далекосяжне спрощення режиму регулювання 

взаємної торгівлі та відповідну гармонізацію правил, що регулюють цю сферу: як тих, що 

стосуються внутрішніх правил, так і тих, що регулюють зовнішньоторговельну політику. 

Загальною метою ПВЗВТ є поступова інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС[2].  

Отже, Угода про Асоціацію, зокрема положення про ПВЗВТ можна вважати головним 

планом розвитку бізнесу в Україні. Насамперед очевидним покращенням є спрощення умов 

виходу українського виробника на міжнародний ринок. Серед основних переваг для 

вітчизняного виробника є спрощення процедури проходження митного контролю та 

скасування мита ЄС на більшість товарів, що дозволяє зменшити вартість українських 

товарів на ринку ЄС, а для іншої частини товарів є передбачені безмитні нульові квоти або 

перехідні періоди поступового зниження мита.  

Гармонізація санітарних та фітосанітарних заходів відповідно до вимог ЄС дозволяє 

українським підприємствам отримати відповідні сертифікати якості, які дозволяють вихід не 

тільки на Європейський ринок, а й збільшують можливості реалізації на ринках третіх країн 

світу. Для експорту в рамках режиму вільної торгівлі (нульові/зменшені мита) необхідно 

отримати сертифікат з перевезення товарів форми EUR.1, який з 1 січня 2016 року видається 

митними органами України. Також значно спрощується процедура купівлі товарів на 

Європейському ринку. 

Прагнення представників українського бізнесу вийти на міжнародний ринок спонукає 

їх виробляти продукт, який максимально буде відповідати вимогам сертифікації ЄС. Як 

результат бачимо суттєві позитивні зрушення у покращенні процесу виробництва у плані 

кваліфікації працівників, якості сировини, швидкості і точності виробництва та послуг, та – 

що дуже важливо – впровадження інновацій.  

Разом з тим конкурентоспроможність вітчизняних виробників все ще поступається 

Європейському імпорту. У зв’язку з цим прослідковуються втрати споживачів на 

українському ринку на користь імпорту, як результат – зменшення ВВП. 

Розвиток бізнесу значно гальмує політична ситуація в країні: воєнні дії на Сході 

держави, корупція, недосконалість і неточність у механізмах управління основними 

процесами держави, нестабільний валютний курс, труднощі з придбанням необхідного 

обладнання, недостатній розвиток ринку збуту продукції, незахищеність працівників цих 

підприємств тощо. Однак ключовим є недостатність фінансових ресурсів Очевидно, що це 

супроводжується недовірою до українського бізнесу не тільки споживачів, а, що дуже 



 

202 

суттєво, іноземних інвесторів. Проаналізувавши статистику щоквартального надходження 

прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні 10 років, бачимо доволі 

суттєвий спад притоку та відсутність систематичності у зміні показників, що доводить 

відсутність чіткої і раціональної політики щодо залучення інвестицій (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Щоквартальне надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України 

за останні 10 років 

Джерело: розроблено авторами за даними [3] 

Хоча, теперішня влада України пропонує низку законопроектів щодо залучення 

іноземних інвесторів для покращення бізнес-клімату шляхом введення квот щодо 

оподаткування, поки це не принесло суттєвих позитивних зрушень. 

Через ту ж недовіру у громадян присутній страх, що перешкоджає розвитку стартапів 

та розширенню малого і середнього бізнесу. Саме тому потрібно проводити активну 

політику не тільки у сфері залучення інвестицій, а й заохочення щодо відкриття нових 

підприємств шляхом впровадження податкових квот, введення дотацій для вітчизняного 

виробника,  спрощення процедур документального оформлення тощо.  

Отже, підсумувавши все вище згадане, можна зробити висновок: український бізнес 

має великий потенціал, і може досягти успіху як на вітчизняному, так і на міжнародному 

ринках. Проте це є не можливим допоки в Україні є загальнодержавні глобальні проблеми, 

які потребують комплексного вирішення. Саме інтеграція з ЄС є на сьогодні 

безальтернативним зовнішньополітичним курсом держави, як запорука зміцнення її 

міжнародних позицій, набуття додаткових гарантій забезпечення територіальної цілісності, 

суверенітету та національно-культурного відродження країни, проведення ефективнішої 

оборонної політики, перебудови й підготовки національної економіки до функціонування в 

умовах жорсткої конкуренції з економічними системами інших країн. Перспективою 

подальших розвідок даної проблематики є проведення подальших наукових досліджень 
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щодо проблем та перспектив реалізації стратегічного зовнішньополітичного курсу України 

на європейську інтеграцію у поєднанні з покращенням внутрішнього бізнес-клімату шляхом 

підтримки вітчизняного виробника.  
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АУТСОРСИНГ ЯК ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ТА 

АЛЬТЕРНАТИВА МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ 

У сучасних економічних умовах, які характеризуються посиленням конкуренції, а 

також поглибленням інтеграційних процесів, необхідною умовою господарювання 

підприємства на ринку є пошук нових інструментів управління виробничо-господарською 

діяльністю, які б сприяли покращанню організаційних, фінансових і економічних сторін його 

функціонування. Одним із таких інструментів управління діяльністю, що активно 

використовується світовими компаніями та набуває розвитку на вітчизняному ринку, є 

аутсорсинг.  

Світова тенденція останніх років така, що аутсорсинг став одним з основних 

інструментів підвищення конкурентоспроможності компаній. Фактично він консолідує усі 

ключові функції управління, що дозволяє значно оптимізувати витрати компаній-виробників 

на просування власних продуктів. Таким чином, передаючи зовнішнім компаніям певні 

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/13_2_2017ua/3.pdf
https://parlament.org.ua/upload/docs/final_1.pdf
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
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функції, компанія-замовник, по-перше, економить засоби. По-друге - підвищує якість 

обслуговування своїх клієнтів [4].  

Достатньо вичерпне і повне визначення аутсорсингу подають Ж.-Л. Бравар і Р.Морган 

зазначаючи, що: «Аутсорсинг – це обумовлене договором використання матеріальних 

засобів, майна та знань третьої особи з гарантованим рівнем якості, гнучкості надання 

послуг, які раніше виконувалися за рахунок внутрішніх сил компанії з можливим переходом 

наявного персоналу до постачальника послуг та оновленням процесів або технологій, що 

підтримують бізнес» [2, с. 4]. 

Рішення про здійснення аутсорсингової діяльності на підприємстві може бути прийняте 

у двох випадках:  

1. Підприємство не має необхідних виробничих і професійних потужностей для того, 

щоб здійснювати функцію власними силами, а їх купівля є недоцільною і нерентабельною;  

2. Підприємство має власні виробничі і професійні потужності, але вважає за 

доцільніше спрямувати їх на виконання стратегічно-важливих функцій, а інші віддати на 

виконання сторонній організації [3, c.69]. 

Український ринок аутсорсингу тільки формується, а його ємність вже перевищила 1 

млрд. дол. Більша частина припадає на IТ-cегмент (обсяг ринку в 2018 р. –900 млн. дол.) і 

колл-центри (близько 120 млн. дол. у 2018 р.). За даними компанії «Luxoft Україна», у 2018 

р. ринок виріс на 20–30 %. Але якщо західні компанії передають стороннім підрядникам до 

80 % непрофільних функцій, то українські – лише 30–40 % [1, с. 19]. 

Вітчизняними науковцями [1,с.39] проведено дослідження, яке дає змогу 

проаналізувати ситуацію на вітчизняному ринку аутсорсингу. Встановлено, що більшість 

керівників українських компаній (63 %) оцінює аутсорсинг як передавання функцій і/або 

бізнес-процесів компанії стороннім  організаціям для скорочення витрат. 

Хоча значний відсоток (37 %) визначають аутсорсинг як стратегічне рішення щодо 

передавання функцій і/або бізнес-процесів компанії стороннім організаціям для отримання 

стійкої конкурентної переваги на ринку [1,с. 40]. 

 Сьогодні в Україні та світі  виділяють  три  види аутсорсинга.  

Виробничий аутсорсинг. Цей вид аутсорсингу характерний для великих компаній з 

великим виробничим циклом, окремі етапи в якому немає сенсу організовувати в рамках 

власних потужностей. Наприклад, випуск автомобільної, авіа- або космічної техніки - 

складний процес, в якому частина операцій віддається стороннім фірмам. Наприклад, у 

корпорації Ford більше 65% комплектуючих для автомобілів виробляється на стороні, 

віддані на аутсорсинг практично всі послуги.  

Аутсорсинг бухгалтерських послуг. Послуги такого аутсорсингу часто використовують 
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невеликі фірми, які не ведуть розгалужену бухгалтерію. Передача бухгалтерських функцій 

на сторону дозволяє не тільки заощадити на персоналі, але і не витрачатися на покупку і 

оновлення спеціалізованого програмного забезпечення. Є кілька видів бухгалтерського 

аутсорсингу:  тільки звітність (сторонній бухгалтер складає квартальну або річну фінансову 

звітність та передає її в податкові органи);  бухгалтерський облік (оформлення первинних 

документів при цьому лягає на свого співробітника); обслуговування в повному обсязі 

(первинна документація, облік, звітність). 

Аутсорсинг IT-послуг.  Знайти хорошого програміста в штат коштує чималих грошей, а 

завантажити роботою на 100% такого фахівця виходить не завжди. На допомогу приходить 

аутсорсинг. Але використовують його не тільки маленькі фірми. IT-аутсорсинг буває двох 

видів: обслуговування техніки (підтримання в працездатному стані комп'ютерних мереж, 

серверів, робочих станцій, заправка картриджів і т.д. У професійному середовищі айтішники 

називають ці послуги «сервіс деск»); створення і впровадження програмного забезпечення, 

мережевої інфраструктури. 

Аутсорсинг інформаційних технологій дозволяє вирішити питання пошуку 

кваліфікованого персоналу, заощадити на придбанні обладнання і оновленні програмного 

забезпечення. 

Аутсорсинг має як свої переваги, так і недоліки. 

Перевагами аутсорсингу є:  

 зростання рентабельності бізнесу,  концентрація всіх зусиль на основному бізнесі; 

 залучення чужого досвіду. Аутсорсингова компанія спеціалізується на визначеному 

виді діяльності й обслуговує велику кількість фірм, що дозволяє їй досконало розбиратися у 

всіх поточних питаннях і використовувати напрацьований досвід; 

 надійність та стабільність. Аутсорсингова компанія несе відповідальність за роботу, 

яку виконує згідно з договором на обслуговування та поточним законодавством. 

Недоліками аутсорсингу є: 

 загроза невиконання конфіденційності; 

 людський чинник. Інженери інформаційної сфери або іншої сфери, які є 

співробітниками компанії, що надає послуги аутсорсингу, змінюються, що призводить до 

відсутності повної картини стану інфраструктури клієнта. Це може серйозно впливати на 

рівень інформаційної безпеки; 

 в деяких випадках оперативність виконання дій з обслуговування інфраструктури 

порівняна з наявністю у замовника власного персоналу; 

 вартість аутсорсингу досить часто може бути вищою за вартість ведення обліку 

внутрішніми працівниками; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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 загроза банкрутства аутсорсингової компанії. Як і будь-яка фірма, аутсорсингова 

фірма потенційно може збанкрутувати, що породжує додаткові проблеми з пошуку іншої 

аутсорсингової фірми й передачі їй всіх справ [4]. 

Отже, використання аутсорсингу дає змогу підприємствам покращити результати своєї 

діяльності, підвищити рентабельність, а отже і конкурентоспроможність на ринку. Поряд із 

перевагами здійснення аутсорсингової діяльності пов’язане з певними недоліками, тому  

рішення про впровадження аутсорсингу має бути зваженими і економічно обґрунтованим. 
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ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦˑІЇ РОЗВИТКУˑ ФІНАНСОˑВОГО КОНСАЛТˑИНГУ В 

УКРАЇНІ ˑ

Консалтинг – це процес, через який індивідˑи або фірми допомагˑають 

клієнтудосягтивстановˑлених результˑатів. Допомогˑа може мати форму інформаˑції, 

рекоменˑдацій або навіть безпосеˑреднього виконаннˑя певної роботи. Консалтиˑнг є відноснˑо 

новим видом діяльноˑсті на пострадˑянському просторˑі, що виник після розпаду СРСР і був 

зумовлеˑний потребоˑю у знаннях сучаснихˑ методів управліˑння підприєˑмствами в нових 

умовах. 

На сьогоднˑішній день економікˑа України знаходитˑься на етапі усвідомˑлення 

доцільнˑості залученˑня підприєˑмствами консалтиˑнгових компаніˑй як партнерˑів по бізнесу. 

Споживаˑчі консалтиˑнгових послуг розуміюˑться в консалтˑингових продуктˑах, знають та 

розуміюˑть їхню важливіˑсть для зростаннˑя конкуреˑнтних позиційна ринку та розвиткˑу 

бізнесу. Вони оцінюютьˑ консульˑтантів як генератˑорів інновацˑійних процесіˑв, джерел 
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новацій, що гарантуˑють фінансоˑве зростаннˑя фірми. Вітчизнˑяний ринок консалтиˑнгових 

послуг уже подолавкризовиˑй період і знаходитˑься на етапі формуваˑння системнˑості. 

Переважˑно більшісˑть компаніˑй України, які є успішниˑми у своїй сфері діяльноˑсті, 

користуˑються консалтиˑнговими послугаˑми лише з метою підвищеˑння конкуреˑнтного 

статусу. Їхня кількісˑть невпиннˑо зростає [2]. 

Ринок фінансоˑвого консалтˑингу внаслідˑок впливу багатьохˑ факторіˑв важко назвати 

ринком у класичнˑому розумінˑні. Його складно розділитˑи на сегментˑи за ціновимˑи та 

якіснимˑи характеˑристиками і ще важче визначиˑти для кожного сегментˑа мінімалˑьний набір 

аксіом та правил, за якими відбуваˑється коливаннˑя попиту та пропозиˑції, а в остаточˑному 

підсумкˑу формуваˑння ціни (або хоча б коридоруˑ цін). 

Сьогодні ринок фінансоˑвого консалтиˑнгу в Україні розвиваˑється і росте. Щорічно 

консалтиˑнгові компаніˑї, що мають на ринку статус надійнихˑ і стабільнˑих, збільшуˑють свої 

портфеліˑ замовлеˑнь і регулярˑно рапортуˑють про вдало реалізоˑвані проекти. Розширюˑється 

список наданихпослуг: аудит і податкоˑвий консалтиˑнг, консалтиˑнг побудовˑи систем 

фінансоˑвого управліˑння, консалтиˑнг оцінки активів, консалтˑинг залученˑня позиковˑих коштів, 

ІРО, консалтˑинг з управліˑння структуˑрою капіталˑу – і це далеко не повний перелік. 

З’являються нові компаніˑї, у тому числі предстаˑвництва фірм із країн ближньоˑго і далекогˑо 

зарубіжˑжя, що декларуˑють цілі для завоюваˑння провіднˑих позиційу фінансоˑвому 

консалтиˑнгу. 

В Україні, згідно з останньˑою статистиˑкою, послугиаутсорсˑингу бізнес-процесів у 

фінансоˑвій та юридичнˑій сферах надають45 компаніˑй. А обсяг ринку юридичнˑих та 

бухгалтˑерських послуг в 2019 р. оцінюваˑвся в 15 млрд грн. Левова частка «аутсорсингового 

пирога» (75% ринку) припадаˑє на так звану «четвірку», яка предстаˑвлена великимиˑ 

міжнароˑдними гравцямиˑ: Ernst & Young, PricewaˑterhouseCoopers, Deloitt ˑe, KPMG. Решта 25% 

ринку ділять між собою так звані консалтˑингові компаніˑї «другого ешелонуˑ». В 

Україніпрацює понад 300 вітчизнˑяних консалтˑингових фірм, з яких 42% займаютˑься 

виключнˑо наданняˑм послуг з питань управліˑнського консульˑтування, відкритˑі 

предстаˑвництва провідниˑх консалтиˑнгових фірм, що є лідерамиˑ консульˑтаційного бізнесу, в 

тому числі «великої п’ятірки». Серед українсˑьких організˑацій, котрі вважаютьˑся 

консалтиˑнговими, 42% займаютˑься тільки консульˑтуванням, 30% – присвячˑують 

консульˑтуванню лише 80% загальнˑого обсягу продажу [1]. 

Активізˑація бізнес-процесів, безпосеˑредньо пов’язаних із залученˑням консалтˑингових 

фірм, прослідˑковується і на прикладˑі угод злиття та поглинанˑня. Відповіˑдно до звіту 

компаніˑї КПМГ в Україні, з 2014 по 2017 роки кількісˑть M&A-угод збільшиˑлася майже у два 

рази – з 36 до 67 щорічно (рис.1). При цьому спад загальнˑої вартостˑі даного виду операціˑй 
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завершиˑвся лише у 2016 році у мінімалˑьному за останніп’ять років обсязі у $758 млн. Варто 

відзначиˑти, що у 2017 році відбулоˑся зростаннˑя як за показниˑком значущоˑсті угод (вартістю 

більше $100 млн) – з $323 млн у 2016 році до $391 млн у 2017, так і за загальнˑою кількісˑтю – 

ріст становиˑв +37% у доларовˑому еквівалˑенті відповіˑдно до показниˑків попереднˑього року і 

знову перевищˑив позначкˑу у $1 млрд [3]. 

 

Рис. 1. Український ринок M&A протягом 2014-2018 рр. 

Джерело: побудовано за даними [4] 

За 2018 рік M&A активність зросла на 19% та було оголошено про укладання 80 угод. 

Утім, незважаючи як на цю динаміку, так і на вражаюче зростання вартості угод M&A в 

Україні (вона зросла на 78% до 1,8 млрд дол. США), загальна вартість та кількість угод були 

все ж нижчими за пікові показники 2013 року. Ця динаміка відображає як зменшення 

прозорості на ринку злиття та поглинань в Україні за останні три роки (у 2018 році були 

оприлюднені вартості лише для 46% угод M&A у порівнянні з 59% у 2013 році, що значно 

нижче за традиційний для розвинених ринків показник), так і скорочення середньої вартості 

угод, індивідуально менших за 100 млн дол. США[4]. 

Поступове збільшення попиту на консалтингові продукти відбувається в результаті: 

 – покращення якості послуг, що надаються, оскільки неодмінно зростатиме 

професіоналізм вітчизняних консультантів, їх досвід, удосконалюватимуться навички роботи 

і методи виконання замовлення; 

 – переходу на постійне консультаційне обслуговування, що є більш економічним для 

клієнта;  

– усвідомлення вигоди від залучення консультантів для вирішення існуючих проблем і 

отримання нової інформації, ідей, пропозицій.  

Отже, фінансоˑвий консалтˑинг – це рішення у сфері стратегˑічного плануваˑння, 

інвестицˑійного розвиткˑу, прогресˑивних методівфінансуˑвання бізнесу. Чим більше буде 

188 529 425 632 654 

2394 
488 323 391 

1162 

2582 

1017 
748 

1023 

1816 
36 

49 
55 

67 

80 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

2014 2015 2016 2017 2018 

Заг. вартість угод (за виключенням мегаугод), млн дол. США  

Заг. вартість мегаугод (понад 100 млн лол. США), млн дол. США  

Заг. вартість угод, млн дол. США  

Кількість угод  



 

209 

попит на такі послуги, тим більше уваги консалтˑерів приділятˑиметься зазначеˑним напрямкˑам 

роботи. З розвиткˑом економікˑи Українибуде розвиваˑтися і фінансоˑве консульˑтування. 

«Дорослішатимуть» клієнти, «дорослішатиме» і консалтˑинг. Встановˑлюючи одне одному 

нові планки стандартˑів роботи, плавно еволюціˑонуючи, замовниˑки і постачаˑльники 

фінансоˑвих послуг поступоˑво сформуюˑть ринок, об’єктом якого буде продукт, що відповіˑдає 

основнійˑ місії консалтˑингу – сприяти прибуткˑовому веденнюі розвиткˑу 

бізнесуклієнташляхом розробкˑи і впровадˑження ефективнˑих інструмˑентів і механізˑмів. 

Подальшˑий розвитоˑк ринку консалтˑингових послуг має забезпеˑчувати нагальнˑі потреби 

конкуреˑнтоспроможного виробниˑцтва та відповіˑдність українсˑького бізнесу світовиˑм 

стандарˑтам. 
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ТРЕНДИ НАФТОГАЗОВОГО БІЗНЕСУ 2020: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

(МІЖНАРОДНИЙ ЗРІЗ) 

Прослідковуючи тенденції стосовно укладених угод на ринку M&A можна зробити ви-

сновок про зменшення рівня інвестиційного ризику на теренах України, що підтверджується 

зайняттям 64 сходинки в останньому рейтингу Doing Business [4]. 

Проте, не варто забувати про загальні тенденції до зменшення попиту та виникнення 

операційних та екологічних ризиків визначені спеціалістами на міжнародній арені. 

Звертаючи увагу на найвизначніші тенденції та проблеми нафтогазового сектору у даному 

зрізі, менеджмент таких підприємств з максимальною точністю підходить до оцінки 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/02/Ukrainian-MA-Review-report-2018-UA.pdf
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макроекономічних показників та бізнес-екологічних ризиків, котрі мають тренд до прояву в 

даному календарному році. 

Таким чином, пропонуємо розглянути основні виклики та перспективи нафтогазового 

бізнесу у 2020 році, зважаючи на актуалізацію політики сталого розвитку та можливість 

виникнення нових бізнес-загроз. 

До найбільш очікуваних та прогнозованих бізнес-ризиків у сфері нафтогазового 

комплексу слід віднести: 

1)  ослаблення економічного зростання що прослідковується не тільки у США, але й у 

Європі та Китаї; 

2)  постійне посилення торгівельної нестабільності, що викликає невизначеність  

бізнес-процесів та може призвести до змін у укладених ланцюгах поставок; 

3) значна кількість політичних ризиків, насамперед виборчий процес у США, 

результати процесу Brexit в Європі, напружена ситуація на Близькому Сході та виявлення 

вірусу в Китаї, що може спричинити не лише до скорочення виробничих потужностей, але і 

обмеження використання природних ресурсів на ураженій території [1]. 

Таким чином, можемо прослідковувати вектор спрямований на фундаментальні зміни у 

бізнес-середовищі  у нафтогазовій сфері та неможливість довгострокового планування 

бізнес-процесів. Одним з ключових аспектів що виключатиме можливість точного та 

довгострокового планування визначається концепція сталого розвитку, актуальність якої 

щороку лише зростає, враховуючи потенційний перехід на альтернативні джерела енергії. 

До основних трендів нафтогазового бізнесу 2020 слід віднести: 

1. Торгівельні та економічні стримуючі фактори. Починаючи з «краху цін» у 2014 році, 

світове споживання палива зростає швидкими темпами, проте, торгівельні суперечки та 

уповільнення економічного зростання можуть спричинити негативний вплив на ринок нафти 

у 2020 році. До прикладу, відповідно до прогнозу Deloitte зростання ВВП у США сповіль-

ниться у 2020 році з 25% ймовірністю, тоді як лише 10% ймовірність покладають на те що 

темп росту ВВП відповідатиме попереднім рокам [2]. Така ситуація не надто різниться для 

ряду держав, оскільки торгівельні суперечки охопили не лише Азію, але і Європу, що 

спричиняє великі борги та збільшення ряду «слабких» валют. Попит на нафту відображає 

рівень глобальної економіки, що формує сталий причинно-наслідковий зв'язок, відповідно до 

котрого спад першого прогнозуватиме послаблення позицій другого. 

2. Регуляторні зміни. Впровадження в дію ІМО 2020 спричинить короткочасні зміни у 

попиті на нафтову продукцію та  необхідність заміни видів сировини із нижчим вмістом 

сірки для задоволення потреби у паливі [3], проте прийняття такого нормативу вказує на 

стійку орієнтацію на політику сталого розвитку та свідомого використання ресурсів.  
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3. Угоди ОПЕК. У середині 2019р.  у своїй угоді ОПЕК та країни, що не входять до 

складу цієї організації скоротили цілі щодо видобутку нафти на 1,2 мільйони барелів на день, 

проте, незважаючи на це світові запаси палива та нафти зросли протягом періоду 2018-

2019рр.  

4. Фактори що знижують ризики постачання в сучасних ринкових умовах:  

-  зростаючі запаси вуглеводнів від виробників Західної півкулі;   

- значні комерційні запаси сирої нафти в країнах OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), які у вересні 2019 року становили 2,9 мільярда барелів; така 

кількість, за оцінками експертів, є достатньою для компенсації тривалої перерви у 

постачанні за необхідності;  

- угода про скорочення нафтовидобутку між країнами ОПЕК та країнами Віденської 

угоди, що не входять до складу ОПЕК, яка є діючою і передбачає зберігання запасних 

виробничих потужностей. 

5. Зниження рівня попиту на світову пропозицію постачання нафти. Навіть за умови 

зменшення попиту у 2020 році внаслідок потенційного послаблення світової економіки 

можна зробити висновок що рівень безпеки пропозиції займає стійку позицію, не зважаючи 

на можливість виникнення показників ризику безпеки на теренах деяких ключових країн-

виробників. 

6. Підвищення ефективності нафтогазової галузі як передумова залучення інвесторів. 

Причиною зменшення інвестиційної привабливості нафтогазової галузі є не лише низькі та 

нестабільні ціни на нафту, домінуючим фактором виступає відсутність можливості 

розрахунку довгострокової перспективи. Можливість непевного зростання, обмежені 

відносини між операторами видобутку нафти і газу та постачальниками, а також зміна пріо-

ритетів у балансуванні капіталу та грошових потоків (борги, інвестиції) знижують 

привабливість галузі. Проте, продумана стратегія управління фінансовими ресурсами  

керована операційними та технологічними перевагами підприємства може бути ключовою не 

лише для збереження, але і для повернення довіри інвесторів. Окрема увага інвесторів буде 

зосередженою на взаємодії нафтогазових та інфраструктурних операторів, втрутившись в 

діяльність останніх інвестори зможуть не лише досягти нових показників ефективності, але і 

заощадити витрати. Безумовно, запорукою успіху буде вважатися максимально ефективне 

здійснення операційного процесу та фінансова грамотність.  

7. Енергетичний перехід як тренд нафтогазової галузі та збалансування коротко- та 

довгострокових потреб. Енергетичний перехід- довгострокова тенденція, актуальність котрої 

не зменшується у зрізі 2020 року, оскільки підвищення енергоефективності у всіх сферах та 

перехід на відновлювані джерела енергії – це шлях до енергетичної незалежності, зменшення 
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забруднення довкілля, та стимул для розвитку. Прийняття рішень в рамках політики сталого 

розвитку допоможуть нафтогазовим компаніям не лише краще позиціонувати себе на ринку 

протягом наступних десятиліть, але і здійснити дії спрямованні на розроблення ефективного 

механізму реалізації ризик-менеджменту, прогнозуючи основні тенденції кліматичних та 

екологічних змін. 

 Незважаючи на ретельне нарощування можливостей для довгострокового майбутнього 

щодо енергетичного переходу та циклічної економіки ( демонструючи поточні досягнення 

перед спільнотою інвесторів та іншими зацікавленими сторонами), фінансова дисципліна та 

продумані інвестиції повинні сприяти стабілізації ефективності та заповнити фінансові 

ринку в найближчій перспективі. 
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Понад 100 років людство використовувало і використовує корисні копалини для 

отримання енергії, спалюючи нафту, вугілля, газ для отримання корисної енергії. В той час 

автомобіль з електродвигуном здавався недоречним. Однак зараз ні для кого не секрет, що 

роль нафтогазових ресурсів поступово починає падати. Поява руху за чисту планету, 
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актуалізація відновлювальних джерел енергії призвела до зростання чисельності 

електроавтомобілів в світі. Відчуваючи, що в довгостроковій перспективі люди перейдуть на 

використання електроавтомобілів, автовиробники різних країн світу розпочали серійне 

виробництво власних моделей. Таким чином, наприклад, компанія Ілона Маска «Tesla» 

забезпечена замовленнями на рік вперед. Однак з поширенням використання 

електроавтомобілів постає питання їх зарядки. 

Ринок електроавтомобілів та зарядних станцій розвивається, можна виокремити 

тенденції розвитку: 

 Демографічні тенденції. Зростає кількість користувачів електроавтомобілями, а тім і 

користувачів електрозаправками. Люди бачать наявність інфраструктури і вирішують 

придбати електроавтомобіль. Користувачами електроавто та електрозаправок є особи віком 

до 40 років з доходом вище середнього по Україні. 

 Економічні тенденції. Ціни на пальне зростають, разом із тим нестабільна ситуація на 

ринку бензинового пального слугує додатковим стимулом для того, щоб користувачі 

автомобілів на ДВЗ звернули увагу на аналоги з електродвигуном. В Україні значним чином 

розвивається альтернативна енергетика: збудовано чисельні сонячні електростанції та 

закладено будівництва нових на Півдні країни, Західній Україні та Поліссі. 

 Екологічні тенденції. Оскільки проблема забруднення оточуючого середовища гостро 

стоїть в ХХІ столітті і буде стояти, то доцільність використання транспорту, а також 

інфраструктури для його функціонування, буде все більше зростати. Електрозаправні станції 

набагато безпечні за бензинові: мають менші ризики, у разі виникненні аварійних, форс-

мажорних ситуацій, пожеж тощо. Електрозаправні станції не потребують багато місця, що в 

умовах обмеженого простору в межах міста робить їх значно ефективнішими за бензинові 

заправні станції. 

 Науково-технічні тенденції. Особливістю користування електроавтомобілем завжди 

був їх акумулятор, від якого залежить на скільки далеко зможе проїхати користувач 

електроавтомобіль. Таким чином виробники електроавтомобіль постійно намагаються 

вдосконалити цей показник. Однак не менш роль грає те, на скільки швидко ці автомобілі 

заряджаються. Сучасні технології в залежності від пристрою зарядки дозволяють зарядити 

авто із запасом ходу на 100 км за час від 15 хвилин до 10 годин. 

 Політико-правові тенденції. З 1 січня 2018 року розпочали діяти пільги на імпорт 

електромобілів в Україні: відміна ПДВ та акцизу. Протягом 2018 року активісти та 

представники цієї сфери активно наполягали на доцільності продовження даних пільг. Як 

наслідок Верховна Рада України продовжила на 4 роки пільговий режим ввезення 

електроавтомобілів – без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу. Наразі пільгова 
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ставка діє до кінця 2022 року. За даними експертів, з урахуванням всіх факторів купити 

електрокар в Україні можна на 17-20 % дешевше [1]. 

 Соціально-культурні тенденції. В Україні до електроавтомобілі як і до 

електрозаправок переважно скептичне ставлення населення, не говорячи про 

електрозаправні станції. Заправка на приватній електрозаправній станції обійдеться 

користувачу електроавтомобіля на порядок дорожче, через це ряд споживачів, виходячи з 

менталітету українських громадян, надає перевагу домашнім зарядним установкам. 

Виходячи з теорії К. Роджерса, існують такі типи споживачів: новатори; швидко 

приймають; рання більшість; пізня більшість; консерватори (запізнілі). В сфері користування 

електроавтомобілями та ЕЗС в Україні мають місце типи: «новатори» та 

«швидкоприймаючі». Разом вони складають незначну частку, однак їх кількість поступово 

зростає [2].  

Аналізуючи світовий ринок та ринок України було виявлено, що чисельність 

електроавтомобілів поступово зростає і з кожним роком темпи зростання зростають (рисунок 

1). Велика кількість електроавтомобілів потребує відповідної інфраструктури для 

обслуговування та зарядки. Таким чином їх кількість зростає з кожним роком. Утворюються 

приватні мережі електрозаправних станцій. 

Як ми бачимо з рисунку 1 кількості ЕЗС не вистачає для задоволення потреб власників 

електроавтомобілів, кількість яких поступово зростає.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кількість зареєстрованих електроавтомобілів та встановлених 

електрозаправних станцій в Україні в період з 2015 по 2018 роки 

Джерело: розроблено авторами за даними [3, 4] 

Основними споживачами електрозаправочних станцій в Україні є: 

Корпоративні споживачі: служби таксі; мережі електростанцій «ElectroUktaine», 

«ТОКА», «Autoenterprise» тощо, приватні користувачі, що встановлюють ЕЗС для 

корпоративного користування. 

Враховуючи те, що на території України ринок електрозаправочних станцій лише 
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розвивається, ця ніше незаповнена. Зокрема відсутні електрозаправочні станції вздовж 

багатьох автошляхів, які сполучають різні міста в Україні. Відсутність інфраструктури 

(електрозарядних станцій, спеціальних паркувальних місць), створено бар’єри для 

користувачів.  
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За сучасних умов господарювання результати діяльності кожного підприємства 

визначаються ефективністю виробництва, що досягається шляхом максимізації прибутку та 

скорочення витрат. Обмеженість ресурсів та підвищення конкурентної боротьби на ринках 

збуту висувають вітчизняним підприємствам нові вимоги до системи управління витратами, 

а різноманітність методів управління зумовлює необхідність поглибленого вивчення їх 

сутності та оптимального використання.  

Господарювання  в ринкових умовах свідчить, що витрати є найважливішим об'єктом 

на кожному підприємстві, що обумовлює необхідність переходу до оптимальної системи їх 

управління.  Згідно П(С)БО 16 витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів  або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Під 

управлінням витратами слід розуміти процес цілеспрямованого формування витрат щодо 
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їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього 

зниження.  

На сучасному етапі ведення господарської діяльності методи оптимізації витрат мають 

бути гнучкими, простими у використанні, надавати необхідну для прийняття управлінських 

рішень інформацію. При цьому оперативність інформації є дуже важливим аспектом, 

оскільки своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості продукції 

можливий тільки при такій організації обліку, при якій причини змін собівартості, 

допущення перевитрат і отримання економії розкриваються не тільки шляхом аналізу 

звітних калькуляцій, але й у процесі господарської діяльності на підставі первинної 

документації та поточних облікових записів. Проблема постійного пошуку шляхів 

оптимізації розміру витрат та забезпечення їх планового рівня призвела до виникнення 

безлічі методів управління витратами. 

Так, одним із найбільш ефективних методів виявлення резервів зниження собівартості 

продукції є функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Функціонально-вартісний аналіз –

комплексний системний аналіз діяльності підприємства, його складових (технічних і 

технологічних, маркетингових, фінансових, збутових підрозділів, управлінських функцій), а 

також оцінка ефективності використання витрат на реалізацію кожної з цих функцій з метою 

виявлення неефективних, нераціональних витрат, існуючих внутрішніх резервів і розробки 

програм підвищення ефективності діяльності та збільшення прибутковості підприємства. 

Основними перевагами ФВА є більш чітке вивчення вартості продукції, що дає можливість 

приймати обґрунтовані стратегічні рішення щодо призначення цін на продукцію, вибору між 

можливостями виготовляти самостійно або купувати напівфабрикати. 

Наступний метод «таргет-костінг» – це метод управління собівартістю (витратами на 

виробництво продукції), сутність якого полягає в зниженні собівартості продукції під час 

усього її виробничого циклу за рахунок застосування виробничих, наукових досліджень та 

розробок. «Target-costing» передбачає розрахунок собівартості виробу виходячи з 

попередньо встановленої ціни реалізації. 

Для отримання максимального ефекту від управління собівартістю разом з таргет-

костинг застосовують ще один новітній метод кайзен-костинг. Усунення різниці між 

розрахунковою та цільовою собівартістю продукції є головною суттю цього методу. 

Відмінністю цього методу від таргет-костингу є прагнення постійного удосконалення якості 

на всьому підприємстві при залученні всіх його працівників, що дає можливість зменшити 

непродуктивні витрати. Взаємодія методів таргет-костингу та кайзен-костингу дасть змогу 

ефективно управляти собівартістю. 

Ще одним методом управління витратами є CVP-аналіз (аналіз точки беззбитковості), 
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який ґрунтується на зіставленні трьох величин – витрат підприємства, доходу від реалізації й 

отримуваного прибутку, залежність яких дає змогу визначити обсяг реалізації, що за відомих 

величин постійних витрат підприємства і змінних витрат на одиницю продукції забезпечить 

беззбитковість діяльності або запланований фінансовий результат. CVP-аналіз дає змогу 

визначити обсяг продажу, при якому досягається беззбитковість виробництва або заданий 

фінансовий результат, являється простим, наочним і оперативним методом. 

LCC (Life Cycle Cost) – аналіз – це метод розрахунку витрат за етапами життєвого 

циклу продукції. Планові витрати визначаються на кожній стадії життєвого циклу продукту. 

Це єдиний метод управління витратами, який передбачає врахування впливу інфляції через 

дисконтування грошових потоків у прийнятті рішень. 

Перевагами даного методу є отримання в довгостроковому періоді оцінки здійснених 

витрат і їх покриття відповідними доходами; забезпечення точного прогнозу всіх витрат і 

співвідношення отримуваного доходу та витрат щодо виробництва виробу в цілому; 

забезпечення стратегічного бачення структури витрат і зіставлення її зі структурою доходів. 

Недоліками є відсутність періодизації фінансових результатів; невизначеність в обліку 

накладних витрат; вірогідність витрат на отримання великої додаткової інформації. 

Одним із найжорстокіших методів управління витратами є «кост-кілинг», мета якого 

полягає у  швидкому скороченні витрат підприємства без шкоди для його діяльності та 

перспектив розвитку. Так, цей метод передбачає скорочення витрат, що обмежено залежать 

від підприємств. Мінімізація цін у рамках «кост-кілингу» можлива через участь 

підприємства в тендерах, жорсткий тиск на постачальників, зменшення ланцюга руху 

сировини, пошук нових постачальників або оптимізацію структури наявних. 

Широкого застосування на вітчизняних підприємствах зазнав ще одним метод 

управління витратами, а саме АВС-аналіз, що являє собою технологію обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень щодо цільової локалізації витрат суб’єкта господарювання 

для потреб моделі управління його прибутком. Основою АВС-аналізу є поняття «центру 

витрат» – відокремленого функціонально організаційного процесу або явища, що пов’язані із 

формуванням однорідної сукупності витрат підприємства. Перевагами даного методу є 

підвищення обґрунтованості віднесення накладних витрат на конкретний продукт; точніше 

калькулювання собівартості; забезпечення взаємозв’язку отриманої інформації з процесом 

формування витрат. 

Система управління витратами відіграє ключову роль в обґрунтуванні доцільності 

прийнятих рішень щодо напрямку діяльності підприємства та створенні ефективного 

механізму планування, контролю і аналізу витрат. Особливості витрат як об’єкта управління 

полягають в їхній різноманітності, постійній зміні під впливом зовнішнього та внутрішнього 
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середовища. Усе це призводить до ускладнення точного кількісного оцінювання величини, 

рівня витрат, визначення впливу витрат на економічні результати діяльності підприємства та 

методи їх оптимізації.  

Сучасні методи управління витратами характеризуються різноманітністю, наявністю 

декількох методик використання окремого методу як у межах підприємства, так і галузі. 

Тому їх аналіз показав, що для вирішення проблеми оптимізації витрат та ефективності 

господарювання необхідний індивідуальний підхід до вибору існуючих систем управління 

витратами, а в низці випадків до формування власної системи управління з урахуванням 

галузевих особливостей, організаційної структури і масштабів підприємства. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Питання забезпечення достатнього фінансування діяльності і розвитку суб’єктів малого 

підприємництва завжди залишається актуальним для економіки будь-якої країни. Порівняно 

з великими підприємствами малий бізнес об’єктивно має більш обмежений вибір доступних 

традиційних джерел формування основного і оборотного капіталу, а програми державної 

підтримки малих підприємств не завжди виявляються досить дієвими та ефективними. 

Водночас сучасний рівень розвитку інформаційних технологій створив підґрунтя для 

формування принципово нових інструментів залучення фінансових ресурсів [2].  

Залучення коштів через такі платформи з метою фінансування інвестиційних проектів 

та надання позик для поповнення оборотного капіталу з кожним роком набуває все більшої 

популярності. В умовах значного дефіциту фінансових ресурсів, з яким регулярно стикається 

більшість вітчизняних малих підприємств, дослідження альтернативних моделей 
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фінансування та можливостей їх використання в Україні може стати вагомою передумовою 

підвищення рівня фінансової забезпеченості малого бізнесу. 

Як свідчить світовий досвід, у сучасних умовах неможливо досягти високих темпів 

зростання виробничої потужності і обсягу реалізації продукції, спираючись лише на 

використання власних та незначних за своїм розміром залучених фінансових ресурсів. 

Саме позикові кошти, які надаються на умовах строковості, платності і поворотності, 

відіграють  вагому роль у фінансовому забезпеченні діяльності підприємств, а особливо в 

розвитку малого бізнесу.  

Проте, на противагу кредитуванню, існують такі основні джерела альтернативного 

фінансування, як гранти, міжнародні програми, кредити міжнародних банків, фандрайзинг, 

краудфандінг і венчурне інвестування. (табл. 1.)  

Таблиця 1 

Найбільш поширені джерела альтернативного фінансування 

Тип альтернативного 

фінансування 

Короткий опис Переваги Недоліки 

Грант Грошове одноразове 

фінансування на 

певний проект.  

Висока ефективність, 

вихід за рамки 

комерційної вигоди. 

Жорсткий характер 

вимог, конкурсна 

основа, високі вимоги 

до звітності. 

Кредити міжнародних 

банків 

Пільгове кредитування 

збоку міжнародних 

банків. 

Безкоштовна 

фінансова допомога. 

Можливий лише за 

посередництва 

держави. 

Фандрайзинг Залучення відсутніх 

або недоступних для 

компанії інвестицій. 

Безоплатний характер 

на певних умовах. 

Актуальний лише на 

початковій стадії 

проекту. 

Краудфандінг Фінансування проекту 

через онлайн-

платформу. 

Легкий спосіб 

залучити кошти на 

певний інноваційний 

або цікавий проект. 

Максимально 

ефективний лише на 

початковій стадії 

проекту. 

Венчурне інвестування Спосіб залучення 

додаткових коштів для 

високо-технологічних 

стартапів. (ІТ) 

Для 

високотехнологічного 

бізнесу, за наявності 

ідеї і стратегії 

реалізації. 

Не безкоштовно – 

ціною є частка у 

компанії. 

Джерело: розроблено автором на основі [1,3] 

Розглянемо їх більш детально. 

Грант. Даний вид фінансування є одним з найбільш ефективних, оскільки має на меті 

виконання конкретного завдання, часто виходить за рамки виключно комерційної вигоди. 

Гранти надаються в грошовій, матеріальній або змішаній формах для проведення різних 

досліджень, робіт і заходів, орієнтованих на реалізацію програм.  

Основною перевагою гранту є безоплатний характер. Будь-яке фінансування, надане в 

його рамках, не підлягає поверненню, отже, має значні переваги перед класичним банківським 

кредитом. Для отримання гранту, компаніям необхідно відповідати ряду критеріїв: відповідність 
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діяльності організації цілям гранту; наявність проекту відповідає цілям і завданням гранту; 

наявність у організації заявки на його отримання, складеної згідно вимог грантодавача. Ці 

критерії носять жорсткий характер, і регулюються механізмами прийому та розгляду заявок на 

конкурсній основі, а також вимогами до звітності. Грантодавцями можуть виступати як державні 

структури, так і приватні компанії, благодійні фонди і навіть навчальні заклади.  

Кредити міжнародних банків. Міжнародні банківські інституції діляться на дві великі 

категорії: глобальні і регіональні. Загальною метою подібних банків є підтримання 

економічної стабільності шляхом надання фінансування різним державам. Таким чином, 

отримання кредитів від міжнародних банків для компаній, як і у випадку з міжнародними 

програмами, можливе лише за посередництва держави, якій виділяється певна сума позики, 

що розподіляється, потім, через бюджетний механізм.  

Фандрайзинг – ще один спосіб отримання фінансування, що є характерним як для 

комерційних, так і неприбуткових організацій. Застосовується для фінансування окремих 

проектів, однак може бути і постійним способом залучення інвестицій за умови наявності 

надійних каналів, стабільно забезпечують приплив коштів і ресурсів у компанію. Залежно від 

форми (донорство, меценатство або допомога) даний спосіб залучення інвестицій носить 

безплатний характер або здійснюватися на певних умовах.  

Міжнародні програми. Фінансування в рамках міжнародних програм, як правило, має 

форму співпраці держави з міжнародними фінансовими організаціями, націлену на 

реалізацію певних реформ в торгово-економічній сфері. Досить часто до їх проведення та 

імплементації залучаються компанії з приватного сектора. Основною перевагою даного виду 

фінансування для бізнесу є великі обсяги, низькі процентні ставки або ж інші пільгові умови 

отримання. Однак, отримати таке фінансування можуть, переважно, великі компанії, 

структурний потенціал яких дозволяє брати участь у проведенні реформ на локальному, 

регіональному або загальнодержавному рівні. 

Краудфандінг. Від кожного по можливостям для вашої потреби – саме так можна 

сформулювати основний принцип одного з найбільш сучасних і неординарних способів 

залучення інвестицій. Краудфандінг передбачає колективне фінансування проекту через 

онлайн платформу на будь-яких етапах розвитку вашої компанії. Проте він найбільш 

поширений і ефективний на початкових стадіях реалізації проекту. Принцип функціонування 

краудфандінга такий: існують онлайн платформи, такі як Kickstarter , GoFundMe , Fundable , 

RocketHub , на яких розміщується проект, встановлюється необхідна сума, а також кінцевий 

термін збору коштів. 

Венчурне інвестування. Венчурне інвестування також є способом залучення додаткових 

коштів для бізнесу, припускаючи фінансування високотехнологічних стартапів (як правило, у 
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сфері IT) на різних стадіях розвитку. Найбільш популярним є інвестиції на ранніх стадіях 

запуску проекту також відомі як "посівні інвестиції". Велика ймовірність потенційних ризиків 

при даному виді інвестування легко компенсується у випадку удачі проекту. 

Використовуючи методи альтернативного фінансування, суб’єкти малого та середнього 

бізнесу можуть легко залучати додаткові фінансові ресурси для своєї діяльності. Необхідно 

розвивати подібні методи фінансування в Україні, адже такі види альтернативного 

фінансування є доступними і простими у використанні. Розвиток альтернативного 

фінансування в Україні відкриє додаткові можливості для малого та середнього бізнесу.   
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: 

ЗМІСТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ 

Сучасна політична та економічна ситуація в Україні, зміна влади, 

неконкурентоспроможність національних товаровиробників, застарілі технології, відсутність 

єдиного законодавства та зменшення інвестиційних ресурсів, сильно впливають на 

фінансову безпеку підприємства [1]. Проте з іншого боку, український ринок перебуває в 

перехідному етапі розвитку, де багато механізмів не є відрегульованими та немає чіткого 

захисту інтересів підприємницьких структур. 

Усе це вказує на актуальність поняття «фінансова безпека підприємства» і необхідність 

розробки єдиного механізму її оцінки, з врахуванням функціональних складових. 

К.С. Горячева акцентує, що фінансова безпека підприємства – це «...фінансовий стан, 
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який характеризується збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, 

технологій і послуг, що використовуються підприємством, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його 

фінансових інтересів, місії та завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, 

забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи» [2]. 

Законом України «Про основи національної безпеки України» визначено, що фінансова 

безпека підприємства – це захищеність життєво важливих інтересів підприємства, за якої 

забезпечується його сталий розвиток, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація 

реальних і потенційних загроз економічним інтересам [3]. 

Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає у необхідності забезпечення 

гарантій для стабільного та максимально ефективного його функціонування та забезпечення 

необхідного потенціалу в майбутньому. 

На формування фінансової безпеки підприємства впливає ряд зовнішніх і внутрішніх 

чинників, а саме: військові дії на Сході країни, стан грошово-кредитної системи і відповідно 

економіки в цілому, інвестиційний клімат та досконалість законодавства, організація 

менеджменту, наявність боргових зобов’язань у підприємств тощо. 

При цьому слід враховувати значення функціональних складових у визначенні 

значущості ролі фінансової безпеки підприємства. Основними функціональними складовими 

є ефективність управління, платоспроможність та ліквідність, фінансова стійкість, ділова 

активність та інвестиційна привабливість підприємства. Саме від них залежить  фінансовий 

стан, розвиток та фінансова безпека підприємства в цілому.   

На рисунку 1, нами наведено основні методи оцінки рівня фінансової безпеки 

підприємства.  

 

Рис. 1. Групування методів оцінки рівня фінансової безпеки підприємства 

Джерело: розроблено авторами за даними [4]. 
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Два методи, на наш погляд,  найбільше характеризують фінансову безпеку 

підприємства: оцінка фінансового стану підприємства та визначення інтегрального 

показника (модель Альтмана). 

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства 

необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а 

також своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [5]. При 

цьому детально аналізують усі можливі загрози, можливі збитки та негативні впливи на 

безпеку підприємства, а також здійснюється прогнозування діяльності підприємства в 

майбутньому. Для забезпечення максимального ефекту щодо запобігання загроз кожне 

підприємство має мати у своєму розпорядженні єдину систему збору, аналізу та оцінки 

інформації про стан її безпеки з метою покращення фінансового стану підприємства та 

виявлення фінансових резервів.  

При оцінюванні фінансової безпеки підприємства необхідно звернути увагу на потребу 

визначення саме рівнів безпеки, які аналізують характер та ступінь розвитку негативних 

тенденцій. Так, розглядаючи фінансову складову необхідно використовувати нормативні та 

порогові значення показників, які свідчать про передкризовий, кризовий та критичний стан 

підприємства.  

Значна частина підприємств нераціонально приймають управлінські рішення, 

неефективно ведуть діяльність підприємства та не слідкують за його фінансовим станом. На 

це вказує збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостей і зниження рівня 

рентабельності, що у свою чергу, призводить до банкрутства таких підприємств. Одним з 

методів аналізу визначення рівня фінансової безпеки є модель Альтмана.  

Саме ця формула є оцінкою визначення ступеня ризику банкрутства підприємства, де 

враховано робочий капітал (  ), нерозподілений прибуток   (   ), операційний прибуток (  ), 

ринкову вартість акцій (  ) та чистий дохід від реалізації (  ): 

Z= 0,717×  +0,847×  +3,107×  + 0,420×  + 0,998×                     (1) 

Якщо Z < 1,23, то підприємство вважається банкрутом; при значенні Z в межах 1,23-

2,89 ситуація є невизначеною; Z> 2,9 – підприємство вважається фінансово стабільним.  

Основною проблемою, на наш погляд, для кожного підприємства є досягнення певної 

фінансової стійкості, яка б забезпечила йому безперебійну роботу з метою максимізації 

прибутку та розвитку в майбутньому. Використовуючи даний алгоритм оцінювання можна 

здійснювати не тільки контроль над діяльністю підприємства, а й постійний моніторинг 

внутрішніх та зовнішніх загроз, що негативно впливають на його фінансові, трудові та 

матеріальні ресурси. 

Процес управління фінансовою безпекою підприємства передбачає наявність 



 

224 

взаємопов’язаних функціональних елементів та забезпечення процедури  підбору, 

систематизації та вивчення даних про фінансові ресурси, рівень платоспроможності і 

ліквідності, планування і здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, 

впровадження різноманітних інновацій на всіх стадіях виробництва товарів чи наданні 

послуг з метою підвищення рівня рентабельності. 
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ У 

КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС 

Для того щоб покращити добробут в країні та забезпечити ефективне функціонування 

економіки, важливим виступає аналіз податкового навантаження на ведення бізнесу в 

Україні. Зокрема, через інтеграцію нашої країни з ЄС актуальним постає питання 

покращення податкового клімату в країні для приваблення інвесторів та посилення 

позиціонування України на міжнародній арені.  

Для того щоб проаналізувати податкове навантаження на ведення бізнесу в Україні, 

було обрано дослідити даний показник через розрахунок податкового тягаря з допомогою 

величин фактични податкових надходжень за кожним до зведеного бюджету та розміру 

валового внтурішньго продукту (ВВП) за відповідний рік у фактичних цінах (іншими 

словами, бюджетного податкового навантаження). 
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Таблиця 1 

Динаміка податкового наванаження на ведення бізнесу в Україні у розрізі 

податків за період 2016-2018 рр, млн грн 

Показник 2016 2017 2018 

Розмір ВВП за відповідний рік у фактичних цінах 2385367 2983882 3558706 

Величина ПДВ у зведеному бюджеті 329911 434041 506168 

Величина податку на прибуток у зведеному бюджеті 60223 73397 91109 

Величина ЄСВ 105 371,08 156 402 202 084,29 

Податкове навантаження з ПДВ, % 13,83 % 14,55 % 14,22 % 

Податкове навантаження з податку на прибуток, % 2,52 % 2,46% 2,56 % 

Податкове навантаження з ЄСВ, % 4,42 % 5,24 % 5,68 % 

Загальне податкове навантаження, % 31,70 % 33 % 33,40 % 

Джерело: [2,3] 

Відповідно до проведених розрахунків податкового навантаження у розрізі вибраних 

обов`язкових платежів за період 2016-2018 рр., варто зазначити, що хоча у 2016 було 

зафіксоване найменше значення досліджуваного показника з величиною 31,7 %, загальний 

рівень податкового навантаження отримав тенденцію до зростання, зокрема, через 

врахування величини єдиного внеску. 

Аналізуючи динаміку податкового навантаження з податку на прибуток, варто 

зазначити, що найнижче значення даного показника було спостережено у 2017 році (2,46 %), 

а у інші роки податковий тягар з податку на прибуток отримав незначні відхилення, зокрема, 

від’ємне, порівнюючи з 2016 роком (зменшився на 0,06 %) та позитивне, якщо порівнювати з 

2018 роком (збільшився на 0,1 %). 

Досліджуючи податкове навантаження з ПДВ важливо зазначити, що найнижче 

значення даного показника було спостережено у 2016 році (13,83 %), у наступному періоді 

дана податкова віддача зросла на 0,72 %, але у 2018 році зменшилась на 0,33 %. 

На складові впливали підвищення інфляції, зменшення кількості суб’єктів 

господарювання, збільшення податкових надходжень від великих платників податків, 

недоотримання сум ПДВ, перевиконання надходжень від податку на прибуток, зміни у 

податковому законодавстві, зокрема, щодо звільнення від оподаткування ПДВ ряду операцій, 

збільшення акцизного податку на тютюнові вироби тощо. 

Порівнюючи податкове навантаження України та інших держав, варто зазначити, що, 

відповідно до даних Євростату у країнах, які недавно приєдналися до ЄС, цей показник 

становить: у Румунії – 25,8 %, Болгарії – 29,5 %, Литві – 29,8 %, Латвії – 31,4 %. До того ж 
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середнє значення рівня податкового навантаження у країнах ЄС становить 40,2 %, що 

свідчить про те, що в Україні відсутній високий рівень даного показника, тобто він не 

впливає на рівень добробуту в країні [1].  Також,  Україні притаманний один з найвищих 

показників податкової навантаження між країнам пострадянського простору, переганяючи 

лише  

За даними рейтингу Paying Taxes, кількість годин на сплату податків поступово 

зменшувалася та станом на 2018 р. зупинилася на рівні 328 годин, зокрема через 

запровадження електронного кабінету платника податків та його подальше вдосконалення. 

Рівень податкового навантаження мав тенденцію до зменшення у період із 2014 до 2017 р. 

Варто зазначити, що в 2017 р. був зафіксований його найнижчий показник – 37,8 % завдяки 

проведеним податковим змінам (зокрема, було встановлено знижену ставку Єдиного 

соціального внеску в розмірі 22 %. Проте в 2018 р. він підвищився на 3,9%, до 41,7%, що 

пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати, внаслідок чого збільшився розмір 

єдиного соціального внеску, який сплачують роботодавці, та поліпшенням рівня податкового 

навантаження в інших країнах. Відповідно, Україна вибула з першої п’ятидесятки та станом 

на 2018 р. зайняла 54-е місце [1]. 

Таким чином, для того щоб зменшити рівень податкового навантаження, оптимізувати 

величину податкових надходжень та покращити позиціонування України на міжнародній 

арені необхідно вдосконалити податкове законодавства зі сторони комплексного внесення 

змін, здійснюючи їх рідше, проте у більшому масштабі. Також, потрібно здійснювати ряд 

наступних заходів: 

   стимулювати сукупний попит; 

   застосовувати теорії економіки пропозиції; 

   використовувати податку як необхідного складника для інвестиційної діяльності; 

   прискорювати економічний розвиток; 

   вдосконалювати електронне адміністрування; 

   урегульовувати відшкодування ПДВ; 

   зменшувати тіньову економіку; 

   здійснювати боротьбу з корупцією; 

   вдосконалювати судову владу; 

   підвищувати рівень податкової обізнаності населення. 

Також необхідно вдосконалити електронну систему адміністрування для 

якнайбільшого зменшення часу на процес стягнення податків, покращити рівень 

консультування населення з приводу податкових питань та ведення ефективної податкової 

політики.  
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При цьому, на рівні підприємства необхідно вдосконалювати податкове планування, 

розширювати асортимент продукції, оптимізовувати структуру витрат підприємства, 

застосовувати методи альтернативного оподаткування, створювати відповідні підрозділи 

щодо податкового планування, отримувати консультації від кількох зовнішніх експертів, 

постійно здійснювати моніторинг власних фінансових показників. 

Дані заходи дозволять підвищити  позиції України у міжнародних рейтингах та 

покращать добробут населення. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

На сьогоднішній день ведення підприємницької діяльності немислиме без чіткого 

економічного розрахунку та бачення перспективи, що значно полегшує підприємницьку 

діяльність і знижує рівень її ризикованості.  

Фінансове планування — це цілеспрямований процес формування, розподілу та 

використання обсягу фінансових ресурсів, що дозволяє забезпечити досягнення стратегічних 

цілей та задач управління підприємством. 

Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне 

вдосконалення матеріальної бази та соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид 

планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого і глобального значення, 

бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони і ділянки функціонування підприємства. 

Фінансове планування відображає одну з найважливіших сторін організації 
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виробництва – управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Його 

необхідність викликана тим, що потрібно передбачити конкретні грошові кошти, без 

наявності яких неможливе безперервне функціонування підприємства, оскільки їх необхідно 

витрачати для придбання сировини, матеріалів, сплати податків, відрахувань до спеціальних 

фондів, виконання фінансових зобов’язань перед постачальниками та членами трудового 

колективу [1]. 

У сучасних умовах роль фінансового планування принципово змінилася в порівнянні з 

централізовано керованою економікою. Тепер підприємства самі зацікавлені в тому, щоб 

реально представляти своє фінансове становище сьогодні і на найближчу перспективу:  

 по-перше, для того, щоб досягти успіху у своїй господарській діяльності;  

 по-друге, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетною системою, 

державними позабюджетними фондами, банками та іншими кредиторами, тим самим 

захищаючи себе від штрафних санкцій.  

У цих цілях доцільно заздалегідь визначати доходи, видатки, прибуток, наслідки 

інфляції, зміни ринкової кон'юнктури та можливе порушення договірних зобов'язань 

партнерами [2].  

Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними 

джерелами фінансування. 

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: 

 забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими 

ресурсами; 

 установлення раціональних фінансових відносин з суб'єктами господарювання, 

банками, страховими компаніями тощо; 

 визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінювання раціональності його 

використання; 

 виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального 

використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; 

 здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів. 

Фінансове планування дає змогу розв'язати такі конкретні питання: 

 які грошові кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні; 

 які джерела їх надходження; 

 чи достатньо засобів для виконання запланованих завдань; 

 яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та 

іншим кредиторам; 

 як повинен здійснюватись розподіл прибутку на підприємстві; 
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 як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на 

принципах самоокупності та самофінансування [3]. 

Цілком очевидно, що підприємство не може повністю уникнути підприємницьких 

ризиків, але може знизити його негативний вплив при використанні планування. Як показує 

досвід розвинених країн, використання  фінансового планування створює для підприємства 

наступні переваги: 

 дає можливість підготуватися до ймовірних майбутніх несприятливих умов в 

ринковій кон'юнктурі; 

 дозволяє більш реально оцінити виникаючі проблеми; 

 стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень; 

 покращує координацію дій між структурними підрозділами підприємства; 

 забезпечує керівництво компанії корисною для нього інформацією; 

 сприяє більш ефективному використанню ресурсів і посиленню внутрішньофірмового 

контролю [4]. 

Також слід зазначити, що у процесі фінансового планування забезпечується необхідний 

попередній контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів. 

Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності 

підприємства, забезпечує необхідний попередній контроль за утворенням і використанням 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створює умови зміцнення фінансового стана 

підприємства [1]. 

Отже, підсумовуючи наше дослідження, можна стверджувати, що на сьогодні 

фінансове планування є одним з альтернативних фінансових інструментів, яке 

використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності та підвищення 

власної рентабельності та платоспроможності як одних із найбільш важливих показників 

міцного фінансового стану суб’єкта господарювання. Приділяючи більше уваги фінансовому 

плануванню, можна досягти зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови 

виконання прогнозованих бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на 

засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, 

достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства [5]. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Становлення малого бізнесу являється головною умовою комплексу складних  

соціально-економічних  завдань, це і зацікавлення незайнятого населення до 

підприємницької діяльності, вдосконалення кредитної та податкової політики, а також 

перехід до інноваційного типу економічного розвитку. Діяльність малих підприємств має 

важливе значення для економіки не лише регіонів, а й держави в цілому, проте захисту їх 

економічних і соціальних інтересів приділялось мало уваги, незважаючи на те, що ця 

проблема є актуальною. В умовах глобалізації економіки, необхідним є розвиток та 

збільшення числа малих підприємстві забезпечення їх економічної безпеки. 

Економічна безпека підприємства - це стан найбільш ефективного використання 

корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного 

функціонування підприємства в даний час і в майбутньому. Рівень її формування залежить 

від того, наскільки здатне його управління уникати та усувати шкідливі наслідки певного 

негативного компонента зовнішнього та внутрішнього середовища. Також слід врахувати 

той факт що виробнича та економічна система, незалежно від форми власності, 
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характеризується постійними загрозами, які пов'язані з динамікою функціонування. 

Формування економічної безпеки малого підприємства – це складний та довготривалий 

процес, який потребує в значній мірі залучення засобів і сил всіх зацікавлених сторін з 

метою успішного розвитку. Зокрема механізм побудови включає [1]:  

 організацію ефективного управління малим підприємством;  

 ефективність фінансової системи,стійкість та незалежність функціонування на 

підприємстві;  

 гарантування безпеки робітників підприємства, збереження їх професійних 

інтересів, майна;  

 сувора кадрова політика;  

 дієвий механізм правового регулювання, що стосується всіх напрямів діяльності 

підприємства;  

 забезпечення захисту інформації на підприємстві;  

 відповідність стандартам екологічної безпеки. 

Забезпечення належного рівня безпеки є однією з основних принципів підтримки його 

життєздатності в динамічному економічному середовищі. Безпека бізнесу - це основа 

збереження стійкої конкурентоспроможності позиції, передумови ефективного 

функціонування та стабільного розвитку малого підприємства. Тому управління безпекою є 

невід'ємною частиною бізнес-культури підприємства. 

Економічна діяльність малого підприємства пов’язана з ризиками, а пізніше вже 

загрозами. Відмінність між ними полягає у тому, що ризики постійно супроводжують 

підприємницьку діяльність суб’єкта господарювання і є імовірність настання негативної 

події та неотримання очікуваних результатів від господарської діяльності. Загрози ж несуть 

за собою матеріальні чи фінансові збитки тим самим спричиняючи перешкоду основним 

цілям та завданням суб’єкта господарювання, у результаті чого погіршується загальний 

економічний розвиток суб’єкт господарювання (рис. 1). 

Відповідно ми можемо запропонувати керівництву малого підприємства,  

використовувати  методи захисту від загроз, це [3]: 

– методи ухиляння від загроз:відмова від ненадійних партнерів, постачальників;  

відмова від ризикованих проектів; відмова від прийняття ризикованих рішень;зниження 

частини позикових засобів у господарському обороті; відмова від постачань імпортної 

сировини, якщо відзначається високий ступінь мінливості митного законодавства; розробка 

схем ділової активності, що уникають найбільші зони збитків тощо; 

– методи локалізації загроз: виділення «економічно небезпечних» ділянок; послідовне 

розукрупнення підприємства;  
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Рис. 1. Класифікація загроз, що впливають на економічну безпеку підприємства 

Джерело: [2]. 

– методи передачі ризиків від загроз: страхування (передача ризику страховій компанії 

за певну плату); створення структур взаємного страхування і перестрахування; пошук 

гарантів; фінансові гарантії, доручення; внесення до тексту документів (договорів, торгових 

контрактів) спеціальних умов, які зменшують власну відповідальність підприємства при 

настанні непередбачених випадків чи тих, які передають ризик контрагенту;  

– методи компенсації: самострахування за рахунок створення системи резервів 

(резервних фондів (страхового та цільових), страхового товарного запасу, страхових запасів 

фінансових ресурсів (коштів); нерозподіленого залишку прибутку); розробка та 

впровадження системи штрафних санкцій для контрагентів підприємства; забезпечення 

компенсації можливих фінансових втрат через стягування від контрагентів додаткового 

доходу за ризикованими операціям вище того рівня;  

– методи диверсифікації: диверсифікація видів діяльності та зон господарювання; 

диверсифікація асортименту продукції, що випускається; диверсифікація постачальників 

основних груп товарів; диверсифікація ринків збуту; диверсифікація інвестицій; розподіл 

відповідальності між партнерами; розподіл впливу загрози у часі;  
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– методи лімітування: встановлення відповідних економічних і фінансових 

нормативів; встановлення максимального обсягу комерційної операції з закупівлі товарів, 

яка укладається з одним контрагентом; встановлення максимального розміру сукупних 

запасів товарів на підприємстві (запасів поточного поповнення, сезонного збереження, 

цільового призначення); встановлення максимального розміру споживчого кредиту, 

наданого одному покупцеві (в межах диференційованих груп покупців чи груп товарів); 

встановлення мінімального розміру оборотних активів у високоліквідній формі (з 

виділенням їхньої суми у вигляді готових коштів платежу); встановлення граничного розміру 

використання позикових коштів у обороті (чи їхня питома вага в загальній сумі 

використовуваного капіталу). 

Таким чином, запропоновані методи та механізм побудови мають реалізуватись на 

практиці, для забезпечення економічної безпеки на підприємстві. Малі підприємства мають 

обмежені матеріальні, фінансові і трудові ресурси, тому власну службу безпеки не доцільно 

організовувати. Власне запропонований механізм забезпечення економічної безпеки на наш 

погляд буде оптимальним варіантом ефективного гарантування достатнього рівня їх 

економічної безпеки, задля конкурентоспроможності підприємства в майбутньому. 

Література: 

1. Васильців Т.Г. «Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства» / Т.Г. 

Васильців, М.Б. Пасичник // Науковий вісник ЛНТУ України: збірник наукових праць. – 

2008.  

2. Кристиняк М. Б. «Основні теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки 

малих підприємств в Україні» // Ефективна економіка. 2018. //[Електронний ресурс ]:Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/157.pdf 

3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [В. Л. 

Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. ― К. : Правова єдність, 2009. 

 

 

Харинович–Яворська Діана Октавіанівна 

Київський кооперативний інститут бізнесу і права 

(м. Київ) 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІЇ 4.0 ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ 

ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

При стимулюванні промислової політики уряду потрібно враховувати наявні внутрішні 

та зовнішні обмеження. Серед внутрішніх обмежень – це обмежені ресурси держави. 

Рішення про підтримку промисловості потрібно приймати, зважаючи на великі потреби в 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/157.pdf
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коштах на захищені статті витрат, що зазначені у державному бюджеті: реформу освіти, 

охорони здоров'я, правоохоронних органів і Збройних сил, на розвиток інфраструктури [1]. У 

той час як податкові пільги призводять до зниження бюджетних доходів, прямі субсидії 

безпосередньо впливають на видатки бюджету. Зовнішні фактори промислової політики – 

це міжнародні зобов'язання України. Наприклад, в рамках Угоди про асоціацію Україна 

зобов'язалась обмежити державну допомогу компаніям аналогічно до країн ЄС. 

Державна промислова політика природно повинна зосереджуватися на тих напрямах 

підтримки, що потребують порівняно невеликих бюджетних витрат, і на проектах, де 

можлива віддача за вкладеними коштами є найбільшою (або є повне чи часткове 

фінансування зовнішніх донорів). При цьому запроваджені заходи не повинні спотворювати 

умови торгівлі та конкуренцію. Також державна політика не повинна зберігати відставання 

промисловості, а натомість має стимулювати підвищення технологічного рівня 

виробництва в Україні. Зокрема, це можливо завдяки підтримці впровадження Індустрії 4.0. 

Більшість країн ЄС, як і Україна, лише розпочинають працювати над розвитком 

Індустрії 4.0, проте стартова точка України відстає від Європи. За оцінкою Всесвітнього 

економічного форуму, Україна ще не дозріла до четвертої промислової революції [2]. 

У ЄС перехід до Індустрії 4.0 має особливе значення в контексті планів 

реіндустріалізації. Виробничий сектор ЄС забезпечує понад 80% експорту і 80% приватних 

досліджень та інновацій [3]. Зважаючи на зменшення внеску промисловості в економіку, у 

2012 р. Європейська комісія поставила мету зростання частки промислового виробництва у 

ВВП до 20% у 2020 р. Таке завдання є досить амбітним, і ЄС поки що мало наблизився до 

його виконання. Однак потенційно Індустрія 4.0 може допомогти наблизитися до 

встановлених цілей і виконати їх у майбутньому. Досягти цього можна завдяки зростанню 

продуктивності виробництва та підвищенню конкурентоспроможності у країнах з дорогою 

робочою силою[4]. 

Сьогодні в Україні відсутні чинні стратегічні документи, що визначали б підходи до 

промислової політики. Упродовж останніх кількох років прийняття промислової стратегії 

постійно залишалося серед основних завдань уряду. Однак створення і прийняття 

відповідного документа фактично зависло в повітрі. У квітні 2018-го уряд оприлюднив для 

обговорення проект Стратегії розвитку промислового комплексу України до 2025 р., але її 

досі не прийнято. Проте стратегія відсутня в пріоритетних планах уряду на 2019 р. 

На перший погляд, проект Стратегії розвитку промислового комплексу передбачав 

лише кілька заходів для підтримки розвитку Індустрії 4.0: аудит інфраструктури; 

популяризацію та просування технологій; упровадження міжнародних стандартів у галузі 

промислового виробництва; залучення фінансування програми «Горизонт 2020»; підтримку 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf
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просвітницьких заходів і розробку переліку нових професій. 

Проект Стратегії також визначав низку загальних заходів, що є ключовими як для 

розвитку промисловості загалом, так і для Індустрії 4.0 [5]. Ідеться передусім про створення 

кластерів, стимулювання інновацій, старт-спеціалізацію тощо. Такий підхід у цілому 

відповідає ситуації в багатьох інших країнах, де розвиток Індустрії 4.0 є доповненням до 

промислової та інноваційної політики. Однак у проекті були відсутні заходи щодо 

налагодження діалогу зацікавлених сторін, а також інструменти фінансової підтримки. 

У січні 2018 р. затверджено Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 рр. Фактично це єдиний чинний стратегічний документ, що визначає 

певні заходи для переходу до Індустрії 4.0. Незважаючи на вузький фокус (на діджиталізацію 

економіки), втілення концепції важливе для підвищення готовності країни до четвертої 

промислової революції. Окремі заходи підтримки інновацій (наприклад, інформування про 

програми ЄС, активізація трансферу технологій та ін.) включені також до Стратегії розвитку 

МСП. Таким чином, у чинних і запроектованих стратегічних документах лише спорадично 

присутні заходи, що можуть сприяти розвитку Індустрії 4.0. 

Для розвитку промисловості важливим є продовження основних реформ і зусиль з 

поліпшення інвестиційного клімату. Але це не є перешкодою для впровадження більш 

точкових заходів із розвитку промисловості та впровадження індустрії 3.0/4.0: 

1. Першочерговим завданням є закінчення роботи над формулювання промислової 

політики Уряду. Це може бути зроблено через прийняття Стратегії розвитку промислового 

комплексу або іншого документа, що сформулює позицію уряду щодо промислової політики. 

Інші програмні документи уряду варто узгодити із цією концепцією державної політики. 

2. Державну промислову політику необхідно зосереджувати на покращенні правил 

гри не лише промисловості, але й економіки в цілому. Це традиційний набір реформ, таких 

як боротьба з корупцією, реформа судів, оновлення освітньої системи, розвиток фінансового 

сектору, поліпшення інвестиційного клімату через зменшення регуляторного навантаження 

на бізнес і впровадження прозорих та рівних правил гри. 

3. Основна ініціатива має виходити від промисловців, але з використанням підтримки 

держави. Необхідно створити національну та регіональні платформи 4.0 за прикладом країн 

ЄС, які об'єднували б державні інституції, бізнес і науковців. Старт для цього вже дав 

національний рух «Індустрія 4.0 в Україні». 

4. З огляду на обмеженість бюджетного фінансування варто утримуватися від 

запровадження великих нових програм держдопомоги промисловим підприємствам у вигляді 

податкових пільг або прямих субсидій. Натомість нагально потрібно проаналізувати ефект 

від уже наявних пільг і зробити висновки про їх доцільність. При наявному позитивному 
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ефекті державної допомоги на розвиток галузі допомогу потрібно надавати відповідно до 

таких принципів: вона має надходити вчасно, на певний період часу та адресно. 

5. Потрібно працювати над розширенням джерел фінансування для інноваційних 

проектів у промисловості. Сьогодні недостатньо використовуються наявні механізми 

пільгового фінансування, тому варто проаналізувати можливі вузькі місця процесу. 

6. Необхідно підтримувати створення нових підприємств і технологічне оновлення 

промислових МСП для реставрації екосистеми. Цей напрям може бути перспективним для 

залучення донорських і державних коштів, наприклад, на проведення технологічного аудиту 

МСП і підтримку стартапів. Утім, кінцева відповідальність за підвищення продуктивності 

свого виробництва покладається на самих підприємців. 

7. Освіта, наука та промислова політика – розвиток промисловості загалом та 

інновацій, зокрема, потребують ретельного перегляду системи освіти в Україні. Важливого 

значення набуває реформа професійно-технічної освіти, яка покликана готувати 

кваліфіковані кадри для промислових підприємств (тоді як зараз існує суттєвий розрив 

навичок, які набули випускники ПТУ та яких потребують роботодавці).  

Значення цілей сталого розвитку (ЦРД)  буде продовжувати зростати Україні, тому  

потрібно швидше включатись в ці світові процеси розвитку цифрової промисловості із 

забезпеченням корпоративної соціальної відповідальності та інтегруватись в європейські 

формати інновацій як DIH (Digital Innovation Hubs) [6]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Електронна комерція - відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають 

під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та 

обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового 

характеру [1]. 

Суб’єкт електронної комерції - суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-

правової форми, що реалізує товари, виконує роботи, надає послуги з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем, або особа, яка придбаває, замовляє, використовує 

зазначені товари, роботи, послуги шляхом вчинення електронного правочину [1]. 

В залежності від типу суб'єкта ринку електронної комерції доцільним є визначення 

найбільш ефективного способу оподаткування, що є необхідною умовою забезпечення 

позитивного соціального та економічного ефекту. Виходячи із цього та розглядаючи 

особливості діяльності вказаних груп суб'єктів, визначимо основні проблеми, пов'язані з їх 

оподаткуванням:  

1. Часткове або повне ухилення посередників від сплати податку на прибуток.  

2. Проблема подвійного оподаткування при проведенні транскордонних операцій.  

3. Проблеми, пов'язані із бажанням виробників мінімізувати обсяг сплачуваних 

податків шляхом трансферу виробництва в країни з максимально низькими ставками 

оподаткування [2]. 

Основними в системі регулювання ринку електронної комерції є два податки:  

1. податок на прибуток підприємств; 

2. податок на додану вартість [3]. 

Утримання ПДВ відбувається згідно з двома принципами: принцип країни (місця) 

походження та принцип місця призначення. У випадку з оподаткуванням суб'єктів ринку 

електронної комерції питання полягає в тому, який із цих підходів найбільшою мірою 

відповідає специфіці даного ринку. Доцільним до суб'єктів ринку е-комерції є 

застосовування оподаткування за місцем призначення. 

Ключовим у стягненні податку на прибуток підприємства є поняття постійного 

представництва. Відповідно до статті 14 ПКУ [3], постійне представництво – постійне місце 

діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність 
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нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка 

або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи 

будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що 

використовується для доставки товарів. 

З метою оптимізації обсягу податкових відрахувань, компанії-посередники на ринку е-

комерції створюють представництва у країнах з мінімальним рівнем податку на прибуток. 

Яскравим прикладом цього є створення підприємцями представництв у країнах ЄС з 

нижчими ставками податків та подальший продаж товарів та послуг на території всього ЄС. 

Для реалізації даного заходу необхідним є створення постійного представництва. У випадку, 

якщо мова йде про компанію-посередника на ринку е-комерції, то в деяких випадках 

постійне представництво може забезпечуватись за допомогою Інтернет-провайдерів, які 

виступають в якості агента суб'єктів-посередників на ринку електронної комерції, або ж за 

допомогою відкриття складу для зберігання товарів на території бажаної країни.  

З допомогою мережі Інтернет укладається велика кількість дрібних угод, за якими 

неможливо забезпечити надійний фіскальний контроль, до того ж адміністрування таких 

операцій є досить складним. Виходячи із цього, логічним є висновок, що угоди в режимі 

реального часу фактично не можуть бути оподатковані. 

Говорячи про особливості оподаткування групи суб'єктів групи "посередники", варто 

зазначити, що деякі операції, що проводяться з допомогою глобальної мережі надзвичайно 

важко відслідкувати та оподаткувати, зокрема, послуги з оренди нерухомості, продаж 

продуктів інтелектуальної діяльності, які можна доставити з допомогою електронних 

каналів. Окрім того, значна частка операцій з ритейлу на ринку електронної комерції 

України знаходиться поза межами фіскального поля, що пов'язано не лише із значними 

затратами на утримання податків, а й з відносною легкістю ухилення від сплати податків, а 

також наявністю корупційних схем. Усі ці фактори у комплексі зумовлюють ріст тіньового 

сектору економіки. Виникають також складнощі з обліком торгових операцій, що 

проводяться з допомогою використання електронних грошей, що також пов'язано із 

складністю обліку таких угод. Оскільки операції роздрібної торгівлі на ринку електронної 

комерції набирають все більшої популярності, відповідно, збільшується їх вагомість як бази 

оподаткування, необхідним заходом є розробка дієвих механізмів оподаткування даної групи 

суб'єктів ринку електронної комерції, що дозволить збільшити обсяг податкових надходжень 

[4]. 

Закріплення основ державного регулювання електронної торгівлі у законодавстві 

України, подальший розвиток її правового регулювання в спеціальних законах – це питання, 

які потребують подальшого вирішення. Адже створення режиму максимального правового 
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сприяння розвитку електронної комерції – фундамент для успішної конкуренції українських 

суб‘єктів підприємництва на світовому ринку. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ЯК 

СТРИМУВАЛЬНИЙ ФАКТОР КАПІТАЛЬНИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Іноземні інвестиції є одним із вирішальних факторів розвитку національної економіки. 

Залучення фінансових вкладень іноземних інвесторів підсилює введення нових технологій, 

сприяє орієнтації на використання передового закордонного досвіду, становлення малого і 

середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу територій, розвитку різних галузей 

промисловості та інше. В умовах глобалізації, переходу до ринкової економіки та зміцнення 

своїх позицій на міжнародній арені ключовим моментом для розвитку нашої держави є 

зупинка падіння та стагнації економіки. Саме тому органи державної влади України активно 

наголошують на необхідності активізації роботи із залучення іноземної підтримки у вигляді 

вкладень коштів, або іншого капіталу. що сприяло б досягненню цілей на довгострокову 

перспективу. 

Однак, міжнародна співпраця та взаємодопомога ґрунтується на засадах взаємної 

вигідності та безпеки. Іноземні партнери та інвестори мають впевнитися в наявності гарантій 

захисту своїх прав та перспективі віддачі на вкладений капітал. На жаль, нині Україна 

характеризується невигідним інвестиційним кліматом: складність політичної та економічної 

ситуації, відсутність чіткої державної стратегії щодо заохочення інвестицій, високий рівень 

бюрократії, корупція та неефективна судова система. До інших причин слабкого вкладання в 

нашу економіку відносять: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
http://oaji.net/articles/2017/3733-1523731761.pdf
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 нечіткість, нестабільність та непрозорість законодавчих норм, які можна трактувати 

неоднозначно, а також практика частих змін законодавства; 

 перевищення повноважень органами контролю та нагляду; 

  високе податкове й адміністративне навантаження; 

 нестабільність фінансової системи України; 

 високий рівень інфляції; 

 нерівномірність іноземного інвестування у регіони країни. 

 За таких умов більшість країн-інвесторів Європейського Союзу та інших розвинених 

держав не вбачають в Україні надійного бізнес-партнера.  

На рівні законодавства сьогодні в Україні інвестиційна діяльність достатнім чином 

врегульована нормативно-правовими актами України. Але велика кількість положень цих 

нормативно-правових актів є досить декларативними, а деякі наразі потребують 

коректування та вдосконалення задля досягнення більшої прозорості й чіткості для суб’єктів 

господарської діяльності.  

Через те, що інвестиційна діяльність межує з деяким ризиком для іноземного 

вкладника, з метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму 

держава встановлює гарантії захисту інвестицій. Під гарантією стабільності законодавства 

мають на увазі, що при ускладненні умов інвестування діяльність іноземних інвесторів буде 

регульована тим законодавством, яке діяло на момент вкладень, а гарантії захисту інвестицій 

не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій у період дії цих гарантій [1]. 

Значною перешкодою для збільшення іноземних вкладень є складна процедура 

компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам зазначена у ст. 10 ЗУ «Про 

режим іноземного інвестування» [2]. Законодавство про іноземні інвестиції має передбачити 

конкретні строки виплати компенсації.  

Важливою в правовому захисті іноземних вкладень є гарантія переказу за кордон 

прибутків, отриманих іноземним інвестором при здійсненні інвестиційної діяльності на 

території іншої держави. Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів, 

одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається НБУ. Таким чином, 

удосконалення системи правових гарантій захисту іноземних інвестицій слугуватиме одним 

із інструментів сприяння іноземних вкладень у вітчизняну економіку.  

Слід зазначити, що хоча в розділі ІІ Закону «Про режим іноземного інвестування» 

статтею 9 передбачено гарантії щодо захисту від примусових вилучень, а також незаконних 

дій державних органів та їх посадових осіб, наразі можна говорити про неефективність цього 

положення. Прикладом може слугувати аграрний сектор. Поряд із проблемою лібералізації 

ринку землі останніми роками спостерігаємо ще одну руйнівну тенденцію у сфері діяльності 
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фірм, що мають іноземних інвесторів: проти них відкривають кримінальні провадження. 

Правоохоронні органи зловживають своїми процесуальними правами при розслідуваннях 

справ, часто безпідставно застосовуючи арешти, обшуки та конфіскацію майна, що де-факто 

паралізує роботу підприємств та сприяє затримці розвитку цієї перспективної галузі [4]. 

Маючи за мету мобілізацію прямих іноземних інвестицій держави впроваджують 

податкові пільги. Україна не є виключенням, але її досвід у цьому аспекті ще з минулого 

сторіччя мав деструктивні тенденції, що було викликано зловживаннями пільгами та 

намаганнями уникнути оподаткування. Треба розуміти, що податкові пільги мають 

надаватися виключно з перспектив інноваційного розвитку галузей, без негативних наслідків 

для державного бюджету [3]. Зараз основними інструментами підвищення зацікавленості 

інвесторів є звільнення від сплати імпортного мита, звільнення та відстрочка ПДВ, а також 

надання інших податкових пільг, що передбачено Митним та Податковим кодексами 

України. 

Ключовими шляхами розв’язання проблем іноземного інвестування в економіку 

України наразі вважаємо:  

1) впровадження стабільної податкової системи, що було б ефективним для 

інтегрування України у міжнародну економіку;  

2) поетапна ідентичність нормативно-правої бази до законодавства ЄС; 

3) стимулювання піднесення інфраструктури; 

4) становлення фондового ринку, прозорість функціонування його інститутів;  

5) підтримка вкладень на територіях з невигідними соціально-економічними умовами;  

6) вкладення у пріоритетні сфери виробництва;  

7) імплементація механізмів страхування ризиків іноземних вкладень;  

8) легітимна стабільність у галузі інвестування і оподаткування;  

9) пільги іноземним інвесторам шляхом прийняття спеціальних правових актів; 

10) розв’язання проблеми впливу інфляції.  

На основі зазначеного вище матеріалу можна підсумувати про необхідність розв’язання 

проблем правової незахищеності іноземних інвесторів як одного із ключових стримувальних 

факторів збільшення обсягів капітальних іноземних вкладень. З огляду на те, що для України 

нині гостро стоїть питання про інтеграцію із Європейським Союзом, одним із базових 

напрямів успішного співробітництва є саме привабливий інвестиційний клімат. Вважаємо, 

що для поліпшення нинішнього його стану пріоритетним є проведення ряду реформ у різних 

напрямах: економічні, адміністративні реформи, антикорупційна діяльність, вдосконалення 

законодавчої бази й правозастосовної практики. Тільки комплексний підхід буде запорукою 

покращення іміджу України як надійного бізнес-партнера та відкриє можливості докорінної 
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трансформації економіки, розвитку та процвітання. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ IT В БІЗНЕС 

Однією з найактуальніших проблем сучасної України залишається досягнення 

стабільного економічного зростання. У числі факторів безпосереднього впливу на динаміку 

економічного розвитку нашої держави доцільно акцентувати увагу на стрімкий розвиток 

технологій в цілому, та на окремому підприємстві зокрема. Оскільки бухгалтерський облік є 

однією з найважливіших сфер економічного циклу, що забезпечує інформацією процес 

прийняття управлінських рішень, то питання автоматизації бухгалтерського обліку та 

впровадження IT-технологій в бізнес українських підприємств відповідно до умов 

сьогодення та перспективного пожвавлення економіки країни завжди було, є і буде 

актуальним.  

Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку - це сукупність програм, які 

допомагають підприємствам не лише записувати, а й обробляти всі свої облікові операції. 

Проте, слід зазначити, що при його використанні потрібно врахувати чутливий характер 

бухгалтерського обліку, визначити програмне забезпечення для конкретного виду діяльності.  

Найпростішим видом програмного забезпечення є електронні таблиці. Малий бізнес без 

будь-яких труднощів може використовувати програми електронних таблиць, такі як листи 

Google, Microsoft Excel або Open Office. Вони найкраще підходять для цього виду бізнесу 

через те, що можуть задовольнити основні бухгалтерські потреби, такі як перелік продажів, 

http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu
http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/problemi-zahistu-prav-investoriv-v-ukrayini.html
http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/problemi-zahistu-prav-investoriv-v-ukrayini.html
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витрат та інших розширених бухгалтерських функцій. Поширене програмне забезпечення 

для бухгалтерського обліку для підприємств включає SAP, Oracle та Microsoft Dynamics GP, 

а в Україні це 1С. У 2017 році до 80% усіх підприємств України використали 1С для ведення 

бухгалтерського обліку. Попри 1С: Бухгалтерію використовується також значна кількість 

програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з 

яких є “Парус”, “Fin Expert”, “Lady Fan”, “Фінанси без проблем” та інші[1]. 

Значне використання продуктів бухгалтерського програмного забезпечення серед 

українських підприємців свідчить не лише про перспективи їх подальшого використання, а й 

у свою чергу формує ряд переваг щодо їх застосування. Основними з яких є[2]: 

1) Швидкість - введення даних на комп'ютер може бути здійснено набагато швидше, 

ніж будь-яка ручна обробка. 

2) Точність - менше помилок, оскільки для кожної транзакції потрібно лише один запис 

бухгалтерського обліку, а не два (або три) як для ручної системи. 

3) Актуальність - записи бухгалтерського обліку автоматично оновлюються, тому 

залишки на рахунках (наприклад, рахунки клієнтів) завжди будуть актуальними тощо. 

Бухгалтерське програмне забезпечення забезпечує мінімізацію зусиль, які користувачі 

докладають для обчислення даних. Більше того, вони надають широкі можливості для 

управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, дозволяючи при цьому, негайно 

проаналізувати операції, які відбуваються на підприємстві в той час, коли це є необхідним. 

Основними причинами, через які бухгалтери застосовують нові технології, включають 

підвищення ефективності (64%), підвищення якості обслуговування (44%) та залучення 

нових клієнтів (42%)[3]. 

В Україні активно використовуються програмні продукти для ведення бухгалтерського 

обліку. До 2016 року на піку популярності було використання системи "1С:Підприємство ". 

У числі користувачів на 2015 рік – близько 300 тис. українських підприємств, серед яких 

присутні й державні. Наразі ситуація змінилася. На її зміну вплинули санкції проти даного 

продукту у 2017 році, що забороняє його використання [4]. Прийняття санкцій, в даному 

випадку, стало поштовхом для розробки українського програмного забезпечення для 

бухгалтерського обліку, що дає для українського бізнесу багато позитивних зрушень. 

Яскравим прикладом на підтвердження даного аргументу є створення програмного 

забезпечення українського виробництва - "MASTER:Бухгалтерія" - програма для ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу, яку розробила 

команда української ІТ-компанії IT-Enterprise. 

Таким чином, розглянувши основні тенденції впровадження IT в бізнес-структури 

нашої держави шляхом автоматизації обліку, можна зробити висновок, що сучасні 

http://masterbuh.com/?utm_source=na_chasi&utm_medium=site&utm_campaign=na_chasi_november
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підприємства, а також їх власники є активними користувачами систем програмного 

забезпечення. Важливість даного процесу обумовлюється підвищенням продуктивності 

праці бухгалтерів, а також зменшенням витрат часу на отримання потрібної, більш точної та 

достовірної інформації. В свою чергу, автоматизація обліку не лише дасть змогу підвищити 

ефективність діяльності підприємства, а й  можливість економити його ресурси.  

Література: 

1. Лобода Н.О., Чабанюк О.М., Шевчук Ю.І. IT - процесінг у національній обліковій 
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ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Національне господарство будь-якої країни формується в результаті економічного та 

соціального розвитку суспільства, поглиблення спеціалізації та кооперування праці, 

міжнародного співробітництва з іншими країнами. Економічна база для розвитку суспільства 

створюється у галузях сфери матеріального виробництва. Вони відрізняються одна від одної 

специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним 

призначенням продукції. Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є 

підприємство. 

Підприємство – це організаційно відокремлений господарський суб’єкт, що 

використовує матеріальні, трудові та інші ресурси для виробництва продукції, виконання 

робіт і надання послуг, котрі користуються попитом [1]. 

Велику роль в економічному розвитку сучасного підприємства відіграє формування 
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власного капіталу підприємства та ефективне його використання. 

Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності 

підприємств за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за 

адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому порядку 

наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті емісії (чи 

анулювання) корпоративних прав. Натомість домінуюча роль відводилася таким 

антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції. 

Сьогодні досить актуальним є питання переорієнтації підприємств на ринкові форми їх 

фінансування, однією з яких є фінансування за рахунок власного капіталу. 

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-

якого підприємства. Власний капітал є основним, початковим та умовно безстроковим 

джерелом погашення збитків підприємства, він є одним із найвагоміших показників, котрі 

використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного 

боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежність від зовнішніх 

джерел фінансування), а з іншого – ступінь кредитоспроможності підприємства 

(забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом засновників) 

Процеси стабілізації економіки України зумовлюють зміни у структурі джерел коштів 

підприємств. Як в індустріальних країнах, так і в Україні важко визначити оптимальну чи 

типову структуру власного капіталу. Проте, на відміну від індустріальних країн, в Україні 

оптимізація структури власного капіталу відбувається часто за рахунок його тіньової 

складової.  

Формування власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел 

власних коштів. 

Внутрішні джерела:  

1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. 

2. Амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів. 

3. Цільові надходження та інші внутрішні джерела формування власних фінансових 

ресурсів. 

Зовнішні джерела: 

1. Кошти засновників, що вкладаються в статутний капітал (пайові внески учасників). 

2. Кошти, що надходять за рахунок випуску (емісії) акцій. 

3. Кошти державного та місцевого бюджетів, що використовуються на безповоротні 

основі. 

4. Інші джерела формування власних фінансових ресурсів. 

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце 
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належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Він формує переважну 

частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а 

відповідно, і ріст ринкової вартості підприємства. 

Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування, 

особливо на підприємствах із високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних 

активів; проте суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом 

його реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні власних 

фінансових ресурсів підприємства. 

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце 

належить внескам засновників у статутний (пайовий) капітал, а також емісії та реалізації 

акцій в акціонерних товариствах. 

Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власного капіталу 

можуть бути кошти державного та місцевого бюджетів, що використовуються на 

безповоротні основі та інша безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, лише 

окремим державним підприємствам. 

Політика підприємства щодо формування власного капіталу є частиною загальної 

фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня 

самофінансування його виробничого розвитку. 

Величина та структура власного капіталу підприємства може змінюватися в результаті 

переоцінки активів. Збільшення іншого додаткового капіталу здійснюється за рахунок 

дооцінки основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів, а також за 

рахунок безоплатного отримання необоротних активів. До зменшення іншого додаткового 

капіталу призводить уцінка зазначених необоротних активів, нарахування амортизації та 

вибуття необоротних активів, до яких відноситься додатковий капітал. Важливим чинником, 

який впливає на стан власного капіталу, є чистий прибуток (збиток) підприємства. Чистий 

прибуток може бути направлений на виплати власникам, у статутний або пайовий капітал, – 

у резервний капітал. Певний вплив на розмір власного капіталу можуть мати зміни в 

обліковій політиці підприємства та виправлення помилок, допущених при складанні 

фінансової звітності за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку).  

Cучасний стан джерел фінансування малих та середніх підприємств в Україні не 

дозволяє їм активно розвиватися на інноваційній основі. Важливими причинами такої 

ситуації є дефіцит власних ресурсів, внаслідок низького рівня рентабельності і, відповідно, 

зменшення суми прибутку; обмежене використання банківських позик через високі 

процентні ставки; нестабільна діяльність банківської системи; недостатня розробка 
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альтернативних джерел фінансування; недостатні знання малого та середнього бізнесу щодо 

можливості участі у міжнародних грантових програмах [3].  

Таким чином, процес формування власного капіталу характеризується рядом 

особливостей як з фінансового, так і з правового погляду, що впливає на управлінський 

аспект фінансових рішень на підприємстві. Проблеми фінансового менеджменту щодо 

впливу неоплаченого та вилученого капіталу потребують подальшої розробки як у теорії, так 

і в практиці. 
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КОРПОРАТИВНІ  ЦІННІ  ПАПЕРИ  НА  РИНКУ  КАПІТАЛІВ 

Стан сьогодення в Україні посилює актуальність питання забезпечення розвитку 

корпоративного сектору, адже саме фінансування корпорацій є вагомим фактором зростання 

економіки нашої держави. Отож, важливо визначити яку ж роль відіграють корпоративні 

цінні папери у фінансуванні корпорацій, виявити проблеми ринку капіталів та віднайти 

шляхи їх вирішення. 

Для країн, що орієнтовані на перехід до інноваційної моделі розвитку, питання, 

пов’язані з фінансуванням інновацій, є досить важливими, оскільки передбачають собою 

залучення максимально можливого обсягу фінансових ресурсів. Тому й виникає необхідність 

пошуку нових альтернативних джерел фінансування, якими, в даному випадку, виступають 

інструменти фондового ринку, а саме корпоративні цінні папери, що, безсумнівно, є більш 

ліквідними та економічно вигідними порівняно з іншими джерелами фінансування.  

Зв’язок використання корпоративних цінних паперів обумовлений, насамперед, 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-30.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-30.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-30.pdf
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гострою потребою підприємств у фінансуванні своїх новітніх технологій через випуск акцій 

та корпоративних облігацій на фондову біржу з залученням максимально можливого обсягу 

інвестицій для подальших розробок та результатів наукових досліджень або ж з метою 

збільшення своєї капіталізації на ринку [1]. 

Також ринок корпоративних цінних паперів України відіграє важливу роль у 

фінансовій системі держави. Необхідність забезпечення відновлення економіки  потребує 

широкого використання корпоративних цінних паперів як фондових інструментів залучення 

капіталу. Формування ринку корпоративних цінних паперів дає змогу забезпечити 

фінансування потреб економічних суб‘єктів у трьох інституційних секторах – фінансових, 

нефінансових корпорацій та секторі домогосподарств. Попри важливість доступу до 

фінансових ресурсів контрагентів усіх інституційних секторів, саме фінансування сектору 

нефінансових корпорацій у сучасних умовах визначає темпи та пропорції економічного 

розвитку. Підприємства – учасники ринку вирішують питання залучення необхідних 

ресурсів саме через випуск різних пайових та боргових корпоративних цінних паперів. Цим 

визначається їхня інвестиційна позиція на ринках капіталу і, водночас, розкривається 

здатність використовувати інвестиційний потенціал ринку корпоративних цінних паперів [2]. 

Аналіз емісій акцій та корпоративних облігацій підприємств показує, що більшість з 

них, а саме підприємства реального сектору економіки, активно здійснюють діяльність в 

галузі  досліджень та розробок. А, отже, залучені кошти, у чітко визначених обсягах 

направляються на інноваційні цілі [1]. Отож, зі зростанням обсягів емісії корпоративних 

цінних паперів позитивним буде  збільшення капіталізації фондового ринку. Також буде 

зростати  відсоток залучених коштів, направлених на інноваційні цілі, що вплине на 

збільшення інноваційної активності підприємств України. Рух коштів в інновації буде 

корисним не тільки власникам підприємств, які зможуть отримувати значно більші прибутки 

від модернізації власного бізнесу, а й для країни загалом, оскільки чим більші прибутки 

підприємців, тим більші податки будуть надходити до бюджету України. Це і є сприятливим 

фактором, що в подальшому позитивно вплине на розвиток економіки нашої держави. 

Залучення корпоративних цінних паперів на противагу іншим джерелам фінансування 

полягає у наступних перевагах:  

 можливість залучити максимально можливий обсяг фінансових ресурсів;  

 відсутність застави;  

 сприяють диверсифікації виробництва;  

 підвищують корпоративний імідж підприємства;  

 сприяють налагодженню зв’язків з потенційними інвесторами. 

З метою залучення капіталу на тривалий термін корпорація випускає на первинному 
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ринку два класичних інструменти: акції і облігації. Однак варто зазначити, що підприємства 

у разі залучення фінансових ресурсів, спрямованих надалі саме на інноваційні цілі, 

застосовують більше процедуру емісії корпоративних облігацій на противагу емісії акцій, 

основні причини чого полягають у наступному: по-перше, підприємства застосовують 

випуск акцій, як правило, у разі збільшення статутного капіталу чи поповнення обігових 

коштів; по-друге, для інвесторів корпоративні облігації конкурентоспроможних підприємств 

є більш економічно вигідним інструментом, оскільки в майбутньому забезпечить їм не лише 

повернення початкової суми інвестицій, але й забезпечить значну суму доходу у вигляді 

відсотків [1]. Одним із факторів цього є і те, що підприємства не зацікавлені у збільшенні 

кількості акціонерів, оскільки надалі нові учасники на правах  власників матимуть право на 

певну управлінську діяльність  підприємством. 

Облігація – це борговий цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових 

коштів та підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного 

паперу в зазначений у ньому термін із виплатою фіксованого процента (якщо інше не 

передбачено умовами випуску). Корпоративним облігаціям притаманний ряд специфічних 

особливостей: вони забезпечують залучення капіталу на тривалий період: це довготермінові 

позики, які розміщують на ринку цінних паперів; структура корпоративних облігацій 

неоднорідна: відмінність у виборі характеристик облігацій обумовлена такими факторами, як 

галузева специфіка, зв’язки корпорацій із ринком цінних паперів та кредитною системою, 

діловий престиж, фінансове становище; в процесі обігу корпоративних облігацій на ринку 

цінних паперів пріоритет надається питанням оцінки їх якості й надійності: вища якість 

облігації означає нижчий процент виплат за нею та, відповідно, вигідніші для емітента умови 

залучення інвестицій. 

У більшості країн з розвинутими фінансовими ринками обсяг ринку корпоративних 

облігацій складає не менш 10% ВВП і може досягати 70-80% ВВП. У країнах з так званими 

«ринками, що розвиваються», ринок корпоративних облігацій складає: у Бразилії – 2,8% 

ВВП, У Мексиці – 1,9% ВВП, в Індії – 1,3% ВВП. На кінець 2015 року в Україні на ринку 

оберталося приблизно 52 емісій 38 емітентів обсягом близько 740 млн. грн [3].  

Вітчизняні підприємства відчувають гостру потребу в отриманні довгострокових 

ресурсів для фінансування власних інвестиційних програм, яку може компенсувати 

розвинений ринок корпоративних цінних паперів. І, як показує сьогодення, ні банківська 

система, ні сьогоднішній слаборозвинутий ринок капіталів не здатні вирішити дану 

проблему.  

Для подальшого вирішення проблем ринку корпоративних цінних паперів в Україні 

найближчим часом необхідно: удосконалити законодавчу базу; сприяти правам інвесторів на 
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придбання цінних паперів на міжнародних фондових ринках, шляхом створення 

сприятливих умов такої торгівлі; зосереджувати торгівлю цінними паперами тільки на 

організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках, що забезпечить  найбільшу 

ліквідність, прозорість шляхом розширення пропозиції цінних паперів із високими 

інвестиційними характеристиками, вдосконалення принципів функціонування фондового 

ринку та впровадження нових видів фондових інструментів; здійснити податкове та валютне 

стимулювання фондового ринку; розробити і реалізувати програми підтримки місцевою 

владою і державними службами промислових компаній по виходу на ринок облігаційних 

позик; підвищити активність великих українських компаній і корпорацій по виходу на ринок 

цінних паперів як в Україні, так і на міжнародні ринки. 

Одним із важливих напрямків вирішення даних проблем є  покращення інформаційної 

прозорості фондового ринку, що дасть змогу краще розібратися у всій системі купівлі-

продажу корпоративних цінних паперів,  побачити справжню картину, пов’язану із 

діяльністю акціонерів, забезпечити менший рівень ризику інвестування коштів в ринок 

капіталів. 

Отож, запропоновані напрямки розвитку ринку корпоративних цінних паперів здатні 

дати реальний імпульс для поетапного розвитку і підвищення ефективності фондового ринку 

України, реалізувати його головне призначення – створити максимальну ефективність обігу 

інвестиційних ресурсів в економіці держави, широке залучення фінансових ресурсів для 

інвестування інноваційних та інших довгострокових економічних проектів. 
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СЕКЦІЯ 3 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Артеменко Ліна Петрівна, 

Коновалова Ірина Вадимівна 

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

(м. Київ) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

У зв’язку з швидким розвитком телекомунікаційних технологій у XXI столітті та 

впровадженням інновацій, почали набувати популярності поняття «цифрова адженда», 

«цифрові технології», «цифрова економіка». Активне використання та впровадження цих 

технологій для обробки, зберігання та передачі інформації в різні сфери людської діяльності 

означає функціонування цифрової економіки, як типу економіки, в країні. Перехід до 

інформаційної цивілізації супроводжується розвитком електронного середовища, що 

передбачає виконання певного комплексу завдань, які позитивно впливають на економіку 

країни, суспільство та рівень життєдіяльності в цілому. У зв’язку з цим більшість розвинутих 

країн зосередженні на розвитку цифрової економіки. Основними цілями цифрового розвитку 

є: економічне зростання та залучення інвестицій; підвищення конкурентоспроможності та 

ефективності секторів економіки; цифрова модернізація промисловості; розширення доступу 

для громадян до переваг та можливостей цифрового світу; розвиток цифрового 

підприємництва. Неефективна державна політика є основною проблемою розвитку цифрової 

економіки України. 

Метою є визначення основних принципів та напрямів початкового етапу становлення 

цифрової економіки. Обґрунтування і розкриття сутності формування цифрової економіки, 

визначення її впливу на ефективність, конкурентоспроможність та розвиток продуктів та 

послуг. 

Томас Месенбург визначив основні компоненти концепції «Цифрова економіка» [1]:  

1. Підтримуюча інфраструктура (інфраструктура електронного бізнесу);  

2. Електронний бізнес (процеси, які ведуться через комп’ютерні мережі);  

3. Електронна комерція (продажі через мережу Інтернет).  

Отже, цифрова економіка — це не окрема галузь, а певне віртуальне середовище, яке 

доповнює нашу реальність. Основою для розвитку цифрової економіки є мережа безмежного 

Інтернету. Завдяки системності державних підходів цифрові технології зможуть прискорити 

розвиток відкритого інформаційного суспільства, яке слугує фактором підвищення 

продуктивності, зменшення безробіття та зростання економічних показників, що призводить 
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до покращення рівня якості життя населення. Зі застосуванням інформаційних технологій 

більшість компаній різних секторів економіки оптимізували свої бізнес-процеси, для 

збільшення їх ефективності [2]. 

Цифрові перетворення - це складне завданням, яке полягає у вирішенні складних 

культурних, організаційних та технічних проблем, для того, щоб зробити ці трансформації 

успішними. Використання цифрових технологій може призвести до виникнення небажаних 

проблем, з якими може стикнутися держава та суспільство:  

- зниження продуктивності праці на короткий термін;  

- скорочення робочих місць;  

- нерівномірний розподіл доходів;  

- зміни регіонального розміщення продуктивних сил;  

- незначна зміна норм і правил способу життя [1].  

Для того, щоб сформувати цифрову економіку потрібно, щоб нормативно-правова база 

та підзвітні інститути функціонували ефективно. Цифрова економіка – це головний 

механізмом розвитку економіки, системи державного управління, соціальної сфери, бізнесу 

тощо. Використання цифрової економіки у сучасному світі дозволяє збільшити швидкість 

адаптації в реальній економіці та допомагає у подоланні кризового стану. 

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердив план заходів з її 

реалізації, які Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило разом з провідними 

експертами ІТ-сфери. Цей документ являється орієнтиром цифрової трансформації 

економіки України [1]. 

Ця концепція передбачає, що за допомогою ІТ-технологій та комунікацій відбудеться 

зміна сировинного типу економіки на високотехнологічне виробництво та ефективні бізнес-

процеси. План заходів впровадження цифрової економіки на наступні 3 роки виокремлює 

певні політики та проекти «цифровізації» України. Основні кроки включають в себе:  

- розвиток та модернізація промисловості та виробництв на основі технологій індустрії 

4.0; 

- розвиток експорту цифрових технологій; 

- цифровий розвиток пріоритетних сфер життєдіяльності; 

- розвиток цифрових компетенцій та навичок громадян; 

- розвиток цифрових інфраструктур [3]. 

Метою Концепції розвитку цифрової технології є використання новітніх технологій 

зв’язку та передачі даних для зменшення цифрового розриву, а також впровадження 

цифрових робочих місць та приєднання до цифрових починань сучасного світу. План 
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заходів, затверджений Кабінетом Міністрів України, передбачає, що до 2021 року ВВП 

країни можна збільшити на 5% і більше, шляхом розвитку цифрової економіки. 

Поширення доступу до Інтернету по всій Україні збільшить кількість користувачів 5 

млн. у 2016 році до 15 млн. уже у 2021. Така тенденція призведе до зростання використання 

цифрових сервісів у різних сферах та дозволить здійснювати безготівкові розрахунки, що 

призведе до зниження витрат на випуск паперових грошей. Під таким впливом рівень 

корупції почне зменшуватись, так як транзакції будуть проводитись електронно та 

відображатись у декількох реєстрах. Перевагою цифрової сфери є те, що вона згодом може 

сформувати понад 400 тис. нових робочих місць [3]. 

Для модернізації економіки та підвищення конкурентоспроможності потрібно 

заохочувати кожний бізнес повинен до цифровізації, створюючи фінансово-економічні 

стимули та надаючи доступ до цифрових інфраструктур. 

Розвиток цифрової економіки дозволить створити кіберфізичний простір, тобто стане 

реальною можливість взаємодії віртуального і фізичного, усі сфери життя будуть наповнені 

електронно-цифровими пристроями, що значно підвищить ефективність будь-якої 

діяльності. Впровадження цифрової економіки дозволить підвищити продуктивність 

функціонування всієї економіки держави та отримати додаткові конкуренті переваги. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, РИЗИКИ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  

Технологічні зміни, що характерні для ХХІ століття в частині “зрощування” 

телекомунікаційних, ІК технологій та інновацій, зумовили введення в науковий обіг понять 

“цифрові технології”, “цифрова адженда”, “цифрова економіка». 

Цифровізація економіки України є природним продовженням міжнародної тенденції 

поширення цифрових технологій і різкого збільшення їх впливу на всі галузі економічного 

життя. Банки та небанківські фінансові установи перебувають наразі у центрі змін. 

Необхідно усвідомити, що багато подій, які пов’язані із Fintech до цих пір були окремими 

проектами. Проте, вони є частиною великого потрясіння, який деякі науковці називають 

четвертою промисловою революцією.  

Впровадження цифрової економіки в Україні на початковому етапі має відбуватися 

одночасно за трьома наступними напрямами: 

 технологічним, де всі рішення техніко-технологічного характеру, повині бути 

стандартизовані, тобто бути безпечним та сертифікованими;  

  інституційно-економічним, який передбачає організацію нових моделей управління 

та бізнес моделей з використанням розумних речей, промислового Інтернет-речей, блокчейн 

технології, її інституційного забезпечення, відповідати нормативно-правовій базі соціально-

економічних відносин суспільства;   

 виробничим, що включає в себе конкретні бізнес додатки, які відповідають вимогам 

моделей управління другого напряму, який базується на технічному забезпеченні та 

інфраструктурі першого напряму. 

Цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних 

інформаційних технологій: систем управління маркетингом, продажами і сервісом; телефонії 

і мессенджерам; системам документообігу і управління персоналом; облікових систем і 

безлічі інших корпоративних додатків [1]. 

Завдяки цифровій обробці ринки можуть працювати по єдиним міжнародним 

стандартам. Цінні папери тепер можуть швидко та гнучко передаватися всім країнам. 

Враховуючи прискорення швидкості обміну інформацією, ефективність на фінансових 

ринках може бути збільшена. Наприклад, між Нью-Йорком і Лондоном за кілька сотень 

мільйонів євро був закладений кабель зв'язку. Тепер дані можуть передаватися вперед і назад 
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за 60 мілісекунд. Це надзвичайно корисна інвестиція для високочастотної торгівлі на 

фондовій біржі, де, навіть, дуже короткі періоди часу можуть кардинально змінити ситуацію.  

Цифровізація також може допомогти зменшити інформаційну асиметрію за допомогою 

пошукових систем, стрічок новин, мереж або платформ знань. 

Загалом, вдосконалений, швидший і більш широкий обмін інформацією може сприяти: 

- учасникам ринку більш ефективному посередництву капіталу і ризику;  

- кінцевим споживачам більш високій якості, нижчим цінам, а також отриманню 

індивідуальних продуктів і послуг; 

- Fintech підприємствам створенню можливостей і вихід на нові ринкові ніші. 

Цифрові технології, які базуються на складних алгоритмах дозволяють учасникам 

фінансових ринків приймати ефективні рішення в умовах невизначеності, прогнозувати 

перспективи, верифікувати та авторизувати дані.  

Українські регулятори фінансових ринків мають використовувати позитивний досвід 

європейських центральних банків, які разом із фінтех фірмами та іншими підприємствами 

перебувають у процесі перетворення технологій на інновації. 

В економічному відношенні це призводить до зростання продуктивності, підвищення 

конкурентоспроможності, більш стійкої економіки, стабільності національної грошової 

одиниці і, нарешті, не менш важливого, процвітання. 

Перед фінансовими регуляторами як Європи, так і України постають серйозні виклики 

мінімізації кіберризиків та інших ризиків, що пов’язані із цифровою трансформацією. 

Наприклад:   

а) ризики, пов’язані з перебоями в роботі серверів фінансових установ, в результаті 

чого внутрішні процеси зупиняються і фінансові сервіси не доступні; 

б) «невідомі» ризики, які пов’язані з аномаліями великих обсягів даних та про саме 

існування яких наперед невідомо [2];  

в) ризики, пов’язані з розвитком інформаційних технологій, складністю процесів і 

програмного забезпечення, ненавмисних помилок користувачів та навмисних дій злочинців.  

Тому протидія та мінімізація таких ризиків є одним із головних завдань регуляторних 

та наглядових фінансових органів, робота яких стала ще складнішою. І це стосується не 

лише швидкості та кількості завдань. Десять років тому стандарти нагляду, пов'язані з ІТ, 

були досить зрозумілими і керованими. Сьогодні спеціалізація в цій категорії ризику відіграє 

все більш важливу роль. Знання ІТ-ризиків необхідно постійно оновлювати. Обмін 

інформацією між наглядовими органами через національні кордони став головним фактором, 

а управління знаннями стає ключовим завданням у цьому питанні. Крім того, наглядові 

органи, так само, як і Fintech установи, повинні поєднувати юридичні, економічні та технічні 
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знання, щоб оцінити, наприклад, технологічну бізнес-модель інновації. 

Аналіз напрацювань країн Європи в цих питаннях відіграє провідну роль у розробці 

правил для цифрового фінансового сектора в Україні. А в новому законодавчому періоді 

НБУ та інші регулятори мають бути активними у вирішенні актуальних питань і завдань.  

Висновок. “Цифрові” технології необхідні для зростання ефективності української 

промисловості, а в деяких секторах вони стають основою продуктових та виробничих 

стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та 

обумовлює появу нових продуктів та інновацій. Діджиталізація для України носить 

позитивний соціальної характер, адже зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури 

соціального забезпечення, якості соціальних послуг, організації прозорості та адресності 

соціальної допомоги, та скорочення витрат. Регулятори мають всіляко заохочувати та 

підтримувати ці розробки за рахунок: прийняття широкого та відкритого підходу до 

мислення та вирішення питань цифровізації; підвищення обізнаності про те, що ризики 

можуть змінюватися і змінюватися в будь-який час; створення основи для майбутніх 

розробок, які не обмежують потенційних можливостей. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

«Передусім варто визначитися з самим визначенням терміна «цифрова економіка». Для 

цього використаємо визначення самого Д. Тапскота, в якому зазначається, що цифрова 

економіка є економічною діяльністю, яка на відміну від традиційної економіки визначається 

мережевою свідомістю (networkedintelligence) та залежністю від віртуальних технологій» [1]. 

Цифрова економіка — це тип економіки, де ключовими факторами та засобами 

виробництва є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) та мережеві транзакції, а також їх 
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використання як ресурсу, що дає змогу істотно збільшити ефективність та продуктивність 

діяльності та цінність для отриманих продуктів та послуг. 

Сьогодні у світі відбувається чергова промислова революція – розвиток цифрової 

економіки ( далі - ЦЕ ), яка є імперативом сучасного глобалізованого світу. Залишаться на 

узбіччі світового економічного розвитку ті країни, які нічого не роблять у даному напрямі. 

Конкурентні переваги інноваційного розвитку економічних систем різних рівнів 

забезпечуються цифровою економікою. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і 

штучний інтелект стали рушіями соціально-економічного зростання та формування нової 

якості життя. 

Бостонська консалтингова група (The Boston Consulting Group) прогнозує, що обсяг 

цифрової економіки до 2035 року. може досягнути 16 трлн. дол. Левова частка цієї вартості 

виробляється в найбільших економіках світу: 35% - у США, 13% - у Китаї, 8% - у Японії та 

близько 25% у європейському економічному просторі. Все це свідчить про стрімкий ріст та 

постійний розвиток глобальної цифрової економіки. За останні 15 років вона зростала в 2,5 

рази швидше, ніж глобальний ВВП  і майже вдвічі – з 2000 року. 

Основні тенденції розвитку цифрової економіки в світі та Україні представлені в 

спільній доповіді Huawei Technologies Co та Oxford Economics Ltd, присвяченій проблемам 

вимірювання справжнього впливу ЦЕ. 

Цифрова економіка є більш зрілою в розвинених країнах: серед 50 оцінених ЦЕ 

коливається в межах від 10% до 35% ВВП у розвинених, і від 2% до 19% ВВП – у країнах, 

що розвиваються. Цей розрив відображає прогрес, досягнутий у розвинених країнах у 

накопиченні цифрових активів, прийнятті цифрових послуг, а також можливості будь-якої 

компанії використовувати цифрові технології. 

Цифрові активи сектору послуг у сфері ІКТ, фінансування та виробництва становлять, 

відповідно, 21,5%, 15% і 13,5%. Проте навіть традиційні сектори економіки накопичили 

великі запаси цифрових активів: вони становлять понад 5% валової доданої вартості сектора. 

Очікується, що ЦЕ становитиме близько 24,3% світового ВВП до 2025 року. 

Для порівняння: за оцінками вітчизняних фахівців, питома вага ЦЕ в Україні становить 

3-4%, а до 2025 року може подвоїтися. Такі оцінки свідчать, що за питомою вагою ЦЕ у ВВП 

Україна значно відстає від провідних країн світу так, як процеси цифровізації економіки 

України проходять дуже повільно і це призводить до втрати конкурентних переваг на 

світовому ринку, скорочення виробництва й експорту високотехнологічних товарів. 

Проблемою розвитку цифрової економіки в Україні сьогодні є відсутність системної 

державної політики у цій сфері.  І сьогодні Україна – єдина країна в Європі без власного 

«цифрового» бачення. По суті всі країни ЄС уже затвердили й упроваджують власні цифрові 
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стратегії, а ми ж маємо лише проект «Цифрова адженда України – 2020», в якому 

передбачено стратегічне завдання – усунути технологічний розрив між Україною та 

розвинутими країнами. 

Перехід на цифровий формат є важливим для всіх сфер економіки не тільки в Україні, а 

й у всьому світі тому, що формування ЦЕ забезпечується наявністю та ефективністю таких 

компонентів: нормативно-правової бази, розвиненої системи розповсюдження знань і 

навичок. Розвиток цифрової інфраструктури гарантуватиме нові робочі місця, що сприятиме 

зниженню безробіття в країні. 

Та попри все, висока концентрація прав ЦЕ, може стати причиною найгострішої 

нерівності як на національному, так і на міжнародному рівнях. Для стримування цієї загрози 

на національному рівні для всіх країни необхідна відповідна системи державного 

регулювання, яка не давала б змоги кільком компаніям і фізичним особам привласнювати 

собі більшу частину вигод. 

Крім того, уряди повинні допомагати не тільки у фінансуванні нових технологій. Вони 

могли би брати участь у комерціалізації нових успішних технологій, створюючи професійно-

керовані фонди, які брали б участь у капіталі широкого спектру компаній, що займаються 

новими технологіями. 

Потребують уваги й інші напрями правового регулювання, які необхідно опрацювати 

для усунення ризиків і створення умов розвитку цифрової економіки. Йдеться про 

особливості регулювання прав на результати інтелектуальної діяльності в цифровому 

середовищі, в тому числі в частині їх захисту, а також про додаткові механізми капіталізації 

зазначених результатів. 

Впровадження новітніх технологій, якість інтернет-інфраструктури, інституційний 

розвиток та інноваційний клімат – це ті напрями, які мають визначити розвиток ЦЕ в 

Україні. Ключовою стратегією має стати “ цифровізація “ країни, формування внутрішнього 

ринку ІКТ, включення до глобальних ланцюжків створення доданої вартості. Цифрова 

економіка у світі стрімко розвивається, і в України ще є можливості для включення в цей 

розвиток. 

Література: 
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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІ ТРЕНДИ 

У процесі розвитку інформаційного суспільства відбувається формування економічної 

системи інформаційного типу – цифрової економіки, характерною особливістю якої є 

активне використання інформаційно-комунікативних технологій (далі – ІКТ) та мережі 

Інтернет. Розвиток цифрової економіки нерозривно пов’язаний з формуванням 

інформаційного суспільства [1]. 

На думку автора цифрова економіка – це модель взаємодії всіх учасників економічних 

процесів інформаційного суспільства, яка побудована на використанні ІКТ та електронних 

каналів зв’язку із застосовуванням електронного документообігу [1]. 

Інші джерела подають визначення поняття цифрової економіки, як тип економіки, де 

ключовими факторами та засобами виробництва є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) 

та мережеві транзакції, а також їх використання як ресурсу, що дає змогу істотно збільшити 

ефективність та продуктивність діяльності та цінність для отриманих продуктів та послуг [2]. 

Перетворення наявних аналогових (іноді електронних) продуктів, процесів та бізнес-

моделей організації, в основі якої лежить ефективне використання цифрових технологій, 

визначають поняття цифрової трансформації або цифровізації. Ключові технології цифрових 

трансформацій зображено на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. Ключові технології цифровізації 
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Джерело: [3] 

Цифрова трансформація означає інтеграцію цифрових технологій у всі сфери бізнесу. 

Ця інтеграція призводить до принципових змін у тому, як діють громадяни, підприємства та 

організації, як вони забезпечують цінність для себе, своїх працівників, клієнтів, партнерів, 

досягаючи власних та спільних, економічних та соціальних цілей швидше, дешевше та з 

новою якістю. 

Напрямки розвитку цифрових технологій прийнято називати цифровими трендами, а їх 

аналіз дає змогу прогнозувати розвиток конкретного економічного, технологічного та навіть 

соціального явища в майбутньому (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Світові цифрові тренди 

Джерело: [4] 

Дослідження та аналіз світових цифрових трендів дають можливість виписати ключові 

з них (станом на 2019 рік) [2]: 

I. Дані стають головним джерелом конкурентоспроможності. Дані стають активом. 

II. Розвиток сфери Інтернету речей. 

III. Цифровізація або цифрові трансформації бізнесу та галузей економіки. 

IV. Поширення бізнес-моделей, що належать до ідеології економіки спільного 

користування (sharing economy). 

V. Віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем та перехід до сервісних 

моделей. 

VI. Штучний інтелект. 
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VII. Цифрові платформи як джерела формування цінності в цифровій економіці. 

Ключові завдання України на шляху до побудови цифрових платформ, особливо в 

частині розвитку електронної взаємодії бізнесу (e-business) [2]: 1) імплементація в Україні 

норм регламенту e-IDAS; 2) приєднання України до Програми ЄС Interoperability Solutions 

for European Public Administrations 2 (ISA2), проектів e-CODEX, e-Invoicing, а також 

ініціативи Single Digital Gateway; 3) запровадження системи електронної взаємодії 

відповідно до вимог ЄС, зокрема European Interoperability Framework 2.0; 4) виконання робіт 

щодо гармонізації документів електронної митниці з вимогами ЄС та введення Єдиного 

уніфікованого документу (SAD); 5) організація сумісності чинної в митних органах України 

системи контролю за переміщенням вантажів із загальноєвропейською NCTS. 
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4.  «Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний – 2020)», - ГС 

«ХАЙ-ТЕК ОФІС УКРАЇНА», 2016. 
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ЛАНДШАФТ ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ 

В умовах сучасності для збереження конкурентних позицій національних економік на 

міжнародній арені особливої актуальності набувають тенденції розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), а також імплементація їх в усі без винятку сфери 

суспільного виробництва. Міжнародне співтовариство функціонує, спираючись на 

впровадження інноваційних рішень та нових технологій у виробництво, що слугує основою 

становлення та розвитку діджитал-економіки. Зокрема, з огляду на поширення Індустрії 4.0 у 

виробничих процесах сучасних інноваторів, особливої актуальності набувають дослідження 

принципів побудови ландшафтів Індустрії 4.0 на рівні окремих національних економік. 

У міжнародній науковій спільноті основоположні теоретичні положення та 

дослідження прикладних аспектів функціонування Індустрії 4.0 знайшли відображення у 

http://visnykznu.org/issues/2018/2018-econ-4/20.pdf
http://visnykznu.org/issues/2018/2018-econ-4/20.pdf
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
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публікаціях та аналітичних звітах щодо окресленої тематики. Зокрема, ряд аспектів стосовно 

розвитку діджитал-економіки та дефініції відповідного понятійно-категоріального апарату 

визначено у роботах таких дослідників, як В. Айзексон, Б. Ларралде, А. Тоффлер, 

Х. Тоффлер, P. Хаген, A. Швієнбахер, Т. Шольц [2; 3]. З огляду на прерогативи 

інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасності та потребу активізації функцій 

Індустрії 4.0 в Україні, окремі аспекти згаданих вище питань наведено також у працях 

окремих вітчизняних фахівців, зокрема Ю. М. Бажала, К. Ю. Кононова, Н. М. Краус та інших 

[2; 3]. Метою даного дослідження є обґрунтування різних проявів ландшафту Індустрії 4.0 в 

Україні на основі аналізу теоретико-прикладних аспектів даного питання за матеріалами 

аналітичних звітів. 

У теоретико-прикладних дослідженнях наших сучасників під ландшафтом Індустрії 4.0, 

здебільшого, розуміють типовий та популярний на рівні міжнародної спільноти інструмент 

для дослідження ситуації на ринку інноваторів у конкретних сферах соціально-економічної 

діяльності. У зв’язку із стрімкими тенденціями поширення діджиталізації в Україні, 

починаючи із 2017-го року, експерти Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації 

України та GIZ (німецьке агентство міжнародного співробітництва) розпочали огляд 

вітчизняних інноваторів з метою побудови національного ландшафту Індустрії 4.0 [5]. У 

вказаному контексті, існує сенс розглядати ландшафт Індустрії 4.0 в Україні у різних 

площинах, зокрема:  

- площина координації розвитку Індустрії 4.0 на державному рівні;  

- секторальна площина; 

- регіональна площина; 

- площина горизонтальної інтеграції. 

В Україні на державному рівні в рамках реалізації пріоритетів національної стратегії 

індустрії 4.0 відбувається реалізація низки пріоритетів, зокрема: на державному рівні 

інституціоналізація 4.0 відбувається за рахунок реалізації координаційних мікропроектів; 

деградація ключових елементів екосистеми нівелюється в процесі реалізації антикризових 

проектів, зокрема одним із ключових проектів розглядається побудова системи професійного 

фандрейзингу, націленого на підтримку промислових хайтек-сегментів; реалізація 

стимулюючих проектів націлена на перезапуск системи індустрії 4.0 в Україні, зокрема 

проекти запуску інкубаторів промислових хайтек-сегментів, створення професійних ІТ-

майданчиків; проекти з безпеки, зокрема у сфері енергетики та інфраструктури; 

інтернаціоналізаційні проекти, які покликані пришвидшити інтеграцію вітчизняних індустрій 

до глобального простору 4.0 [4; 5]. 

У секторальній площині слід звернути увагу на різницю термінів «Четверта промислова 
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революція» та «Індустрія 4.0». Так, перший із них характеризує поширення технологій 4.0 в 

усі сфери суспільства, зокрема визначає їх впливи на усі галузі економіки та соціальну 

сферу. Натомість, індустрія 4.0 є, здебільшого, сфокусованою на ключових сферах 

виробництва матеріальних продуктів, а саме: промисловості, енергетиці, транспорті та 

інфраструктурі [4].  

У регіональній площині розповсюдження переваг індустрії 4.0 в Україні відбувається 

переважно у розрізі великих міст (Київ, Дніпро, Харків, Львів, Запоріжжя і т. п.). Тому, з 

огляду на існуючі тенденції, виникають своєрідні регіональні «зони росту» індустрії 4.0, що 

полягають у наступному: побудова якісних стратегій розвитку та збалансування пріоритетів 

на регіональному рівні; якісні «піар кампанії» щодо посилення обізнаності населення щодо 

переваг діджиталізації на регіональному рівні; посилення аналітичного базису індустрії 4.0 в 

окремому регіоні; розвиток та посилення місцевих ІТ-кластерів; активізація комунікацій на 

рівні центральних органів влади [4]. 

Прикладом розвитку індустрії 4.0 у площині горизонтальної інтеграції може слугувати 

кейс компанії Інтертайп, яка під час виходу на європейські ринки зіткнулася із труднощами, 

коли замовники вимагали малу партію труб визначеної якості та з точними розмірами. Тому, 

для Інтерпайп було важливим перейти від масового виробництва великих партій на склади 

дистрибуторів, до системи виконання індивідуалізованих замовлень малих партій за умови 

постачання just in time. Наведений виклик компанія реалізувала в результаті успішного 

застосування інноваційної системи управління виробництвом рівня SmartFactory від 

українського розробника IT-Enterprise [1]. 

Таким чином, ландшафт індустрії 4.0 в Україні є доволі диверсифікованим, але 

зосередженим переважно у великих містах та на масштабних індустріальних об’єктах. Тому, 

виникає необхідність поглиблення подальших теоретичних розробок та застосування 

відповідних знань на практиці в частині підвищення рівня обізнаності у вітчизняному 

суспільстві щодо переваг індустрії 4.0. Це дозволить створити передумови для її активізації у 

площині координації розвитку Індустрії 4.0 на державному рівні; секторальній площині; 

регіональній площині; у площині горизонтальної інтеграції. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

У процесі запровадження електронних адміністративних послуг важливо враховувати 

потреби різних цільових груп споживачів адміністративних послуг, зокрема їх можливості 

щодо способу отримання адміністративних послуг. Оскільки не усі види адміністративних 

послуг можуть бути переведені в електронний формат, а також через те, що частина 

споживачів послуг надає перевагу персональному спілкуванню в процесі отримання послуги, 

у більшості країн світу основними каналами надання державних послуг залишається 

безпосереднє обслуговування громадян у центрах надання послуг. Основними напрямами 

розвитку інноваційних сервісів надання електронних адміністративних послуг є: побудова 

онлайнових інформаційних систем і сервісів національного, відомчого та регіонального 

рівнів; підвищення інвестиційної привабливості проектів розвитку електронного урядування 

та електронної демократії; популяризація сервісів надання адміністративних електронних 

послуг серед мешканців; розвиток ефективної взаємодії між населенням і регіональними 

органами влади і органами місцевого самоврядування за допомогою електронних систем; 

підвищення рівня доступності для населення інформації про електронні адміністративні 

послуги; зниження соціальної напруженості через підвищення задоволеності населення 

послугами влади; підвищення контролю якості послуг шляхом взаємодії громадян з 

регіональними та муніципальними відомствами; моніторинг оперативної обстановки подій і 

проблем громадян, підвищення інформаційної безпеки в суспільстві; підвищення 

оперативності, реагування влади на проблеми жителів за рахунок аналітики за результатами 

вирішення проблем і питань з громадянами; підвищення інформаційної відкритості та 

прозорості діяльності регіональних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; формування єдиного інформаційного простору для взаємодії центральних, 

регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування; формування 

зручного соціально орієнтованого вмісту веб-сайтів для громадян щодо можливих життєвих 
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ситуацій; створення єдиної технологічної платформи для формування нових соціально 

значимих сервісів для громадян і організацій [1].  

Однією з головних перешкод на шляху впровадження надання населенню 

адміністративних послуг в електронній формі в Україні є низький рівень розвитку 

електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування.  

Система внутрішнього електронного документообігу, що охоплює усі етапи від 

створення документів до відправлення, запроваджена у половині органів місцевого 

самоврядування (46 %). При цьому лише у 13 % з них до системи електронного 

документообігу підключені усі структурні підрозділи. Низьким також є рівень захисту 

інформації в системі: для обміну електронними документами з іншими державними 

організаціями лише чверть органів місцевого самоврядування використовують захищені 

канали зв’язку, інші використовують електронну пошту. Не використовуються додаткові 

інструменти захисту і при взаємодії із зовнішніми користувачами. Так, жоден центр надання 

адміністративних послуг, який надає громадянам адміністративні послуги он-лайн, не 

використовує цифрові підписи для зовнішніх користувачів. Недостатня увага приділяється 

також навчанню співробітників органів місцевого самоврядування роботі у системі 

електронного документообігу, підвищенню кваліфікації з питань електронного урядування. 

На сьогоднішній день не завершено процес інтеграції інформаційних систем органів 

виконавчої влади, не створено систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів, а також систему електронної взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, що суттєво уповільнює розвиток електронних 

адміністративних послуг в державі. 

А, отже, до чинників, що ускладнюють повноцінне впровадження електронного 

документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування можна 

віднести: 

- відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування систем 

електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного забезпечення, що 

ускладнює процес запровадження внутрішніх систем електронного документообігу органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інтеграцію цих систем; 

- усталені традиції ведення документообігу в паперовій формі в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування; 

- недостатній рівень захисту інформації в системах електронного документообігу 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні також стримує невисокий 
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рівень комп’ютеризації домогосподарств, нерівномірний та недостатній рівень проникнення 

Інтернет в Україні, недостатній рівень комп’ютерної грамотності, а також обізнаності 

населення щодо можливостей та переваг отримання адміністративних послуг в електронній 

формі. 

З огляду на те, що власників мобільних телефонів в кілька разів більше, ніж власників 

персональних комп’ютерів, а також на тенденцію швидкого зростання кількості користувачів 

смартфонів в Україні перспективним видається використання мобільного зв’язку як 

додаткового каналу надання електронних адміністративних послуг. 

Нині мобільний зв’язок є найбільш доступним та поширеним засобом комунікації в 

Україні. Тому цілком ймовірно, що «держава в смартфоні» [2],  запропонована 

Міністерством цифрової трансформації України, стане досить ефективним сервісом, що 

зробить якісно нову державу.  

Література: 

1.  Закон України «Про адміністративні послуги» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 

2. Держава у смартфоні: в Україні запустили мобільний додаток «Дія» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/ua/2020/02/06/40681904/ 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Цифрова економіка — економіка, що базується на цифрових комп'ютерних 

технологіях. Цифрову економіку часто називають інтернет-економікою або новою 

економікою. Все частіше «цифрова економіка» переплітається з традиційною економікою, 

роблячи чітке розмежування складнішим. Під цифровою економікою розуміють 

виробництво, продажі і постачання продуктів через комп'ютерні мережі. 

Кабінет міністрів України прийняв Концепцію розвитку цифрової економіки і 

суспільства України на 2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації. За 

словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі, перехід 

України на цифрову економіку допоможе залучити нові інвестиції та наповнити бюджет 

України. Водночас прем’єр-міністр запевняє, що завдяки розвитку цифрової економіки до 

2021 року можна забезпечити додаткові 5% до ВВП України.[3] 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/06/40681904/
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Цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних 

інформаційних технологій: систем управління маркетингом, продажами і сервісом; телефонії 

і мессенджерам; системам документообігу і управління персоналом; облікових систем і 

безлічі інших корпоративних додатків. Цифрові технології, продукти і послуги які на 

сьогодні вважаються інноваційними трендами сучасного соціально-економічного 

середовища представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Види цифрових технологій та їх характеристика 

Вид послуги 

або 

продукту 

Загальна характеристика послуги цифрової економіки /продукту 

BioTech Використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві, с/г та 

медицині з застосуванням високих технологій. Біотехнологічні процеси з 

використанням мікроорганізмів і ферментів на сучасному технічному рівні 

широко застосовуються у харчовій промисловості. 

NanoTech Являють собою високотехнологічні центри, підприємства, що займаються 

розробкою, корпусуванням, тестуванням мікроелектронної продукції, а саме 

напівпровідних пластин, кремнієвих кристалів, інтегральних мікросхем з 

високими стандартами контролю якості. Нанотехнології – це технологія 

колоїдних систем, це колоїдна хімія, колоїдна фізика, молекулярна біологія, вся 

мікроелектроніка 

FinTech Технологічні проекти в сфері фінансових сервісів, що вважаються одним з 

найперспективніших напрямків для стартапів, незважаючи на складності 

держрегулювання, з якими доводиться зіштовхуватись, працюючи за цим 

напрямом. Існує два основних види продуктів на базі FinTech. Перший, досить 

давно представлений на ринку, забезпечує софт і послуги фінансових сервісів, 

тобто використовує модель B2B. Другий, активно розвивається останнім часом, 

орієнтований на кінцевого споживача, тобто охоплює ринок B2С, і повинно 

скласти конкуренцію традиційним постачальникам фінансових послуг в боротьбі 

за масового клієнта 

LegalTech Цифрові технології в юридичній сфері бізнесу, що спеціалізується на 

інформаційно-технологічному обслуговуванні професійної юридичної діяльності, 

а з кінця 2000-х років  і на наданні споживачам юридичних послуг з 

використанням інформаційних технологій. В останньому випадку може мати 

місце on-line-посередництво між замовником та юридичною фірмою або надання 

інструментів для юридичної самообслуговування, що виключають необхідність 

звернення до професійних юристів 

InsurTech InsurTech (сфера новітніх страхових технологій) – це впровадження інноваційних 

рішень, покликаних максимізувати ефективність використання нових технологій 

на страховому ринку. Insurtech – це з’єднання і взаємопроникнення традиційного 

поняття страхування з новітніми технологіями за аналогією з поняттям Fintech. 

InsurTech дає можливість змінити “правила гри” для страховиків, дозволяючи 

впроваджувати інновації, підвищувати актуальність пропозицій і зростати. 

InsurTech отримує фінансування поряд з інвестиціями в FinTech-сектор.  

Джерело: розроблено автором за даними[2] 

Цифрові технології необхідні для зростання ефективності української промисловості, а 

в деяких секторах вони стають основою продуктових та виробничих стратегій. Їх 
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перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та обумовлює 

появу нових продуктів та інновацій. Діджиталізація для України носить позитивний 

соціальної характер, адже зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури соціального 

забезпечення, якості соціальних послуг, організації прозорості та адресності соціальної 

допомоги, та скорочення витрат [4, c. 39, 76]. 

Також розглянемо важливі напрями цяфрової економіки в яких є потенціал розвитку 

іноваційних трендів сучасного соціально-економічного середовища. 

BlockChain – вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок 

блоків, що містять інформацію. Але краще давати визначення виходячи з призначення 

технології блокчейн. Блокчейн був спроектований в рамках вирішення цілком конкретного 

завдання, а саме – як побудувати децентралізовану (без єдиного центру управління) 

фінансову систему, коректність роботи якої могла б перевірити будь-яка людина. Виходячи з 

цього, можна визначити блокчейн як спосіб зберігання і узгодження бази даних, копія якої є 

у кожного учасника 

CRM&BPM CRM – система для продажу: готові процеси для управління всіма типами 

угод. Bpm’online CRM об’єднує можливості системи управління взаємовідносинами з 

клієнтами (CRM) та системи управління бізнес-процесами (BPM). Це перше прикладне 

рішення, розроблене на платформі bpm’online. 

Gridтехнологі Grid обчислення – це географічно розподілена інфраструктура, яка 

об’єднує множину різних типів, доступ до яких користувач може отримати з будь-якої точки, 

незалежно від місця їх розміщення. Grid надає колективний розподілений режим доступу до 

ресурсів і до зв’язаних з ними послугами в рамках глобально-розподілених організацій 

(підприємства які спільно використовують глобальні ресурси, бази даних, спеціалізоване 

програмне забезпечення) [1]. 

Варто зазначити, що сучасний бізнес і організації традиційної економіки повинні 

адресно долати опір змінам, опираючись на незалежні науково-технологічних досліджень, 

маючи це як культурний цифровий імператив, щоб бути успішними в моделі цифрової 

трансформації і ставлячи перед собою завдання стати цифровим лідером [2, c. 30]. 

Література: 
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розвитку [Електронний ресурс] / Н.М. Краус, О.П. Голобородько, К.М. Краус // Ефективна 

економіка. — 2018. — № 1. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua 
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ПИТАННЯ ПРО ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ В ЙОГО КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ 

ПОСТАНОВЦІ 

Глобальна комп’ютеризація суспільства істотно впливає на всі сфери людської 

діяльності, у тому числі, зрозуміло, і на економіку. Виникає поняття цифрової економіки, яка 

базується на цифрових комп’ютерних технологіях. Іншими словами, її також можна назвати 

економікою віртуальних світів. Складовими цифрової економіки є: інфраструктура, 

електронна комерція та електронний бізнес.   

Перша складова включає в себе телекомунікації, апаратне та програмне забезпечення, 

тобто її можна вважати технічною складовою, яка забезпечує пристрої введення-виведення 

різних схем та приладів. Вони підтримуються за допомогою різних програм, призначених 

для обробки документів та передавання інформації. Не менш важливу роль у цифровій 

економіці відіграють і телекомунікації, адже вони забезпечують комунікацію та обмін 

інформацією між користувачем і виробником.  

Друга складова цифрової економіки забезпечує легше виконання різних фінансових та 

торгових транзакцій. Високу швидкість та простоту протікання бізнес-процесів забезпечує 

використання комп’ютерних мереж. Також електронна комерція включає в себе електронний 

маркетинг, електронний банкінг тощо. 

Третя складова – електронний бізнес. Акцент у такому способі ведення бізнесу 
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зроблений на інтереси покупця, він враховує навіть найменш помітні інтереси (наприклад, 

декоративні контактні лінзи для котів та ін.). Звісно ж, тут існує значна вигода для виробника 

послуг та товарів – вироблені товари знайдуть свого покупця. 

Цифрова економіка – це також цифровий ринок. Запровадження цифрової економіки в 

Україні фактично звужується до розвитку комунікаційних та інформаційних мереж. Слід 

зазначити, що цифрова інфраструктура в Україні зовсім нерозвинена. За даними ресурсу 

Speedtest.net Україна в світі за показниками якості Інтернет-з’єднання займає 114 місце за 

якістю мобільного Інтернету та 45-те – за якістю широкосмугового Інтернету. Якщо 

українські IT-компанії можуть дозволити собі найсучасніше обладнання, то малий та 

середній бізнес, потенційні покупці їх товарів та послуг в Україні обмежені як у техніці, так і 

у фінансах. Це стосується й середньостатистичного споживача, якому, з тих же причин, 

також недоступні сучасні цифрові блага та доступ до комп’ютерних технологій.  

Цифрові технології необхідні для зростання ефективності української промисловості, а 

в деяких секторах вони стають основою продуктових та виробничих стратегій. Їх сила 

змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів 

та інновацій.  Для України оцифровування або так звана діджиталізація несе позитивний 

економічний та соціальний характери. Вона зосереджена на  поліпшенні якості соціальних 

послуг, інфраструктури соціального забезпечення, організації адресності соціальної 

допомоги та скорочення витрат. Діджиталізація може призвести до економічного стрибка, 

що збільшить ВВП. За умови проведення вдалих цифрових реформ Україна зможе перейти 

на електронний облік, а також долучитися до міжнародного онлайн-бізнесу. 

Варто також виділити такі поняття, як цифрові технології, товари та послуги, що 

логічно вважати інноваційними трендами сучасного соціально-економічного середовища. 

RetailTech, FinTech, InsurTech, LegalTech тощо – це технології та технологічні проекти, які 

застосовуються у юридичній, страховій, фінансовій та торговій сферах. Вони орієнтуються 

на максимізацію ефективності використання нових цифрових розробок, поєднують 

традиційні погляди на вирішення питань з новітніми технологіями. 

Наприклад, RetailTech є найкращим посередником при передачі зображень з однієї 

програми в іншу.  У цілому,  поступаючись CorelDRAW у ілюстративних можливостях, він 

відрізняється найбільшою стабільністю і сумісністю від мови PostScript. А також метою 

LegalTech є перегляд традиційних вирішень юридичних питань шляхом впровадження 

сучасних технологій. Ці формати мають широке коло використання і можуть набути великої 

популярності.  

Цифрові перетворення вимагають вирішення складних культурних, організаційних та  

технічних проблем. Щоби сьогодні стати цифровими лідерами в конкретних сферах 
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економіки, потрібно виділяти пріоритетні цифрові проекти, які реалізують конкретні 

організаційні команди. Перед цифровими командами постають три ключові види діяльності: 

 розвиток цифрової стратегії;  

 управління цифровою діяльністю через національні компанії;  

 перетворення їх цифрового виконання в операційну перевагу. 

Основним тестом для нашої держави на шляху до успішного майбутнього буде 

запровадження системи електронного управління. Останні допоможуть протидіяти 

бюрократії та корупції – основним ворогам цифрової економіки, адже вони забирають не 

лише гроші, але й найбільш цінний ресурс сучасності – час. Ще однією проблемою України є 

віртуальне піратство та низька технологічна освіченість серед населення. 

На початку 2018-го Кабмін схвалив Стратегію розвитку цифрової економіки України до 

2020 року і затвердив план заходів для реалізації цієї ініціативи, що дозволить більш активно 

проводити подальшу діджиталізацію в Україні. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ  ОБ’ЄДНАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

21 століття стало справжнім феноменом: цифрові технології розвиваються з шаленою 

швидкістю, розроблено безліч розумних пристроїв, які суттєво спрощують наше життя через 

автоматизацію усіх процесів. Усі країни намагаються якнайбільш можливо застосовувати 

інформаційні технології та цим піднімати рівень життя населення на вищий, якісніший 

рівень. І це правильно, адже важливо не відставати, коли реальне життя йде нога в ногу з 

віртуальним. Роботизація, штучний інтелект, віртуалізація – найбільш глобальні тренди 

цифрових технологій. Якщо колись суспільство знало про це лише через існування 
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комп’ютерних ігор, то зараз ІТ успішно впроваджують в економіку, політику, промисловість 

– тобто більш глобальні та важливі сфери нашого життя. 

Особливо позитивний вплив цифрові технології мають на економіку. ІТ-сфера 

розвивається швидко, постійно виникають нові компанії, збільшується кількість робочих 

місць. До того ж, ІТ-компанії є великими платниками податків. Цифрування надає нові 

можливості для підвищення ефективності економіки та інновацій, спрощує контроль та 

управління. 

В Україні ІТ розвинені досить добре, але ще потрібно працювати над оцифруванням 

усіх сфер, інвестувати в новітні технології та інновації, вчитись у наших країн-сусідів, 

переймати досвід європейських країн щодо цього.  

Хорошим кроком вперед за останній час став запуск процесу децентралізації в Україні, 

в результаті чого створюються так звані об’єднані територіальні громади (ОТГ). Села, міста 

об’єднуються задля збільшення ресурсів, інфраструктури та стають самодостатніми. 

Вибирається голова, складаються плани розвитку, розприділяється бюджет. Та 

найважливішим у функціонуванні ОТГ для найбільш ефективної діяльність є постійна 

комунікація між її членами – населенням та керівними органами ОТГ. Адже раніше влада 

була майже недоступною для народу, не було діалогу, не було співпраці. Таке керування не 

може бути ефективним. 

Щоб дізнатись якусь потрібну інформацію від чиновників, потрібно часто вистоювати 

довгі черги, і це не гарантія, що відповідь буде надана. Є багато складних процедур та 

процесів, з якими жителі стикаються протягом життя. Не всі знають навіть усіх свої права та 

обов’язки, не знають до кого звертатись з тою чи іншою проблемою, які документи для цього 

потрібні. У результаті – незадоволене населення, яке все менше довіряє владі, та безліч 

невирішених проблем, про які керівні органи можуть навіть не здогадуватись через 

відсутність того самого діалогу з громадою. 

Сучасні проблеми потребують сучасних рішень, тож оскільки 21 століття – це століття 

інформаційних технологій, то найоптимальнішим рішенням, як і у багатьох інших сферах, 

буде оцифровування цього процесу.  

Інтернет дає безліч безкоштовних ресурсів, які є у вільному доступі, тож залишається 

лише почати використовувати їх: соціальні мережі, форуми, мультимедійні платформи. Ці 

інструменти набувають шалених обертів, і що найважливіше – молодь залучена до них 

найбільше, а молодь – це майбутнє країни. Тож громадам варто звернути на це увагу. 

Застосування Інтернету та його можливостей суттєво покращить процес інформаційно-

документального забезпечення функціонування ОТГ, збільшить ефективність та підвищить 

якість життя населення у довгостроковій перспективі.  
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У соціальних мережах ОТГ можуть створювати власні групи, де між жителями 

обговорюватимуться актуальні проблеми, способи їх вирішення та відбуватиметься 

комунікація з керівниками ОТГ. Кожен матиме змогу висловити свою думку, не виходячи з 

дому і не витрачаючи на це зайвий час, отже і кількість небайдужих зросте, адже на живі 

зустрічі не усі мають можливість прийти. 

Ще більш зручним вирішенням проблеми може стати створення мобільного додатку 

для ОТГ, адже функціонал там можна зробити більш ширший індивідуально до потреб 

кожної громади. У деяких містах такий додаток вже запроваджений і досить успішно. 

Українська Фундація Правової Допомоги запропонувала додаток «Безпечна громада», у 

якому будуть реалізовані такі розділи [1]: “Новини громади”; “Об’єднані територіальні 

громади”; “Звернення до органів влади”; “Безпека в громаді”; “Повідомити про правопорушення”; 

“Записатися на прийом/електронна черга”; “Опитування”; “Маршрут і розклад руху 

транспорту”; “Інформація про права”; “Повідомити про корупцію”; “Туристичний путівник”; 

“Мій дільничний”, який Інтегрований з модулем «записатися на прийом»; “Графік роботи” 

державних, комунальних установ, організацій, органів державної влади; “Повідомити про 

правопорушення”; “Консультація юриста” — інтеграція з сайтом Мережі правового розвитку 

для отримання консультацій онлайн; “Сервіси ОМС”; “Записатися на прийом/електронна 

черга” (міська рада, виконком, поліція, УПСЗН, Пенсійний фонд та ін.); “Опитування”; 

“Маршрут та розклад руху транспорту”; “Інформація про права”; “Повідомити про 

корупцію”; “Екстрений виклик 102”; “Батьківська турбота”; “Графік роботи” державних, 

комунальних установ, організацій, органів державної влади. Завдяки такому мобільному 

додатку кожен мешканець громади зможе у будь-який момент отримати відповідь на те чи 

інше питання, дізнатись про актуальні проблеми ОТГ та окреслені шляхи їх вирішення тощо. 

Важливим також є використання ГІС-технологій для ефективного управління 

земельними та іншими ресурсами в межах ОТГ. Це доволі ефективних засіб картографічної 

візуалізації, що дозволяє проводити візуальний аналіз (співставлення різних об’єктів на 

одній території) з метою виявлення взаємозалежностей між різними об’єктами. Це можуть 

бути дані про природні ресурси, об’єкти промисловості або транспорту, екологічні або 

будівельні обмеження, інформація про землевласників і характер використання земель, 

демографічні та соціологічні дані. Позитивний досвід використання таких технологій вже 

мають деякі ОТГ, серед яких Мереф’янська міська ОТГ (рис. 1). Зокрема завдяки такому 

аналізу можна визначити доцільність створення нового підприємства, відкриття лікарні або 

школи, внесення таких змін до плану розвитку території, які принесуть найбільший ефект. 
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Рис. 1. Банк геопросторових даних Мереф’янської міської ОТГ 

Джерело: [2] 

Отже, процес забезпечення діяльності та розвитку ОТГ не повинен обмежуватися 

використанням лише соціальних мереж, ГІС-технологій та мобільних додатків. Інформаційні 

технології постійно удосконалюються, появляються нові, що матиме колосальний вплив на 

економіку, державний імідж, розвиток територій та громад. Вже зараз більш активніше в 

роботі ОТГ повинні використовуватися технології штучного інтелекту, цифрової 

партисипації, безконтактних платежів, автоматизованої ідентифікації тощо. 

Література: 

1. Конкурс «Онлайн-сервіси: безпечна громада»: URL:  

http://te.gov.ua/borshchivska/ua/news/print/167119.htm 

2. Офіційний веб-сайт Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади. URL: 

http://merefianska.otg.ua/ 

 

 

Дубик Вікторія Яківна, 

Млінцова Аліна Олегівна 

Львівський національний університет імені І.Франка 

(м. Львів) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

В  сучасному світі  розвиток  цифрової  економіки  та формування інформаційного 

суспільства є провідними  глобальними  процесами,  що значною мірою змінюють та 
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переходу національної економіки від індустріального до постіндустріального ладу, що 

http://te.gov.ua/borshchivska/ua/news/print/167119.htm
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характеризується розвитком електронного середовища та інформаційних технологій, тобто 

"цифровізацією економіки".  

Цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, що базується на активному 

впровадженні інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій в усі види економічної 

діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, що дозволяє підвищити ефективність та 

конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та рівень життя населення. [1] 

Цей процес відіграє важливу роль у формуванні економічної системи інформаційного 

типу та інформаційного суспільства, що у свою чергу прискорить процес розбудови в 

Україні цифрового ринку і сприятиме подальшій інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС. 

У багатьох країнах  світу  активно  поширюються впровадження     комунікаційних     та 

інформаційних  технологій  зі  створенням та  розвитком  електронного  урядування 

необхідного     для     адміністрування економічних, організаційних, реєстраційних   процесів   

та   взаємодії держави і бізнесу. 

Таким  чином,  у  цифровому режимі здійснюється  державна  реєстрація компаній,    

ведеться    документообіг, подається   звітність   та   забезпечується  обмін   інформацією   із   

використанням прозорих   комунікативно-інформаційних онлайн-систем. 

По всьому світу частка традиційної економіки зменшується, а цифрової — 

збільшується, надаючи могутні переваги для країн та бізнесу. 

Розглядаючи Європейський Союз в контексті цифрової економіки, доцільно 

використати індекс DESI (індекс цифрової економіки та суспільства). Він розкриває такі 

основні показники цифрової економіки як зв’язок, людський капітал, використання 

інтернету, інтеграція цифрових технологій та цифрові громадські послуги.  

 

Рис. 1. Індекс DESI за окремими країнами ЄС у 2019 р.  

Джерело: складено на основі [3]  

Виходячи з даних індексу DESI для країн ЄС за всіма категоріями, ми можемо сказати, 

що індекс даних країн коливається в районі 35-70%. Такі показники свідчать про ефективний 
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розвиток цифрової економіки, зокрема такі категорії як зв’язок, цифрові громадські послуги 

та людський капітал, проте інтеграція цифрових технологій та використання інтернету 

потребує більшого поширення. Для порівняння: за оцінками вітчизняних фахівців, питома 

вага цифрової економіки в Україні становить 3–4%.  

Для ефективного впровадження цифрової економіки в Україні потрібно визначити її 

пріоритетні цілі.  

Першочерговою ціллю виступає розвиток цифрової інфраструктури як основи 

цифрової економіки. Досягнення цієї цілі передбачає удосконалення цифрового телебачення, 

кібербезпеки, а також хмарних технологій збереження даних. Особливого значення набуває 

розвиток інфраструктури довіри та ідентифікації, онлайн-розрахунків, публічних послуг, а 

також інфраструктури життєзабезпечення — освіти і медицини. 

Частка цифрової економіки в Україні поступово збільшується, але темпи її розвитку — 

невисокі. Щоб не відстати від провідних економік світу назавжди, слід якнайшвидше 

розпочати масштабну цифровізацію всіх галузей, максимально інвестуючи в розвиток 

цифрових інфраструктур, інновації та сучасні технології. Тим більше, що потенціал у країни 

є, особливо в ІТ-сфері, де позиція України доволі непогана. [4]   

За даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index), у 2018 р. Україна 

посіла у рейтингу найвище за останні сім років 43-тє місце, покращивши його з 

попереднього року на сім позицій, що зумовлено високим коефіцієнтом інноваційної 

ефективності — співвідношенням отриманого результату до інноваційних ресурсів.  

Слабкими сторонами України є: захист прав на інтелектуальну власність (61-ша 

позиція), банківські та фінансові послуги (61-ша), високі інвестиційні ризики (62-га), 

кількість абонентів мобільного широкосмугового зв'язку (62-га), кібербезпека (61-ша), 

програмне піратство (60-та), фінансування технологічного розвитку (60-та позиція). 

Сильними сторонами є: інвестиції в телекомунікації, запуск бізнесу, швидкість інтернет-

підключень та використання великих даних. [5] 

Успішне формування ЦЕ забезпечується наявністю та ефективністю таких компонентів: 

нормативно-правової бази, яка сприяла б розвитку конкурентного ринкового середовища, 

дозволяла компаніям повною мірою використовувати цифрові технології в інноваційних процесах; 

розвиненої системи розповсюдження знань і навичок, необхідних працівникам, бізнесменам, 

державним службовцям тощо, для використання можливостей цифрових технологій. 

Отже, на сьогодні цифрова економіка виступає ефективною основою розвитку системи 

державного управління, економіки, соціальної сфери і всього суспільства. Впровадження 

новітніх технологій, якість інтернет-інфраструктури, інституційний розвиток та 

інноваційний клімат — це ті напрями, які мають визначати розвиток цифрової економіки в 
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Україні. Ключовою стратегією має стати "цифровізація" країни, формування внутрішнього 

ринку інформаційно-комунікаційних технологій, а також її інтеграція до цифрового ринку 

ЄС. Цифрова економіка у світі стрімко розвивається, і в України ще є можливості для 

включення в цей розвиток. 
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ІНДУСТРІЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Ми живемо в епоху завершення третього покоління індустрії, яка почалася цифровою 

революцією в другій половині минулого століття. Її рисами є розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та автоматизація процесів [1]. Індустрія 4.0 – провідний тренд 

“Четвертої промислової революції”. Даний тренд є ініціативою німецького уряду з метою 

утримання німецького лідерства в світовій конкуренції, що досягається мобілізацією всіх 

національних ресурсів для прискорення технологічних змін [2]. Індустрія четвертого покоління 

вирізняється повною автоматизацією виробництва, на яких керування здійснюється в реальному 

часі з врахуванням усіх зовнішніх збудників. Таким чином створюються кібернетичні системи, 

що здатні самостійно аналізувати і приймати рішення на основі заздалегідь заданих умов та 

інформації. Реалізації таких систем неможлива без використання інформаційного менеджменту, 

який забезпечує пошук, обробку та подальше здійснення інноваційних програм.  

Індустрія 4.0 об’єднує багато тисяч компаній по всьому світу і має на меті в першу 
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чергу максимально розвинути технології в промисловості. Перш за все це має зачепити 

повну автоматизацію виробництва. Для цього можуть застосовуватись кіберфізичні системи, 

які містять віртуальні моделі фізичного світу і, орієнтуючись на перебіг інформації в яких, 

контролюють перебіг процесів на основі децентралізованих рішень. Важливим аспектом 

кіберфізичних систем є їх можливість до самонавчання, що неможливо забезпечити без 

взаємного зв’язку між ними. Інтернет-технології можуть виступати цим засобом зв’язку. 

Крім того він може забезпечувати обмін даними між машиною та людським персоналом. 

Інформаційний менеджмент в даній сфері стає ключовим на всіх етапах розвитку і роботи 

підприємства, оскільки він оперує інформацією, інформаційними технологіями, ринком, а 

також кадрами [3]. Таким чином інформаційний менеджмент в широкому сенсі є 

технологією, яка включає в себе документальну інформацію, персонал, технічні і програмні 

засоби забезпечення інформаційних процесів, а також формування і використання 

інформаційних ресурсів.  

Процес автоматизації виробництва здатний прискорюватись з використанням інтернет-

технологій. Перенесення бази даних в хмарний простір, або ж в інтернет, дозволяє 

розширити інформаційну базу, розвинути швидкість обчислення та обміну даними між 

датчиками, машинами, системами і людьми. В таких системах моніторинг фізичних процесів 

виконують датчики, які передають дані до контролера, в якому обробляються дані. В 

результаті обробки даних приймаються незалежні рішення для поведінки системи керування. 

Машини в підприємстві такого рівня автоматизації виконують максимальну кількість роботи 

в технологічному процесі. Людина в таких системах виконує роль спостерігача і контролює 

загальну якість перебігу процесів.  

Якщо замінити фізичні контролери на цифрові екосистеми, які складаються з багатьох 

контролерів зв’язаних хмарним простором, то це дозволить створити ширшу систему аналізу 

даних. В такій системі моніторинг і обчислювальні процеси щільно пов’язані між кожним із 

складових, що підвищує загальну ефективність роботи системи, а також шанси на розвиток 

штучного інтелекту. В такому випадку система може швидко проводити складні обробки, 

результат яких подається в максимально зручному вигляді для сприйняття, аналізу та 

ухвалення рішення людиною. 

Розвиток технологій сприятиме загальному зростанню світового багатства, а також 

вирівнюванню стану технологічного країн з різним рівнем розвитку. Переваги індустрії 

четвертого покоління забезпечуються безпрецедентним зростанням інновацій, даних та 

розвитку штучного інтелекту. Зростання першого підвищить ефективність та зменшить 

втрати виробництва, друге допоможе залучити більшу різноманітність робітників по всьому 

світу, а останнє, за допомогою роботизації, замінить людину у більшості сфер фізичної 
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праці. В результаті впровадження проекту індустрії 4.0 введення даних, їх обробка та 

реалізація в хмарному просторі може сильно прискоритися і спроститися. Це дуже вигідно 

для країн зі слабкою економікою. Прискорення процесів розвитку індустрії може торкнутися 

не лише промисловості, а й повсякденного життя. Маються на увазі розробки розумних 

будинків або ж і цілих міст, а також активне введення автопілотів для різних видів 

транспорту. Так як ці процеси вимагають оброблення великих обсягів інформації, то 

розширення впливу сфери ІТ матиме збільшений потенціал, орієнтуючи роботу та навчання 

на он-лайн режими. Такий зв’язок в цілому може полегшити комунікацію інформаційних 

менеджерів для обговорення і прискорення прийняття рішення [4].  

За прогнозами Всесвітнього Економічного форуму, більшість технологій четвертого 

покоління заповнять суспільне життя вже в 2027 році. Хоча саме німецький уряд 

започаткував новий тренд, до індустрії 4.0 підключилися також інші країни світу. Японія 

створила інститут просування цифрових економіки і суспільства. У США активно 

впроваджують “Діджитизацію” у всіх сферах життя. Більше того, в США створено 

консорціум для розвитку Інтернету, до якої згодом долучилися компанії з 30 країн світу. 

Франція, Туреччина, Росія, Казахстан також долучилися до участі в індустрії 4.0. Україна ще 

поки визначається в цьому напрямку, але вже є перші зрушення. Головним рушієм в цьому 

напрямку виступає АППАУ (Асоціація  підприємств  промислової  автоматизації  України),  

яка  пропагує  основні  ідеї нового тренду, як головного для прискорення розвитку всіх 

виробничих і невиробничих сфер життя. Головною ідеєю АППАУ є об’єднання 

різнонаправлених компаній для реалізації індустрії 4.0. Окрім АППАУ до тренду уже 

долучаються такі компанії як IT-Enterprise і Luxoft Energy, яка має відділ в Україні. Однак, на 

жаль, реалізація новітніх технологічних ідей в Україні поки не може сподіватися на 

підтримку збоку держави, хоча перші зсуви в даному напрямку вже робляться.   

Індустрія 4.0 або ж тренд “Четверта промислова революція” була запущена німецьким 

урядом для підвищення німецьких технологій у сфері промисловості. Вона була підхоплена 

рештою країн світу, та знайшла своє застосування в інших галузях. Індустрія пропагує 

максимальну автоматизацію всіх виробничих і невиробничих ланок промисловості в цілому. 

Застосування інформаційного менеджменту це єдиний спосіб реалізації даного тренду. 

Оскільки інформаційний менеджмент займається обробкою, збором, відтворенням 

інформації, то він потребує розвинення мережі зв’язку для передачі даних. Переведення 

інтелектуальної частини систем керування, збору та обробки даних в хмарне середовище 

може полегшити застосування інформаційного менеджменту для введення інновацій в 

індустріальних технологіях. Таким чином можна автоматизувати фізичні процеси, 

полегшити їх контроль і сконцентрувати увагу на розвиненні нових сфер діяльності. 
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Індустрія 4.0 може кардинально змінити спосіб бачення і впливу на технології, а також 

значно спростити і покращити суспільне життя. В Україні та світі уже вводяться перші 

впровадження четвертого покоління технологій, але для України це все ще складне питання, 

яке може бути вирішене суспільними зусиллями. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Для XXI століття характерним є поява великої кількості телекомунікацій, ІТ-технологій 

та інновацій, така сукупність факторів спричинила появі такого поняття як «цифрова 

економіка» . 

В кінці XX століття у світі стає зрозуміло, що традиційна економічна модель зі всіма 

своїми недоліками та перевагами поступається місцем більш досконалій цифровій економіці. 

Зазначимо, що «цифрова економіка» походить від концепції Деніела Белла про 

«Інформаційну технологію» відому ще у 1960-х роках, а пізніше сформовану у поняття 

«мережеве суспільство» чи «мережева економіка» Мануеля Кастеллза[1]. Термін «цифрова 

економіка» з'явився у 1995 році, його визначення надав Дональд Тапскотт, а її концепцію 

сформулював американський програміст Ніколас Негропонте, у вузькому розумінні як 

«перехід від обробки атомів до обробки бітів». [2, с. 20]. 

Цифрова економіка характеризується впровадженням великої кількості цифрових 

технологій для зберігання, обробки й передачі інформації в усі сфери людської діяльності . 

https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/industry-4
https://appau.org.ua/publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Впровадження цифрових технологій допомагає полегшити та якісно покращити життя 

громадянина. Основною задачею є гармонійне втілення таких технологій в життя людини. 

Станом на сьогодні існують наступні тренди розвитку цифрового майбутнього: 

Діджиталізація. Проникнення цифрових технологій в економіку є першим потужним 

трендом у Четвертій промисловій революції. Застосування ІТ-технологій в сфері виробництва 

є більш зручним та цікавим для бізнесу, перш за все через їх мобільність, перенесення ІТ-офісу 

є більш простим чим перенесення якогось заводу. Таким чином стає питання про розробку 

методів оподаткування великих платників фіскальними службами. Гарним прикладом є США 

з їх Кремнієвою долиною, якою захоплюється весь світ, бо це платформа, яка дозволяю 

розробляти та застосовувати нові розробки в сфері ІТ-продуктів та рішень. Спираючись на це 

США стала лідером у сфері змін Четвертої промислової революції. 

Роботизація. Тенденція зростання вартості робочої сили та зниження якості та 

продуктивності виробництва спричинила появу тренду на заміну живої робочої сили 

роботизованими аналогами. Таке рішення дозволяє підвищити якість та стабільність 

виробництва. Роботизація є частковою відповіддю на глобальну демографічні зміни в 

суспільстві, а саме на збільшення кількості пенсіонерів за збільшення навантаження на 

зайняту частину населення в таких країнах: Німеччина, Франція, Італія, Україна. На сьогодні 

ведуться актині дискусії через питання оподаткування роботизований робочих місць. Наразі 

такі місця відносяться до капіталовкладень та не оподатковуються. Але навантаження на 

зайнятих громадян стає поштовхом для все інтенсивнішої роботизації, а вона, в свою чергу, є 

стимулом для розвитку цифрової економіки. 

Відновлювальна енергетика. Масова поява нових споживачів електричної енергії, такі 

як: роботи, напівпровідникові пристрої, автотранспорт та інші спричинила необхідність у 

пошуку нових джерел електричної енергії, такими альтернативними джерелами стали: 

вітрові, сонячні, енергія припливів та геотермальна енергія. На відміну від класичних джерел 

енергії (нафти, вугілля і газу) запаси альтернативних джерел енергії є невичерпними. При 

умові зниженні собівартості на таку енергію, поява світового тренду на масове спорудження 

таких станцій не буде новиною. Треба відзначити можливість така тенденція буде нести 

негативний ефекти для країн, основа економіки яких покладається на видобуток 

невідновлюваних корисних копалин, тому для них основним завданням буде переорієнтація 

вектору розвитку економіки у сторону інших галузей промисловості. 

Конвергенція технології. На сьогодні досягнення в прикладних науках дозволяють 

застосовувати винаходи не тільки в одній галузі, а одразу в декількох сферах життя та 

промисловості і також з різною мстою, на відміну від досягнень минулого, коли конкретний 

винахід розроблявся під конкретну вузькопрофільну задачу. В XXI столітті створення нових 
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продуктів або послуг вимагає знань одразу в декількох сферах життя та науки, наприклад: 

фізиці, хімії, правознавстві, економіці тощо, тому на сьогоднішній день розробкою нових 

продуктів займаються навіть не окремі лабораторії, а цілі корпорації. Така конвергенція 

знань дає змогу пришвидшити та здешевити винаходи. 

Штучний інтелект. Використання технологій штучного інтелекту, нейронних мереж, 

генетичних алгоритмів та нечіткої логіки дає змогу більш ефективно та раціонально 

використовувати обчислювальні ресурси з метою підвищення прибутку та оптимізації 

бізнес-плану. Розвиток такої технології є найбільш очікуваною в світі через те, що вона може 

кардинально змінити наше життя, зробивши його більш ефективним та продуктивним. 

В Україні відбуваються позитивні зрушення національної економіки у напряму 

інформатизації. Але залишаються не задіяним величезний потенціал цифрової економіки. 

Підприємства України не повною мірою застосовують новітні цифрові технології. Україна, в 

порівнянні з європейськими країнами, має досить скромні досягнення у цьому напрямку, це 

пов'язано з низькими темпами оновлення матеріально-технічної бази підприємств. Хоча в 

деяких сферах, наприклад в банківській, автоматизація достатньо на високому рівні. Щоб 

розвивати цифрову економіку доцільно вивчати досвід європейських країн та впроваджувати 

його на державному рівні. 
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КОРИСТУВАЧАМИ У ЛЬВОВІ 

Цифрова економіка продовжує розвиватися з неймовірною швидкістю завдяки її 

здатності збирати, використовувати і аналізувати великі обсяги цифрових даних практично. 



 

283 

Стрімкий розвиток цифрових технологій активізував інтерес до проблематики цифрової 

економіки та її вплив на розвиток суспільства. Згідно «теорії поколінь» Вільяма Штрауса і 

Нілу Хоува [4], покоління Z є першим повністю «цифровим», що вільно використовує 

віртуал. 

Питання цифрової економіки вперше було внесено у порядок денний групи G20 на 

саміті в Анталье у 2015р., коли було визнано, що ми живемо в епоху економіки Інтернету, 

яка відкриває як нові можливості так і нові виклики для глобального зростання. А вже у 

квітні 2017р. G20 провела першу нараду «цифрових» міністрів, в наслідок чого була 

прийнята «Декларація міністрів по цифровій економіці «Групи двадцяти» [1]. Лідери 

пообіцяли забезпечити до 2025 р. підключення всіх своїх громадян до цифрових комунікацій. 

З цього моменту в освітленні цієї тематики відбувся прорив – нею стали цікавитися в 

контексті широкого спектру сфер суспільної життєдіяльності: від створення нових 

технологій до розвитку міжнародних відносин. Це загальна тенденція для іноземного і для 

вітчизняного наукового поля. 

Зазначимо, що окремі регіони України активно приймають участь в процесі 

формування і реалізації стратегічних рішень в сфері цифрової економіки, намагаючись 

забезпечити свої довгострокові конкурентні переваги на ринках нового виду технологій, 

товарів і послуг. Одним із лідерів у сфері розвитку цифрової економіки є м. Львів, де ще у 

2016 році обласна Рада затвердила Програму цифрового перетворення Львова на 2016-2020 

роки. Метою цієї програми було досягнення світових стандартів надання адміністративних 

та комунальних послуг, відкритості та доступності влади міста, ефективності управління 

господарством міста, з використанням інформаційних технологій у всіх сферах 

життєдіяльності міста. 

З метою аналізу рівня використання цифрових технологій користувачами інтернету у 

Львові було складено опитування і розміщено у соцмережах [2]. До речі, аналогічні дані 

аналізує ОЕСD у своєму Digital Economy Outlook 2017 [3]. Порівняльна діаграма 

використання цифрових технологій користувачами інтернету країн ОЕСD, Бельгії (країни із 

найбільш розвинутою цифровою економікою серед країн ОЕСD) та м. Львова представлена 

на рис. 1.  

Автором дослідження опитування проводилося у період кінця 2019 р. - початку 2020 р. 

У ньому взяли участь мешканці м. Львова (60,7% жінок і 39,3% чоловіків). На питання: «Чи 

ви користуєтеся хмарними сервісами?» так відповіло 66,7%, ні – 33,3% опитаних. На 

питання: «Чи ви брали участь у онлайн навчанні?» отримано 38,2% відповідей «Так» та 

61,8% «Ні». На питання: «Ви шукаєте у інтернеті інформацію пов'язану зі здоров'ям?» 

позитивних відповідей отримано 62,9%, негативних – 37,1%. На питання: «Ви користуєтеся 
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послугами інтернет-банкінгу?» «Так» відповіло 57,3% опитаних, «Ні» – 42,7 %. На питання: 

«Чи ви здійснюєте покупки через інтернет?» «Так» відповіло 74,2%, «Ні» – 25,8%. На 

питання: «Чи ви використовуєте соціальні мережі?» позитивно відповіло 89,9%, негативно – 

10,1%. На питання: «Ви створюєте контент для публікацій в інтернеті?» «Так» відповіли 

45,5%, «Ні» – 54,.5%. На питання: «Чи ви використовуєте e-урядування?» отримано 

64%«Так» і 36% «Ні». 

 

Рис. 1. Порівняльна діаграма використання цифрових технологій інтернет-

користувачами 

Джерело: складено автором на основі [3] 

Найбільша частка позитивних відповідей отримана на питання про користування 

соціальними мережами (89,9%), а також про здійснення покупок за допомогою інтернет-

мережі (74,2%). При цьому контент для публікацій в інтернеті створюють лише 45,5% 

опитаних або ж менше половини. Можна зробити висновок про переважну пасивну 

реалізацію комунікативної функції в процесі користування інтернетом. Висока частка 

покупок у мережі свідчить про ймовірне зниження рухової активності населення, що своєю 

чергою може вплинути на стан здоров’я львів’ян. Підтвердженням цього є позитивна 

відповідь у 62,9% на питання про пошук в інтернеті інформації, пов'язаної зі здоров'ям. 

Отже, населення часто займається самолікуванням, результати якого далеко не однозначні.  

Відповіді на питання про участь в інтернет-навчанні скоріше засмучують, оскільки 

61,8% опитаних зізнались у ігноруванні широких можливостей такого навчання, можливо, 

через низьку обізнаність. Послугами інтернет-банкінгу користується приблизно половина 

опитаних, незважаючи на явну зручність цього сервісу, що свідчить про низький рівень 

довіри до здійснення інтернет-розрахунків через загрозу кібер-злочинності.  
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Досить популярним є користування можливостями е-урядування (64% опитаних). В 

даному контексті бажання уряду перевести значну частину адміністративних послуг у 

дистанційний режим є виправданим та обґрунтованою реакцією на вимоги населення на 

місцях.  

З рис. 1 видно, що частка використання цифрових технологій користувачами інтернету 

переважно вища у Бельгії, лише за показником створення контенту для публікацій в 

інтернеті частка Бельгії найменша та становить 38%. А ОЕСD є лідером за показником 

створення контенту і аутсайдером за рівнем користування соцмережами та он-лайн 

навчанням. 

Показники використання цифрових технологій користувачами інтернету м. Львова 

переважно відповідають рівню відповідних показників ОЕСD. Лише за рівнем користування 

можливостями е-урядування львів’яни значно відстають від країн ОЕСD в цілому та Бельгії, 

зокрема. Натомість, за рівнем користування соцмережами та он-лайн навчанням результати 

опитування мешканців м. Львова відповідають даним Бельгії. 

Стратегічними підходами регіональних органів влади до підвищення ефективності 

переходу до цифрової економіки має бути інфраструктурний розвиток та інституційна підтримка 

впровадження цифрових технологій. Реалізація кожного із стратегічних підходів в тому чи 

іншому регіоні повинна враховувати їх специфіку і особливості перспективного розвитку. 

Залежно від цього можуть варіюватися як технологічні рішення, що можуть застосовуватися для 

розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, так і заходи стимулювання 

впровадження конкретних цифрових технологій і розвитку підприємств в регіонах.  
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ТРЕНДИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Тема цифрового сегмента економіки стала актуальною в силу якісних змін в економіці і 

суспільстві. Нові технології і платформи дозволяють менеджменту підприємств і фізичним 

особам скорочувати трансакційні витрати взаємодії у все більших масштабах і здійснювати 

більш тісний контакт з господарюючими об'єктами і державними структурами. В результаті 

формується економіка, заснована на мережевих сервісах, тобто цифрова, або електронна. 

Саме поняття «цифровізація» свідчить про нову стадію вдосконалення управління 

виробництвом товарів і послуг і самого виробництва на основі «наскрізного» застосування 

сучасних інформаційних технологій, починаючи від Інтернету речей і закінчуючи 

технологіями електронного уряду. 

Базовою причиною розширення цифрового сегмента економіки є зростання 

трансакційційного сектора, який в розвинених країнах становить понад 70% національного 

ВВП. До цього сектора відносять: державне управління, консалтинг та інформаційне 

обслуговування, фінанси, оптову і роздрібну торгівлю, а також надання різних комунальних, 

персональних і соціальних послуг. 

У технологічному аспекті цифрову економіку визнaчaють чoтири тренди: мoбiльні 

технoлoгiї, бiзнес-анaлiтикa, хмaрнi oбчислeння і сoціaльнi мeдia; в глобальному плaні - 

соціальні мережі, такі як Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram та ін. Це означає, 

що при формуванні національного сегмента важливо використовувати їх можливості. 

Основні передумови цифрової економіки. 

Передбачається, що в 2020 р закінчиться індустріальна фаза зростання світової 

економіки, і її подальший розвиток буде здійснюватися під дедалі більшим впливом 

когнітивних факторів і виробництв, заснованих на принципах «lean production», адитивних, 

нано- та біотехнології. Відповідно зростуть обсяги інформації, необхідної для вироблення і 

прийняття управлінських рішень; переформатується структура управління виробництвами з 

випуску товарів і послуг. 

Основними факторами для фазового переходу на позитивну траєкторію соціального і 

економічного розвитку є наступні: 

- реалізація концепції електронного уряду; 

- втілення ідеї «цифрового міста», що обумовлено комплексної інформатизації транспорту, 

житлово-комунального господарства та ін .; 
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- масова поява на ринку товарів нового технологічного покоління (наприклад, випуск 

безпілотних автомобілів і т.д.); 

- підвищення застосування 3Д-принтерів; 

- втілення ідеї будівництва «розумного» і гранично екологічного будинку, що потребують 

великого обсягу нових оздоблювальних і будівельних матеріалів; 

- зростання попиту на інноваційні фармпрепарати, пов'язані з омолодженням організму, 

лікуванням; 

- поширення різного роду альтернативних і вільних форм зайнятості, в тому числі 

аутсорсингу (бухгалтерські послуги, програмування, творча діяльність та ін.); 

- створення численних професійних мереж, де потенційний роботодавець розміщує 

замовлення. 

Перераховані фактори пов'язані зі скороченням витрат у виробництві та управлінні 

шляхом застосування платформ цифрової економіки, які можна розглядати як сукупність 

товару і електронної послуги. В першу чергу мова йде про такі платформах, як замовлення 

послуг, спільне використання ресурсів, підбір контрагентів, платежі і т.д. 

Тренд, пов'язаний з усуненням посередників, розвиток Інтернету і «розумних» 

автоматизованих сервісів - також ілюстрація переходу від економіки, що базується на 

вилученні додаткової вартості, до економіки, заснованої на співробітництво та обмін благами 

(«Шерінг-економіка»). Тому конкуренція все більше буде поступатися місцем взаємовигідної 

кооперації та взаємодії і ґрунтуватися більшою мірою не на вертикальних зв'язках, а на 

рівних взаєминах, надання один одному взаємодоповнюючих послуг. Звідси випливає 

зростання кількості сервісів і збільшення обсягів електронної торгівлі послугами. 

Цифровізація забезпечує фундаментальні перетворення в усіх сферах життя і діяльності 

людини. Технології стають далеко не тільки двигуном розвитку нових галузей, а й знаходять 

важливі соціальні ролі, вносячи вагомий внесок у вирішення проблем суспільства, таких як 

старіння населення, соціальне розшарування, екологічні проблеми і зміна клімату. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА 

ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

Інформаційно-комунікаційні технології у сучасному світі відіграють значну роль у 

житті людини. Це також стосується і економічної сфери. Поява та розвиток такої глобальної 

мережі як Інтернет призвів до віртуалізації економіки, зміни способів ведення бізнесу та 

появу електронного бізнесу. Оскільки на сьогодення електронний бізнес розвивається досить 

стрімко, то значну увагу потрібно приділити також і питанням управління в умовах цифрової 

економіки, зокрема факторів зниження витрат, а також управління економічною безпекою. 

Електронний бізнес – це підприємницька діяльність, в якій використовуються 

можливості інформаційних технологій і глобальних інформаційних мереж з метою створення 

прибутку. Іншими словами, це ведення господарської діяльності та будь-яких інших бізнес-

процесів через комп’ютерні мережі.  

Найважливішою складовою електронного бізнесу є електронна комерція, яка водночас 

є одним із способів його здійснення. Е-комерція – це специфічна частина електронного 

бізнесу, яка включає  в себе суспільні відносини стосовно купівлі-продажу товарів, послуг та 
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інформації через Інтернет з використанням всіх інструментів, які доступні в мережі. До неї 

відносять електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу, електронну торгівлю, 

електронні гроші, електронний маркетинг, електронний банкінг та електронні страхові 

послуги [3]. 

За результатами оцінки ecommerce-ринку за 2019 рік, проведеної компанією EVO, 

ринок електронної комерції в Україні зріс на 17%. Товарообіг фізичних товарів і послуг, 

придбаних в Україні онлайн в період з січня по листопад 2019 року склав 76 млрд грн. Це на 

17% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. За прогнозами даної компанії, у 2020 році 

ринок електронної комерції зросте ще на 15% та складатиме 87,2 млрд грн. В 2019 році 

збільшились доходи від супутніх сервісів: реклами, просування, онлайн-оплат та доставки. 

На доставці товарів, придбаних в інтернеті, оператори заробили щонайменше 3,5 млрд грн, 

на онлайн оплатах – 1,9 млрд грн. За оцінками Всеукраїнської рекламної коаліції, виручка від 

реклами товарів і послуг в соцмережах, на маркетплейсах та онлайн-ресурсах учасників 

ринку сягає 16 млрд грн – на 37 відсотків більше, ніж у 2018 році [1]. 

Цікавим є той факт, що у США 55% покупців відразу починають шукати необхідний 

товар на Amazon, 65 – на eBay, оминаючи Google. В Україні тенденція аналогічна: частка 

прямого трафіку на Prom.ua – 27%, Rozetka – 35%, OLX – 49%, AliExpress – 67%. З початку 

2019 року ці показники зросли в середньому на 8%. 

Онлайнова торгівля значно відрізняється від операцій простої оффлайнової торгівлі 

завдяки участі Інтернету та технологій, які дозволяють значно зменшити вартість транзакцій 

[4]. 

До того, як було впроваджено електронну торгівлю, покупець спершу звертався до 

продавця, інформуючи його про свої потреби, запити та вподобання. Отримавши 

інформацію, продавець спочатку перевіряв наявність того чи іншого товару на складі, а після 

цього вже міг оформляти платіжні документи, відстежувати факт оплати та ініціювати 

доставку товару. Автоматизація товарообігу при такій формі організації торгівлі можлива 

лише частково, на певних стадіях. 

Після впровадження електронної торгівлі товарообіг був повністю автоматизований. 

Покупець може напряму комунікувати з електронним магазином та його віртуальними 

продавцями, отримувати консультації з того чи іншого питання та придбати товар онлайн. 

Відстеження оплати, ініціація доставки та відображення покупки в обліковій системі 

підприємства виконуються автоматично. Офіс-менеджери виконують лише загальні 

контрольні функції, коли отримують інформацію про процес торгівлі. Впровадження такої 

технології дозволяє знизити витрати на оформлення та обробку замовлень у декілька разів.  

Окрім цього, електронна торгівля дозволяє скоротити обсяги і інших видів витрат [2]. 
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Такими факторами є: 

- Зменшення витрат на оренду офісних приміщень та організацію робочих місць. 

Оскільки весь асортимент продукції розміщений на веб-сайті підприємства, то електронна 

торгова точка не потребує місця розташування, тому достатньо складу для розміщення 

закупленого товару, а більшість працівників можуть працювати віддалено.  

- Зменшення кількості робочих місць. Працівники онлайн-магазину є одночасно і 

продавцями і менеджерами, можуть проживати у регіонах з більш низьким рівнем оплати 

праці. 

- Зменшення витрат на отримання маркетингової інформації. Оскільки Інтернет є 

найбільш дешевим та зручним джерелом інформації, то для використання таких методів 

маркетингових досліджень, як опитування, анкетування, експерименти тощо, немає 

необхідності особисто зустрічатися з респондентами.  

- Зменшення витрат на рекламу. В Інтернеті собівартість створення та 

обслуговування реклами нижча, а аудиторія рекламного впливу зазвичай ближча до цільової 

аудиторії, ніж при використанні традиційного рекламоносія. 

- Зниження витрат на зовнішні комунікації. Автоматизований збір та обробка 

замовлень, доступ до інформації про стан замовлення, час його виконання суттєво знижує 

навантаження офіс-менеджерів. Розмістив відповіді на стандартні питання на сайті, а також 

запропонувавши ставити питання по е-mail, фірма зменшує потребу у телефонних лініях. 

При існуванні регіональних представників або партнерів відбувається економія на 

міжнародних дзвінках та поїздках. 

- Зниження витрат на внутрішні комунікації. Економія робочого часу на пошук та 

збір необхідної інформації, та відповідно зниження витрат на оплату праці за рахунок 

зменшення числа нарад, відряджень, переговорів тощо. 

- Зниження витрат на закупівлю товарів і послуг. Використання електронного 

бізнесу дає можливість проведення закупок у автоматичному режимі з впровадженням нових 

систем автоматизації планування ресурсів підприємства. 

Електронний бізнес є перспективною формою функціонування підприємства в умовах 

подальшого розвитку та інформатизації економіки України. Вітчизняна електронна комерція 

демонструє високі темпи зростання. При цьому бар’єри для входу на цифровий ринок є 

порівняно невисокими, а переваги електронної торгівлі для користувачів і підприємців 

відчутні. Електронна форма підприємства створює умови для зниження собівартості 

продукції та послуг за рахунок цілої низки витрат, що значно зменшуються в умовах 

електронного підприємства 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, 

засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що 

фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 

кіберфізичний простір [1]. Завдання цифровізації багатоаспектні і стосуються не тільки 

оптимізації діяльності, а і знаходження нових можливостей через появу нових якостей, 

зокрема і у банківському обслуговуванні. Цифровізація охоплює усі сторони діяльності 

банку, включаючи як внутрішні інновації, які безпосередньо використовуються в межах 

фінансової установи (стосовно нових видів банківських продуктів, послуг, нових методів 

роботи), так і зовнішні, які спрямовані на удосконалення чи застосування нових методів 

реалізації банківських продуктів, використання цифрового маркетингу, нових форм 

інвестування банками цифровізації діяльності інших підприємницьких структур. 

Отже, цифровізація в банківництві розглядається як комплекс сучасних економічних, 

організаційно-управлінських, інституційних нововведень в будь-якій сфері функціонування 

банку. В умовах зростаючої конкуренції цифровізація сприяє розширенню клієнтської бази 

через нові канали доступу до послуг та розширення часових рамок, збільшенню частки 

ринку банківських послуг, скороченню витрат, зокрема на персонал та канцелярію, 

https://evo.business/lyudi-kupuvali-bilshe-serednij-chek-zmenshivsya-vartist-dostavki-zrosla-yakim-buv-ukra%D1%97nskij-ecommerce-u-2019-roci/
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підвищенню фінансової стійкості та безпеки банку. 

Цифровізація діяльності банку – це також система заходів, спрямованих на 

поглиблення співпраці з фінтехстартапами з метою досягнення довгострокових цілей 

розвитку пов’язаних з упровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських 

продуктів і послуг для збільшення та розширення клієнтської бази і підвищення 

конкурентоспроможності банку. Для вітчизняних банків цифровізація діяльності на даному 

етапі потребує такого стилю роботи, в основі якого лежить пошук нових можливостей в 

умовах змінних потреб клієнта, вміння залучати і використовувати для вирішення 

поставлених завдань ресурси із різних джерел, добиваючись бажаного результату при 

мінімальних затратах. 

Первинним завданням цифровізації банківського бізнесу можна назвати підвищення 

загальної економічної ефективності сучасної фінансової установи. На сьогодні банки 

намагаються зменшити кількість фізичних відділень, це дозволяє значно зменшити 

собівартість послуг, які надаються. Таке средовище взаємосприяє широкому 

розповсюдженню інтернет-банкінгу і мобільного банкінгу, за різними даними ЗМІ фізичні 

особи виконали більш ніж 41% операцій з картами у віртуальному банкінгу за 2019 рік, ними 

охоплено приблизно 10 млн. людей. Цифровізація банківських послуг вже призвела до появи 

повністю «електронних» банків, які не мають «фізичних» відділень, тим не менш вони 

надають широкий спектр банківських послуг. І ці банки досить популярні, особливо серед 

молоді. І нарешті, одна із найрозрекламованіших фінансових інновацій останнього часу – 

можливість використовувати замість банківської карти при оплаті покупок смартфон чи 

«розумний» годинник із спеціальним застосунком. Але щоб клієнти були захищені, банки 

повинні впроваджувати також і інновації у сфері безпеки. Звичайні паролі і особисті дані вже 

не забезпечують потрібний захист, тому основою цифрової ідентифікації клієнта стають 

біометричні дані. 

У біометричних технологій, однак, є і власні недоліки. Витік даних стане згубним для 

банку чи фінтех-компанії, адже відбиток пальця чи сітчатка ока – це не логін з паролем, їх 

змінити набагато складніше. А це означає, що особливо потрібною стає допомога 

кваліфікованих спеціалістів з ІТ-безпеки. 

Взагалі виміряти рівень цифровізації класичного банку – непроста задача, і сьогодні не 

існує єдиного методу оцінки ступеню цифровізації. Тому, як правило, орієнтуються на такі 

критерії: 

- рівень автоматизації бізнес-процесів; 

- розвиток каналів самообслуговування (сервіси і функції, які доступні в цифрових 

каналах); 
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- швидкість передачі інформації (оффлайн, онлайн, в режимі реального часу); 

- рівень розвитку управління даними (data management), включаючи машинне навчання 

(machine learning); 

- доступність сервісів 24/7; 

- швидкість змін, час виходу на ринок. 

Головними показниками, на які у тому числі впливають перелічені властивості, є 

частка і об’єми онлайн-продажів і сервісних операцій. Дані параметри дозволяють зрозуміти, 

наскільки ефективно банк працює зі своїми клієнтами в цифровому середовищі. Сьогодні 

результатом впровадження цифровізації є поява нових інноваційних продуктів та послуг. 

Найбільш розповсюдженими є такі види вітчизняних інноваційних банківських продуктів:  

1) мобільний банкінг – завдяки мобільному телефону можна здійснити більшість 

операцій із власними рахунками, він відкриває великий спектр послуг, зокрема, залишок по 

рахунку, платежі, перекази коштів, кредити однієї фізичної особи іншій тощо. Як вважають 

експерти, мобільний телефон замінить пластикову картку як засіб платежу вже через кілька 

років. Саме за допомогою NFC-чіпів, які вбудовані у телефон, буде відбуватися 

ідентифікація клієнта, тому зникне потреба в паспорті, тому що ідентифікація клієнта банком 

стане можливою лише за допомогою телефона. Сьогодні ця тенденція з’явилася на ринках 

США і Європи, де ідентифікація вже відбувається навіть за адресою електронної пошти 

клієнта;  

2) Інтернет-банкінг – ключова новація майбутнього десятиліття, яка сьогодні 

пропонується клієнтам більшістю банків. Україна входить у топ-10 країн Європи за 

кількістю користувачів, але через низьке проникнення в регіони все ще має значний 

потенціал зростання Інтернет-аудиторії у майбутньому. Для банків це відкриває великі 

можливості, тому експерти роблять основну ставку саме на розвиток віддаленого банкінгу;  

3) «зона 24» – за допомогою цього продукту клієнт може самостійно керувати своїми 

рахунками, одержувати консультацію фахівця call-центру, залишати заявку на одержання 

послуги, записатися на обслуговування в будь-яке відділення банку. Практично кожна «зона 

24» оснащена банкоматом, модулем поповнення готівкою CashІn, телефоном доступу до 

інформаційної служби. Цей напрямок банківської діяльності продовжує вдосконалюватися;  

4) електронний залишок – упровадження даної послуги в касах банку дозволяє 

скоротити витрати на обіг монет, оскільки залишок менше однієї гривні зараховується на 

рахунок мобільного телефону клієнта або у вигляді електронного ваучера;  

5) POS-термінали в торговельних мережах – на відміну від західних країн вони не 

призвели до глобальної революції в українському безготівковому просторі. Однак 

сьогоднішні 15 % безготівкових операцій з платіжними картками все-таки змушують 
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банкірів вірити в посилення цього тренду в найближчі п’ять років. У майбутньому POS-

термінали будуть установлювати самі торговці, оскільки в оплату будуть прийматися не 

пластикові картки, а інформація з NFC-чіпів, вбудованих у телефон. Тим часом термінали 

самообслуговування, що з’явилися кілька років тому, набирають популярності як у 

банківських відділеннях, так і за їхніми межами [2]. Наразі в Україні найбільш активно 

впроваджують цифровізацію «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «ОТП Банк» та інші 

банки. Вони виділяються поміж інших банків наданням інноваційних продуктів, в тому числі 

таких як SMS-банкінг та Інтернет-банкінг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В ЦИФРОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

Останнім часом в Україні все частіше вводяться у суспільне життя новації 

інформаційних технологій, які тягнуть за собою значні зміни у фінансової системі. Серед 

технічних новацій слід виокремити запровадження  електронних грошей, як нового засобу 

обміну. З кожним роком все швидше розвиваються комп’ютерні технології, тому в області 

економіки це зумовило виникнення нового та сучасного платіжного засобу – електронних 

грошей. Саме вони в новому виді торгівлі – електронній комерції – здатні задовольнити 

більшість вимог. Це зумовило розвиток нових бізнес-процесів, розширилися канали збуту 

товарів, покращилося обслуговування клієнтів, прискорився рух грошових коштів завдяки 

використанню системи Інтернет. 
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-tasuspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki
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Швидкими темпами зростає інтерактивна торгівля, з’являються нові можливості для 

ведення бізнесу, тобто розрахунки проводять за виконані роботи, відвантажені товари 

електронними грошима. Електронні гроші – новий вид розрахунків. Тому актуальним 

залишається питання вивчення електронних грошей в цифровій економіці.  

Актуальність електронних грошей полягає в тому, що вони виступають однією із 

складових частин електронної (цифрової) економіки. Саме до такої економіки крокує 

Україна, суспільство якої розвивається по інформаційному типу. Безумовно, електронні 

кошти в бізнесі, в електронній торгівлі є платіжним засобом. 

Платіжні операції все частіше здійснюються електронними грошима. За таких умов 

виникає потреба у розробці ефективного інструмента, який керує процесом їх використання. 

Поки що немає такого механізму, який би контролював операції з надходження, 

використання електронних коштів. У системі розрахунків і платежів електронні гроші 

широко використовуються, але залишаються практично недослідженими у науковій 

літературі. Останнім часом заслуговує на особливу увагу питання розвитку, аналізу, ролі, 

суті, особливостей використання електронних грошей.  

Електронна форма грошей сьогодні вважається найсучаснішою. З розвитком такої 

форми гроші поступово починають втрачати свою предметно-речову форму, змінюючись на 

інформаційний ресурс. Постановою Правління Національного банку України (далі – 

Нацбанк) № 481 затверджено Положення про електронні гроші в Україні, яким розкрито 

сутність поняття «електроні гроші». Згідно вказаного Положення електронними грошима 

вважають такі одиниці вартості, котрі знаходяться на електронному пристрої і служать 

засобом платежу іншими особами, а для емітента вони є грошовим зобов’язанням [3]. Також  

наголошено, що даний вид грошей повинен бути виражений лише в гривні – національній 

валюті України.  

За своєю суттю електронні гроші майже нічим не відрізняються від звичайних. Ними 

також можна розраховуватися за товари, роботи, послуги. До того ж покупці можуть 

перетворювати паперові гроші в електронні, а продавці – проводити зворотну операцію. Все 

це досить зручно робити в онлайн-режимі. Отже, електронні гроші – це умовні знаки, які 

перебувають лише в системі Інтернет. 

Електронні гроші мають чимало переваг у порівнянні з готівкою, серед яких [2]: 

– відкритість розрахунків – тобто, коли здійснюються платежі за допомогою 

електронних систем, то торговець не може обійти механізм оподаткування коштів; 

– випуск електронних грошей не потребує високих затрат – адже не витрачається ні 

метал, ні фарба, ні папір для друкування купюр та виготовлення монет; такі гроші не 

потрібно пакувати та перевозити в спеціальні сховища; 
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– чудова подільність – коли проводяться платежі у системі немає проблем зі здачею; 

– висока портативність – незалежно від величини суми вага та габарити електронних 

грошей не збільшуються; 

– мають унікальні властивості – якість грошей не втрачається з роками. 

Як бачимо електронні гроші мають чимало переваг. Однак, поруч з перевагами існують 

і свої недоліки, які одночасно призупиняють економічний розвиток в державі. Поява 

електронних грошей в країні несе за собою чимало запитань. Сьогодні в Україні ще не 

повністю висвітлений єдиний механізм справляння податків з операцій, пов’язаних з 

електронними грошима. Також не створені стандарти забезпечення емісії. До того ж 

зацікавлені люди можуть намагатися відстежувати особисті дані платників та рух 

електронних грошей за межами банківської системи. 

Люди на сьогоднішній день можуть придбати і продати товари, роботи, здійснювати 

переказ коштів через такі системи, як WebMoney, RBK Money, Z-Payment, Liberty Reserve, 

Moneybookers, E-Gold, LiqPay, Яндекс. Гроші. Однак, всі ці системи нелегальні, тобто 

правила їх використання не узгоджені Нацбанком. Зараз дещо гальмується розвиток 

електронних коштів, виникають деякі проблеми з їх легальним застосуванням. Правове 

регулювання електронних систем, через які здійснюються платежі, дещо відстає від 

швидкого розвитку відносин у цій сфері, бо люди все частіше купують і продають товари 

через Інтернет-середовище. 

У нашій державі емітент електронних грошей, оператор, агенти, торговці та 

користувачі мають право проводити операції з електронними коштами тільки за нормами, які 

узгоджені з Нацбанком. Національний банк України не узгоджував правила використання 

електронних грошей WebMoney Transfer, Інтернет.Гроші, VkrMoney, RBKMoney, 

Яндекс.Гроші, QJWI, E-gold. [4] 

Проблемним аспектом залишається використання електронних грошей обмеженим 

колом користувачів. Адже суб'єкти, які сплачують єдиний податок, тобто перебувають на 

спрощеній системі оподаткування, не можуть здійснювати операції за допомогою 

електронних грошей. Податковим кодексом України чітко встановлено, що такі особи 

можуть здійснювати розрахунки виключно в грошовій формі, тобто готівковій чи 

безготівковій. Отже, операції з електронними грошима залишаються закритими для частини 

фізичних осіб-підприємців, так як більшість з них є платниками єдиного податку. 

Власне усім вищерозглянутим і зумовлена складність використання в практичній 

діяльності електронних грошей. На наш погляд, ці проблеми мають бути вирішені, 

передусім, на рівні закону, що одночасно забезпечить уникнення зловживань та 

стимулюватиме розвиток відносин у цій сфері. Чинне законодавство на сьогодні не регулює 
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потоку електронних грошей. Саме це і є однією з основних причин відсутності контролю за 

електронними розрахунками з боку державних органів. Тому, вважаємо, необхідно 

вдосконалити законодавство України у сфері регулювання потоків електронних грошей та  

створити єдиний механізм відображення операцій з розрахунків електронними грошима в 

цифровій економіці. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Важливість формування нормативно-правової бази регулювання електронної комерції в 

Україні обумовлюється стрімким розвитком даної сфери, що пояснюється зростанням 

кількості споживачів, які бажають придбавати товари в мережі Інтернет. За даними 

дослідження Інтернет асоціації України у 2019 році було встановлено, що 71% населення 

України (22,96 млн. осіб) користується Інтернетом (на 8% більше, ніж на кінець 2018 року), з 

них 85% – кожного дня.[1] 

У 2015 році було прийнято Закон України №675 «Про електронну комерцію», який 

регламентує визначення терміну «електронна комерція» як відносини, спрямовані на 

отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або 

припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин 

виникають права та обов’язки майнового характеру.[2] 
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На наш погляд, основною проблемою, яка пов’язана з електронною комерцією в 

Україні, є слаборозвинена комунікаційна та інформаційна структура ринку, а також 

відсутність належного правового регулювання, що призводить до безвідповідальності та 

шахрайства у цій сфері. 

Найбільш поширеними схемами шахрайства під час продажу товару чи послуги у 

мережі є такі: 

1. Розміщуються фальшиве оголошення, у якому товар надсилається лише з повною 

передоплатою, після одержання коштів «продавець» не відправляє товар і не відповідає на 

повідомлення. 

2. Покупець, на прохання «продавця», надає свої персональні дані, номер рахунку, 

номер мобільного телефону для з’ясування питань щодо оплати, у наслідку – зловмисник має 

змогу зняти усі кошти. 

3. Інтернет-магазин реалізує неякісний або пошкоджений товар без можливості 

повернення чи заміни. 

Вирішенням цієї проблеми, на наш погляд, може бути орієнтація діяльності інтернет-

магазинів на завоювання довіри потенційних клієнтів через ведення чесного бізнесу, 

встановлення справедливих цін на товари, надання повноцінної інформації про товар, 

зрозумілість сайту під час здійснення замовлення. 

 Зі свого боку клієнти мають бути більш уважні у своєму ставленні до інтернет-

шопінгу: перевіряти відгуки не лише про товар, а і про магазин (краще використовувати 

сайти відгуку, адже продавці не мають змоги коригувати коментарі); надавати перевагу 

великим інтернет-магазинам, які турбуються про власний імідж; обирати магазини, які 

надають послугу оплати після отримання (покупець зможе перевірити якість товару, 

комплектацію, отримати чек). 

Варто зауважити і те, що зловмисником у процесі купівлі-продажу може виявитися і 

покупець. Одними з найвідоміших шахрайських схем під час купівлі-продажу, де жертва – 

продавець такі: 

1. «Покупець» просить номер карти продавця для оплати товару. Потім продавцеві 

надходить дзвінок від «продавця», який представляється працівником банку і просить надати 

йому дані про термін завершення дії карти та CVV-код, використовуючи які, зловмисник 

може вільно розрахуватися картою в інтернеті. 

2. «Покупець» замовляє товар і обирає доставку накладеним платежем. Схема 

базується на тому, що під час отримання товару покупець може перевірити якість товару. 

Хоча протягом перевірки разом з покупцем має знаходитися працівник пошти, цілком 

можливо відволікти його. Після цього зловмисник має змогу замінити якісний отриманий 
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товар на підробку, від якої відмовляється. 

Тому, як покупці, так і продавці повинні бути особливо уважні у питаннях, що 

стосуються персональних даних, платіжних карт, передачі паролів чи кодів, які надходять на 

номер. 

Таким чином, очевидно, що на сьогоднішній день українське законодавство потребує 

удосконалення стосовно як сприяння розвитку електронної торгівлі, так і захисту споживачів 

від недобросовісних підприємців, і підприємців від недобросовісних споживачів, які 

здійснюють діяльність у цій сфері. 

Література: 
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платформа іномовлення України Укрінформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-
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КРИПТОВАЛЮТА: ПЛАТІЖНА СИСТЕМА МАЙБУТНЬОГО 

У  період постійних змін – те, що колись здавалося нереальним і незвичайним, стає 

звичним і повсякденним. У першу чергу активно розвиваються  інформаційні технології, що 

вносять зміни і до фінансової системи.  Однією з таких змін є поява такого поняття як 

«криптовалюта». Криптовалюта – цифрова валюта, захищена за допомогою криптографічних 

технологій [5]. 

Незважаючи на те, що криптовалюта з’явилася доволі давно, вона і досі повністю не 

досліджена й не має законодавчого обґрунтування. Проте існують деякі дослідження щодо її 

суті та основних принципів функціонування.   

Суть криптовалюти та її природу дослідили такі вчені, як: М. Абрамович, Д. Ален, Б. 

Бернанко, А. Грінспен, Ф. Журавко, М. Єпіфанов, А. Колдовський, Дж. Потс, О. Рога, О. 

Сльозко, М. Швайко, Р. Шульц та  інші [ 4]. Вперше про криптовалюту, як альтернативну 

систему розрахунків було згадано в 1998 році японцем  Вей Даєм [2]. Існує багато безліч 

визначень та пояснень даного терміну.  

http://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-miljoniv.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-miljoniv.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/675-19
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Зокрема, І.Лубенець визначає криптовалюту як «вид цифрової валюти, заснований на 

складних обчисленнях деякої функції, яку легко перевірити зворотними математичними 

діями, в основі емісії якої є принцип доказу виконання роботи «Prооf-оf-wоrk» [6]. Інакше 

кажучи, криптовалюта є цифровим засобом платежу та універсальним фінансовим 

інструментом. Також вона є надійною, тобто її неможливо підробити. Окрім цього, головною 

перевагою криптовалюти є її незалежність від контролю держави, адже усі фінансові активи 

громадян України легко контролюються державою та можуть використовуватися нею для 

різних маніпуляцій: девальвація валюти та «гра з процентними ставками». Важливим є й те, 

що вона є абсолютно надійною, тобто вона захищена від будь-яких помилок і в системі 

шахрайства, здійсненим звичайним шляхом. Саме це робить платіжну систему криптовалют 

більш прозорою та надійною за звичайні гроші та електронні гроші. Проте через 

неконтрольованість її курс плаваючий, адже постійно змінюється залежно від попиту та 

пропозиції на неї.  

Звідси слідує, що криптовалюта є анонімною та повністю незалежною від влади 

система платежів, яка гарантує надійність та стабільність. 

Однією з найпоширеніших і найдорожчих криптовалют є «Bitcоin», розроблена Сатоші 

Накамото. Дана платіжна система працює на основі блок-чейн-технології і становить собою 

програмний код, який зберігає інформацію щодо операцій,які проводилися за весь час її 

існування. Створення нових грошей відбувається шляхом майнінгу, тобто шляхом 

розв’язання певних математичних задач через  спеціальну програму. Також отримати 

біткоіни можна в результаті операції купівлі-продажу певного товару або безпосередньо 

криптовалюти. 

Важливим питанням в аналізі поняття «криптовалюта»  є визначення переваг та 

недоліків їх функціонування у фінансовій структурі України. 

Серед переваг, на нашу думку, слід назвати той факт, що розрахунки криптовалютами є 

абсолютно надійними, оскільки їх коди неможливо підробити. Також до переваг належать 

скорочення податків та анонімність операцій: відомості про особу, яка здійснює розрахунки, 

відсутня, а відомий лише код гаманця і те, що регулювання з боку влади в даному випадку 

неможливе, як і процес інфляції, оскільки емісія цифрових грошей – обмежена,  і науковці 

допускають, що остання валюта буде випущена в 2140 році. Не дивлячись на те, що 

використання криптовалюти не підтверджено законодавчою базою і є досі невідоме для 

значної частини українців, наша держава входить у топ-10 країн з використання 

криптовалют.  

Деякі країни вже визнали використання криптовалюти на державному рівні, наприклад, 

в Японії вона визнана офіційним засобом платежу з квітня 2017 року [с.5, 1], у Німеччині 
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вона використовується як приватні гроші у клірингових операція, у Відні відкрито в 2017 

році перший біткоін-банк [8]. Тому, можливо, через кілька років і в Україні буде 

використовуватися подібна практика 

Окрім переваг, існують і недоліки криптовалюти. Раніше визначені як переваги 

анонімність та відсутність контролю з боку держави можуть сприяти розвитку «тіньової 

економіки», що може негативно вплинути на економіку країни загалом.  

Також недоліком є відсутність законодавчого обґрунтування цієї валюти та відсутність 

правових підстав, тобто не існує прав та обов’язків для учасників транзакцій й правил 

функціонування криптовалютного ринку. Проте у березні 2017 Рада НБУ зазначило, що 

«біткоїн, інші віртуальні валюти/криптовалюти є грошовими сурогатами, які не мають 

забезпечення реальної вартості і не можуть використовуватися на території України як засіб 

платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства» [7].  

Ще одна проблема, яка виникає в процесі «майнінгу», – це використання великої 

кількості електроенергії. Також, якщо власник гаманця криптовалют загубить від нього 

пароль, то він втратить усі збереження, які були там. Останнім недоліком, є непостійність 

курсу криптовалют. Наприклад, якщо станом на 1 грудня 2017 року 1 біткоін коштував 

10 808,5 доларів, то станом на 25 листопада 2018 року – 3 987,6 доларів, про що свідчать дані 

порталу MyFin.by [3]. 

Отже, криптовалюта є доволі новим поняттям у фінансовій системи не лише України, а 

й світу. Існують як переваги, так і недоліки використання криптовалют. І, незважаючи на 

значну кількість мінусів, на нашу думку, вони мають право на існування у сьогоденні 

України, оскільки зможуть забезпечити надійність й прозорість платіжної системи та 

впевненість людей в операціях транзакції і  в тому, що їхні гроші використовуються за 

встановленим особисто ними призначенням. Також це мало б  позитивний вплив на розвиток 

такої нової галузі як цифрова економіка, так як у подальшому криптовалюта може бути 

визнана як міжнародна валюта, і нею можна буде розраховуватися в будь-якому куточку 

світу без необхідності обміну на державну валюту.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ  ЕКОНОМІКИ  В УКРАЇНІ  

Цифрова економіка – економіка, що базується на цифрових комп’ютерних 

технологіях, основним її ресурсом є невичерпна, точна, надійна, правдива та своєчасна 

інформація, а основним майданчиком для розвитку є віртуальна мережа безмежного 

Інтернету (рис. 1). Важливо розділяти терміни: цифрова економіка і ІТ-сфера. Адже йдеться 

не про розвиток IT-компаній, а про споживання послуг чи товарів, що надаються за 

допомогою комп’ютерного обладнання, цифрових систем та інформаційних технологій. 

Розвиток цифрової економіки України полягає у створенні ринкових стимулів, 

мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, 

продуктів та послуг серед українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу 

та суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного розвитку, 

зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення. 

Ця концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних стимулів для 

цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та 

інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових 

компетенцій, а також визначає критичні сфери та проекти цифровізації, стимулювання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9A%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9A%D0%A2
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внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових технологій [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [1, с. 51-52; 2-4] 

Частка цифрової економіки в Україні поступово збільшується, але темпи її розвитку – 

невисокі. Щоб не відстати від провідних економік світу назавжди, слід якнайшвидше 

розпочати масштабну цифровізацію всіх галузей, максимально інвестуючи в розвиток 

цифрових інфраструктур, інновації та сучасні технології. Рано чи пізно України торкнеться 

процес роботизації, але, очевидно, пізніше, ніж інших європейських країн. Враховуючи 

високі кредитні ставки і порівняно низьку вартість робочої сили, роботизація у нас поки не є 

важливим трендом і гострою необхідністю. Крім того, постають серйозні питання до 

інвестиційного клімату. Ніхто не погодиться привести в Україну ефективних і 

дороговартісних роботів, доки не буде впевнений, що ними не заволодіють рейдери. Це 

проблема державного рівня і передусім тих, хто оподатковує таких роботів ПДВ [3]. 
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Рис. 1. Основні характеристики цифрової економіки  
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У підсумку варто зазначити, сучасний бізнес і організації традиційної економіки 

повинні адресно долати опір змінам, опираючись на незалежні науково-технологічних 

досліджень, маючи це як культурний цифровий імператив, щоб бути успішними в моделі 

цифрової трансформації і ставлячи перед собою завдання стати цифровим лідером. Для 

успішного розвитку цифрової економіки в Україні потрібна ефективна державна політика 

щодо подолання «цифрового розриву» та стимулювання розвитку цифрової економіки. 
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ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

Тенденції зменшення частки традиційної економіки та збільшення цифрової набирає 

обертів. На сучасному етапі розвитку України та інтеграції національної економіки в 

світовий простір важливу роль відіграє цифрова економіка, головним фактором якої є 

інформація та знання, а також канали доступу до них. 

Метою даного дослідження є з’ясування ключових напрямів початкового етапу 

становлення цифрової економіки. 

Одним з потужних напрямів є проникнення цифрових технологій в економіку. Ці 

технології відкривають нові можливості для фінансової системи підвищення її ефективності, 

розроблення інноваційних продуктів та послуг. Все більше доданої вартості створюється не в 

реальному чи фізичному секторі, а в ІТ-галузі.  

Під цифровою економікою розуміють виробництво, продаж і постачання продукту [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/67-2018-р/print
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Загальною закономірністю проектів цифрової економіки є орієнтація на конкретного 

споживача і всебічне використання інформації як рушійного ресурсу,  врахування 

конкретних особливостей конкретного споживача в конкретному місці, світове використання 

технологій цифрових трансформацій реальних бізнес-процесів [2]. 

 У цьому плані добре спрацювали США, створивши найбільш сприятливий податковий 

клімат для залучення інвестицій у розвиток ІТ-сектору. Їхня Кремнієва долина, якою 

захоплюється весь світ, є платформою для передових розробок і застосування ІТ-продуктів 

та рішень.  

Ще одним з напрямів цифрових економічних трансформацій є реалізація, зрілість 

можливостей і їх повнота на сьогоднішньому етапі тих чи інших цифрових проектів і облік 

ризиків при їх реалізації. Цифрові перетворення є складним завданням.  Країнам,  які досягли 

найвищого рівня цифрової зрілості, довелося вирішувати складні культурні,  організаційні, 

технічні проблеми, і лише облік всіх цих факторів зробив ці трансформації успішними. [2] 

 Для того,  щоб Україні стати сьогодні цифровими лідерами в конкретних сферах 

економіки потрібно виділяти пріоритетні цифрові проекти,  які реалізують конкретні 

організаційні команди.  Цифрові команди мають зосереджуватись на трьох ключових 

функціональних видах діяльності,  а саме: розвивати цифрову стратегію, управляти 

цифровою діяльністю через їхні національні компанії, а також перетворювати в операційну 

перевагу їх цифрове виконання. Активне розгортання високошвидкісних мереж залежить від 

стимулювання з боку держави:  зосередивши увагу на формуванні оптимальних ринкових 

умов, ми маємо створити стимули для могутньої експансії на даному ринку приватного 

капіталу через комп'ютерні мережі  [3] 

Третій напрям це розробити та впровадити програми професійної підготовки у сфері 

цифрової економіки всіх верств населення – “цифровий лікбез” – для запобігання в 

подальшому цифрової нерівності як усередині країни, так і з іншими країнами. Розробити 

комплексну освітянську програму набуття цифрових компетенцій та навичок, створити 

умови для так званої неформальної освіти та імплементації в Україні інноваційних методик 

навчання в частині спрощення їх ліцензування, державне партнерство при використанні 

приміщень під навчальні заходи.  

Отже, динаміка і темпи здійснення нового напряму економічних реформ та реформ 

державного управління в Україні, стратегічним завданням яких є досягнення європейських 

стандартів життя та гідного місця країни у світі, значною мірою залежать від ефективності 

використання результатів творчої діяльності людини. Ось чому однією із головних проблем, 

яка потребує постійної уваги з боку керівництва держави, є створення системи 

продукування, захисту, відтворення і використання інтелектуального потенціалу нації. 



 

306 

Україна не зможе досягнути своєї стратегічної мети й провідної ролі на міжнародній арені 

без розвитку та залучення людського капіталу як головного інноваційного фактору. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

В умовах третьої хвилі глобалізації важливу роль в розвитку країн відіграє цифрова 

економіка, найголовнішим фактором якої є інформація та знання, а також шляхи доступу до 

них. Цифрова економіка — це не окрема галузь, а віртуальне середовище, яке доповнює 

нашу реальність. Все частіше цифрова економіка переплітається з традиційною економікою, 

роблячи чітке розмежування все складнішим. Основними продуктами цифрової економіки є 

ті ж самі товари і послуги традиційної економіки, що надаються за допомогою 

комп’ютерного обладнання і цифрових систем в глобальній мережі Інтернет. Це має свої 

переваги, головною з яких є підвищення доступності звичайних користувачів до певних 

ринків (товарних чи послуг), а не лише великих компаній, зниження трансакційних витрат, 

підвищення ефективності і конкурентоспроможності [1].  

С. Коляденко розглядає цифрову економіку як таку, що базується на виробництві 

електронних товарів і сервісів високотехнологічними бізнес-структурами і дистрибуції цієї 

продукції за допомогою електронної комерції. Тобто під цифровою економікою автор 

розуміє виробництво, продажі і постачання продуктів через комп’ютерні мережі [2, с.106-

107]. Характерною особливістю цифрової економіки – це її зв’язок з економікою на вимогу, 

яка передбачає не продаж товарів і послуг, а отримання доступу до них саме в той момент, 

коли це потрібно. Отримання замовлень відбувається онлайн, а їх виконання - офлайн. 

Переваги економіки на вимогу це: висока швидкість отримання необхідної послуги або 
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товару; зниження їх вартості для кінцевого користувача завдяки зниженню кількості 

посередників; спрощення виходу постачальників товарів і послуг на користувачів.  

Можемо зауважити, що на сьогодні як для національної, так і глобальної економіки, 

актуальною є проблема забезпечення ефективності цифрових технологій та посилення їх 

позитивного впливу на економічне зростання та соціально-економічний розвиток країн. У 

зв’язку з цим більшість вчених і практиків вважають пріоритетним завданням в глобальному 

масштабі підвищення доступності до Інтернету, в т.ч. і цінової. На сьогодні у світі на 

кожного користувача високошвидкісного широкосмугового з’єднання приходиться п’ять 

чоловік, у яких такого з’єднання немає. У світовому масштабі майже 4 мільярди населення 

взагалі не мають доступу до Інтернету. Близько 2 мільярдів людей не користуються 

мобільними телефонами, а майже півмільярда населення живе в районах, які не забезпечені 

мобільним зв’язком [3].  

Як відомо розвинуті країни приділяють значну увагу розвитку цифрової економіки. 

Європейська комісія виділяє п’ять вимірів програми цифрового підприємництва: а) цифрові 

знання та ринок ІКТ; б) цифрове бізнес-середовище; в) доступ до фінансів для бізнесу; г) 

цифрові навички працюючих та електронне лідерство; д) створення підтримуючої 

підприємницької культури.. Для оцінки рівня технологічного розвитку в країнах 

Європейського Союзу та ступеня запровадження інноваційних технологій у суспільстві та, 

зокрема, в економіці використовують Індекс DESI (The Digital Economy and Society Index) 

[4]. Індекс розраховується від 0 до 1. Оцінюються обсяги людського капіталу, інтеграція 

цифрових технологій, цифрові громадські послуги, якість засобів зв’язку та використання 

Інтернету. В умовах цифрової економіки людський капітал та інформаційні технології 

відіграють вирішальну роль в забезпечені сталого розвитку економіки. У зв’язку з цим 

підготовка висококваліфікованих фахівців з врахуванням потреб ринку та сучасних 

тенденцій розвитку цифрових технологій, ефективне впровадження яких супроводжується 

прискоренням економічного зростання, збільшенням кількості робочих місць, підвищенням 

якості послуг, набуває особливого значення.  

Щоб максимально використати потенціал цифрових технологій потрібні нові фахівці, 

що володіють сучасними знаннями, цифровими навиками, здатні до самонавчання, 

вирішення складних завдань в постійно змінюваному середовищі [5, c. 320- 322]. Розвинена 

цифрова інфраструктура – основа розвитку цифрової економіки. Однак, сама цифрова 

інфраструктура – це не лише телекомунікації, а вона включає комплекс технологій, 

продуктів та процесів, котрі забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві 

можливості та працюють на цифровій основі. На сьогодні цифрова економіка виступає 

ефективною основою розвитку системи державного управління, економіки, бізнесу, 
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соціальної сфери і всього суспільства. Для успішного розвитку цифрової економіки в Україні 

потрібна ефективна державна політика щодо подолання «цифрового розриву» та 

стимулювання розвитку цифрової економіки. 

Варіантом цифрового оподаткування для України можна запропонувати такі:  

 спрощена реєстрація платниками ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може 

здійснюватися віддалено в електронній формі; 

 спрощене декларування податкового зобов'язання з ПДВ в електронній формі, 

віддалено; 

 звільнення від обов'язку реєструвати податкові накладні; 

 можливість оплати зобов'язань із ПДВ у валюті на рахунки Казначейської служби 

(можливо, через спеціальний рахунок, відкритий компанією в Україні); 

 спрощений облік зобов'язань із ПДВ в електронній формі з можливістю віддаленої 

перевірки такого обліку. 

Підхід до оподаткування компаній цифрової економіки є важливо змінити для України, 

тому що вона позбавляє податкових надходжень бюджету, дає іноземним цифровим 

компаніям нерезидентам податкові переваги перед національними конкурентами та 

корпоративна цінність все більше концентрується на нематеріальних активах, таких як 

патенти і авторські права на програмне забезпечення та цифровий контент. 

Країна не може бути успішною в розвитку цифрової економіки за відсутності 

необхідної нормативно-правової бази, стратегії розвитку економіки, що базується на 

цифрових технологіях. 
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ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

На сучасному етапі розвитку економіки України все більшого значення набуває 

наявність ефективно організованого фінансового ринку, здатного забезпечити потреби 

економіки в інвестиціях шляхом акумуляції тимчасово вільних фінансових ресурсів. 

Зважаючи на процес автоматизації та розвитку техніки, особливої уваги потребує саме 

розвиток цифрових технологій у діяльності фінансових ринків та економіки в цілому.  

Цифрова економіка створює нові продукти, формує нові потреби, а швидкість і обсяг 

отримання інформації збільшуються з кожним днем. Всі ці процеси відкривають значні 

можливості для створення і розвитку бізнесу, заснованого на нових технологічних рішеннях 

або бізнес-моделях, які не застосовувалися раніше. [1].  

На даний момент часу немає комплексного підходу до розвитку інфраструктури 

фінансового ринку можна виокремити роботи таких вчених, як Тарасюк М.В., Кощеєв О.О., 

Пантєлєєва Н.М., Рекуненко І.І., Карлін М.І., Джусов О.А. Альпаков С.С. та ін. 

Безумовно, становлення інфраструктури фінансового ринку — це, перш за все, 

економічний процес, що відбувається протягом певного періоду часу, який має особливий 

економічний зміст, свої тенденції і закономірності, які виражаються в існуванні стійких 

зв'язків становлення інфраструктурних елементів та видів діяльності [2]. 

Варто також визначити, що являє собою цифрова економіка  це тип економіки, де 

ключовими факторами та засобами виробництва є цифрові дані та мережеві транзакції, а 

також їх використання як ресурсу, що дає змогу істотно збільшити ефективність та 

продуктивність діяльності та цінність для отриманих продуктів та послуг. 

Основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та 

створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові 

більш ефективні та сучасні. Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та 

програми, які стосуються цифровізації, будуть інтегровані, зокрема, в національні, 

регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку [4]. 

У зв’язку із входженням в цифрову епоху за останні роки в лексику дослідників і 

практиків фінансового ринку увійшло безліч нових понять: «фінансовий інжиніринг», 

«фінансові інновації», «Фінтех», що стало свідченням бурхливого розвитку нових 
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фінансових інструментів і технологій біржової торгівлі, а також істотної технологізації 

процесу надання класичних банківських та інших фінансових послуг [5, с.45].  

На сучасному етапі, цифровізація фінансового ринку створила умови для: 

комп’ютеризації внутрішньої структури фінансового ринку та створення сучасного 

фінансового телекомунікаційного середовища; формування базових стандартів, що 

регламентують форму представлення, способи обробки та пересилання даних інформації з 

врахуванням міжнародних стандартів аналогічного призначення; здійснення масштабного 

застосування інтегрованих систем обробки інформації; виходу в глобальну комп’ютерну 

мережу для користування нагромадженими базами даних про учасників фінансового ринку; 

досягнення чіткої взаємодії із національною інформаційною системою. 

Важливою складовою інфраструктури фінансового ринку в умовах цифрової економіки 

є так звані «віртуальні банки». Вони спочатку з’явилися в Європі і США, а потім почали 

розповсюджуватися в інших країнах. Більшість науковців визначають термін «віртуальний 

банк» як віртуальну організацію, яка генерує економічну вартість.  

Найбільш активно інноваційні засоби цифровізації намагаються впровадити банки та 

страхові компанії. Це обумовлено їх прагненням відповідати сучасним вимогам клієнтів та, в 

результаті, забезпечувати нарощування активів і постійний розвиток. Банки останніми 

роками активно займаються вдосконалення внутрішніх процесів у частині підвищення 

ефективності процесу інкасації простроченої дебіторської заборгованості, уникаючи будь-

яких негативних впливів на відносини з клієнтами.  

Важливим для успішної реалізації засобів цифровізації на фінансовому ринку є 

виконання таких завдань:  

— забезпечення інтегрування цифрових технологій до інституційної структури 

фінансового ринку та постійний моніторинг нових ідей;  

— формування в системі інституційного регулювання фінансового ринку аналітичного 

потенціалу даних, який дозволить здійснювати моніторинг та діагностувати характер 

фінансових операцій;  

— стандартизація цифрового обліку на фінансовому ринку та формування відповідної 

інформації для прийняття фінансових рішень.  

Формування розвиненої цифровізованої інфраструктури для фінансового ринку 

повинно бути пов'язане з пошуком правильного сценарія, свого набору способів і елементів 

механізму реалізації стратегічних і тактичних завдань розвитку ринку в цілому. При цьому 

розвиток інфраструктури фінансового ринку має спиратися на накопичені знання наукового 

пошуку в процесі розвитку даної інфраструктури з урахуванням національних особливостей.  

Позитивні тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України можливі за 
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рахунок виконання цілого комплексу заходів і завдань, пріоритетне місце серед яких 

належить апробуванню цифрових технологій і платформ фінансовими інститутами. 

Покращення тенденцій розвитку фінансового ринку в умовах розвитку цифрової економіки 

визначають необхідність розробки та реалізації комплексу заходів щодо впровадження 

спеціалізованого нормативно-правового регулювання діяльності фінансових ринків.  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  

Діяльність підприємств визначається передусім станом їхніх фінансів, що призводить 

до необхідності розгляду проблем управління фінансовою безпекою суб’єктів 

господарювання. Рівень фінансової безпеки суб'єктів підприємництва є істотним чинником 

розвитку економіки країни. Низький рівень спричиняє гальмування економічного розвитку 

держави, а високий забезпечує зростання ВВП, збільшення податкових надходжень до 

державного та місцевих бюджетів, підвищення інвестиційної активності в країні тощо. 

Законом України «Про основи національної безпеки України» передбачено, що  

фінансова безпека  підприємства – це захищеність життєво важливих інтересів підприємств, 

за якої забезпечуються їх сталий розвиток, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація 

реальних і потенційних загроз економічним інтересам [4]. Виділяють три основні групи 

методів оцінки стану фінансової безпеки підприємств: індикаторні методи; методи 

інтегральної оцінки; методи оцінки на основі аналізу можливості банкрутства. Для аналізу 

фінансової безпеки підприємств України обрано методику О.Л. Пластуна [2; 3], розроблену 

лише для промислових підприємств з урахуванням результатів дослідження реальних 

середньогалузевих значень. Проаналізовано показники ефективності та захищеності за 2014-

2017 рр. (дані за 2018 р. – відсутні) та результати представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники аналізу ефективності діяльності та фінансової захищеності (стійкості) 

підприємств за 2014-2017 роки 

Назва коефіцієнта 

Формула розрахунку 

Нормативне 

значення 

Результат у середньому по 

промислових підприємствах 

2014 р 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Показники ефективності діяльності 

Коефіцієнт зносу основних засобів Менше 0,5 0,599 0,789 0,677 0,579 

Фондовіддача основних засобів Більше 0 0,517 0,341 0,485 0,736 

Рентабельність активів Більше 0,05 -0,089 -0,079 -0,009 0,018 

Коефіцієнт оборотності активів Більше 0 0,861 0,964 0,909 0,948 

Показники фінансової захищеності (стійкості) 

Коефіцієнт покриття загальний 1,0-1,5 0,983 0,929 0,891 0,889 

Коефіцієнт співвідношення позикових і 

власних засобів 
Менше 1 2,472 3,919 4,296 4,719 

Коефіцієнт платоспроможності Більше 1 0,779 1,122 0,878 0,944 

Джерело: розроблено авторами за даними [2; 3; 5] 

Наступним кроком є визначення інтервалів значень коефіцієнтів й у залежності від 

цього, кількості балів, що привласнюється. Для цього введено ряд поправочних коефіцієнтів, 
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які поділяють на три групи: 0; 0,5 і 1 залежно від ступеня задовільності значень. Якщо 

фактичне значення знаходиться в нормі, виставляється повна кількість балів, закріплена за 

цим показником, показникам з незначним відхиленням від норми – половина, в інших 

випадках – 0. Добуток максимальної кількості балів за кожним показником та поправочним 

коефіцієнтом, відображає ступінь відхилення фактичного значення від граничного. Як 

результат, отримуємо реальну кількість балів за коефіцієнтами (табл. 2) і здійснюємо оцінку 

рівня фінансової безпеки промислових підприємств України. 

Таблиця 2  

Визначення поправочних коефіцієнтів 

Назва коефіцієнту 

Групи поправочних 

коефіцієнтів 

Поправочний 

коефіцієнт  

М
ак
си
м
ал
ь
н
о
 

б
ал
ів

 

Реальна кількість 

балів 

0 0,5 1 
2
0
1
4
 р
. 
 

2
0
1
5
 р
. 

2
0
1
6
 р
. 

2
0
1
7
 р
. 

2
0
1
4
 р
. 

2
0
1
5
 р
. 

2
0
1
6
 р
. 

2
0
1
7
 р
. 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
>0,6 0,4-0,6 <0,4 

0,5 0 0 0,5 10 5 0 0 5 

Фондовіддача 

основних засобів 
<1 1,0-2,0 >2 

0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Рентабельність 

активів 
<0 

0,00-

0,05 
>0,05 

0 0 0 0,5 10 0 0 0 5 

Коефіцієнт 

оборотності 

активів 

<0,5 0,5-0,9 >0,9 

0,5 1 1 1 10 5 10 10 10 

Загальний 

коефіцієнт 

покриття 

<0,8 
0,8-1,0; 

>1,5 
1,0-1,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 20 10 10 10 10 

Коефіцієнт 

співвідношення 

позикових і 

власних засобів 

>1,1 0,9-1,1 <0,9 

0 0 0 0 20 0 0 0 0 

Коефіцієнт 

платоспроможнос

ті 

<0,8

5 
0,85-1 >1 

0 1 0,5 0,5 20 0 20 10 10 

Сума балів 20 40 30 40 

Джерело: розроблено авторами за даними [2; 3] 

У методиці О.Л. Пластуна виділено три рівні оцінювання фінансової безпеки, проте 

нами пропонується збільшити кількість рівнів для більш наглядного відображення рівня 

фінансової безпеки: високий (90–100 балів); достатній (80–89); задовільний (70–79); низький 

(60–69); недостатній (50–59); критичний (25–49); катастрофічний (0–24) та провести розподіл 

внеску кожного з блоків у загальний результат: 60 балів приділяється блоку економічної 

безпеки; 40 балів - ефективності діяльності. Таким чином, одержано такі результати: у 2014 

році присвоєно 20 балів – вважається катастрофічним рівнем фінансової безпеки, який 

пояснюється невизначеною політичною ситуацією та початком війни на сході України; у 

2015 році – 40 балів (критичний рівень); у 2016 році – 30 балів (критичний рівень) та у 2017 
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році – 40 балів (критичний рівень).  

В цілому, на різних етапах життєвого циклу перед підприємствами виникають певні 

небезпеки: руйнування виробничого, технологічного, науково-технічного і кадрового 

потенціалу підприємства [1]; інфляційні процеси; нестабільність податкового законодавства; 

відсутність розвинутого сектора доступного банківського кредитування; зниження ділової 

активності фондового ринку; визнання підприємств банкрутами; порушення встановленого 

режиму захисту інформації з обмеженим доступом для сторонніх осіб; порушення порядку 

використання технічних засобів; робота спеціальних служб, організованих злочинних 

формувань та окремих осіб щодо здобуття інформації про економічні процеси з метою 

здійснення антиконкурентних заходів та заволодіння ринками збуту чи майном конкурентів.  

Отже, внаслідок існування різних загроз, що можуть одночасно стосуватися різних 

сфер діяльності підприємств виникає об’єктивна необхідність розробки та реалізації заходів, 

щодо вдосконалення економічних механізмів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

суб’єктів господарювання, а саме: аналіз негативних внутрішніх і зовнішніх чинників на стан 

фінансової безпеки підприємств та своєчасне їх виявлення й усунення; прогнозування 

тенденцій, які ведуть до порушення нормального функціонування фінансової системи 

підприємств та її розвитку; створення умов для максимально можливого відшкодування 

завданого збитку неправомірними діями юридичних чи фізичних осіб; ефективне 

припинення зазіхань на фінансові ресурси з боку персоналу підприємств та їх ділових 

партнерів; стимулювання інноваційної активності для підвищення конкурентоспроможності 

продукції; здійснення функціонально-вартісного аналізу діяльності; аналіз економічної 

злочинності щодо суб’єктів господарювання, врахування цих показників у інтегральній 

оцінці рівня економічної безпеки підприємництва.  
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ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ  

ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ 

Розвиток та застосування комп’ютерних технологій збільшується та вдосконалюється з 

кожним днем. З появою нових задач та проблем виникає необхідність в більш потужному та 

функціональному програмному забезпечені здатному вирішити та пояснити їх. 

Експертні системи – програми для комп’ютера, які можуть відтворювати процес 

вирішення проблеми людиною-експертом. Ця програма використовує знання фахівців 

(експертів) про деяку конкретну вузько спеціалізовану предметну область і в межах цієї 

області може приймати рішення на рівні експерта-професіонала. В експертних системах база 

знань являє собою формалізовані емпіричні знання висококваліфікованих фахівців 

(експертів) у конкретній вузькій предметній області. Така система оперує зі знаннями в 

певній предметній області з метою вироблення рекомендацій або рішення проблем [1, с. 59]. 

Експертна система відрізняється від інших прикладних програм наявністю таких ознак: 

1. Моделює не фізичну (або іншу) природу певної проблемної області, а механізм 

мислення людини стосовно вирішення завдань в цій проблемній області; 

2. Система, крім виконання обчислювальних операцій, формує певні міркування і 

висновки, ґрунтуючись на тих знаннях, якими вона володіє. Знання в системі представлені, 

як правило, деякою спеціальною мовою і зберігаються окремо від програмного коду, який 

формує висновки і міркування. Цей компонент програми прийнято називати базою знань; 

3. При вирішенні завдань основними є евристичні і наближені методи, які, на відміну 

від алгоритмічних, не завжди гарантують успіх. Такі методи є приблизними в тому сенсі, що, 

по-перше, вони не вимагають вичерпної вихідної інформації, і, по-друге, існує певна ступінь 

впевненості (або невпевненості) в тому, що пропоноване рішення є вірним; 

Експертні системи відрізняються і від інших видів програм в області штучного 

інтелекту: 

1. Експертні системи мають справу з предметами реального світу, операції з якими 
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зазвичай вимагають наявності значного досвіду, накопиченого людиною. Експертні системи 

мають яскраво виражену практичну спрямованість в науковій або комерційній області; 

2. Однією з основних характеристик експертної системи є її продуктивність, тобто 

швидкість отримання результату і його достовірність (надійність); 

3. Експертна система повинна мати здатність пояснити, чому запропоновано саме таке 

рішення, і довести його обґрунтованість. Експертна система проектується з розрахунку на 

взаємодію з різними користувачами, для яких її робота повинна бути, по можливості, 

прозорою [2, с. 142]. 

Експертна система ні в якому разі не усуває потреби в базах даних, статистичному 

програмному забезпеченні, електронних таблицях і системах текстової обробки. Але якщо 

результативність завдання залежить від суб’єктивного знання, що випливає частково з 

міркувань здорового глузду або інтуїції, тоді ефект від впровадження в даній області 

експертної системи може бути досить високим. Критеріями, що вказують на необхідність 

створення ЕС, є також наступні, які подані на рисунку (рис. 1). 

 

Рис. 1. Критерії, які вказують на необхідністьстворення ЕС 

Джерело: розроблено автором за даними [2] 

В основі функціонування ЕС лежить використання знань, а маніпулювання ними 

здійснюється на базі евристичних правил, сформульованих експертами. ЕС видають поради, 

проводять аналіз, виконують класифікацію, дають консультації. Вони орієнтовані на рішення 

задач, що зазвичай вимагають проведення експертизи людиною-фахівцем. На відміну від 

машинних програм, які використовують процедурний аналіз, ЕС вирішують завдання у 

вузькій предметній області (конкретній галузі експертизи) на основі дедуктивних міркувань. 

Головна перевага експертних систем – можливість накопичувати знання, зберігати їх 

тривалий час, оновлювати і тим самим забезпечувати відносну незалежність конкретної 

організації від наявності в ній кваліфікованих фахівців [3, с. 86]. 

Експертні системи служать засобом для розширення і посилення професійних 
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можливостей кінцевого користувача. Експертна система повинна демонструвати 

компетентність, тобто досягати в конкретної предметної області того ж рівня, що і фахівці-

експерти. Недостатньо знаходити оптимальні рішення, необхідно робити це швидко. 

Системи повинні мати не тільки глибоке, а й досить широке розуміння предмета. Методи 

знаходження рішень проблем досягаються на основі міркувань, що виходять з 

фундаментальних принципів у випадку некоректних даних або неповних наборів правил. 

Відзначимо значимі властивості експертних систем: 

– веде пошук рішення в заздалегідь визначеному просторі; 

– повинні функціонувати при неточних, сумнівних даних; 

– повинна пояснювати хід своїх міркувань і причину прийняття того чи іншого 

рішення; 

– має можливість нарощувати базу знань у міру отримання нових даних про 

предметну область. 

Отже, можна зробити висновок, що будь-яка сучасна галузь потребує впровадження 

експертних систем. Це обґрунтовано широкою функціональністю таких програмних рішень, 

здатністю вирішувати складні проблеми та задачі, а також можливістю вдосконалювати 

процеси прийняття рішень та аналізу. 

Література: 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИФРОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ   

КРАЇН ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ 

Поняття та концепція цифрової економіки (або електронна економіка, або веб-, інтернет-

економіка, англ. Digital Economy) виникли  в останній декаді ХХ століття внаслідок 

трансформацій, обумовлених використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Її 

головною особливістю є діджіталізація багатьох процесів та присутність в усіх сферах. 

В умовах цифрової економіки ключовим фактором економічного зростання виступає 
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цифрова трансформація. Вона обумовлена прискоренням процесів обміну даними, що сприяє 

зростанню продуктивності. Тому рівень цифровізації, включаючи цифрову культуру, 

визначає рівень конкурентоспроможності компаній, країн та економічних союзів. 

Дослідницький центр з питань світової конкурентоспроможності при Міжнародному 

інституті управлінського розвитку в Швейцарії (англ. International Institute for Management 

Development – IMD) з 2017 р. почав публікувати щорічний Рейтинг світової цифрової 

конкурентоспроможності (англ. World Digital Competitiveness – WDC). Мета рейтингу WDC 

– оцінити ступінь прийняття і рівень досліджень цифрових технологій, які ведуть до 

трансформації роботи уряду, бізнес-моделей і суспільства. Рейтинг готується на основі 51 

показника, згрупованих за трьома основними факторами: знання, технології, готовність до 

майбутнього (англ. Knowledge, Technology, Future Readiness) [1, р. 16]: 

- фактор знань відноситься до нематеріальної інфраструктури, яка підкреслює процес 

цифрової трансформації через відкриття, трактування та вивчення нових технологій; 

- фактор технологій оцінює рівень забезпечення розвитку цифрових технологій, якості 

технологічної інфраструктури, на скільки регулювання є сприятливим для розвитку 

технологій, наявність капіталу для інвестицій та інвестиційні ризики; 

- фактор готовності до майбутнього досліджує рівень готовності економіки до її 

цифрового перетворення і стосується рівня розвитку цифрової культури, визначає ступінь 

впровадження технологій урядом, бізнесом і суспільством в цілому. Він включає три 

компонента: адаптивність (тобто готовність суспільства залучатися до процесів, пов'язаних з 

цифровими технологіями, наприклад, здійснення покупок через інтернет), гнучкість бізнесу 

(тобто рівень впровадження нових технологій та інновацій, запропонованих приватним 

сектором) та інтеграцію ІТ. 

Рейтинг світової цифрової конкурентоспроможності (WDC) охоплює 63 країни. До 

переліку входять найбільш розвинуті країни усіх континентів, включаючи 30 європейських 

країн (крім Мальти); також до рейтингу WDC включена Україна (табл. 1). З числа 

європейських країн у першу половину списку рейтингу з 1 по 30 місце входять Швейцарія, 

Норвегія, Ісландія (не члени ЄС) і так звані “старі члени” ЄС, сформованого до 2004 р., за 

виключенням Італії та Греції, які посідають відповідно 41 та 53 позиції. “Нові члени” ЄС 

входять у другу половину списку рейтингу WDC, за виключенням Естонії та Литви, які 

посідають відповідно 29 та 30 позиції. Для країн ЄС, які посідають місця з 1 по 20, серед 

трьох факторів рейтингу WDC домінуючими є фактори знань та готовності до майбутнього. 

Технології у них не домінують, крім Норвегії. Для більшості європейських країн в рейтингу 

WDC після 20-ої позиції домінуючим фактором є технології. Україна знаходиться наприкінці 

рейтингу на 60-му місці, домінуючий фактор в її цифровізації – це знання (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Рейтинг світової цифрової конкурентоспроможності (WDC) країн Європи та 

України (серед 63 країн) за 2019 р. 

 Номер Країни 

Рейтинг WDC 

загальний  

(серед 63) 

Рейтинг 

за 

фактором 

знань* 

Рейтинг за 

фактором 

технологій* 

Рейтинг за 

фактором 

готовності до 

майбутнього* 

Країни, які входять до 

першої десятки у 

загальному списку  

1.  Швеція 3 4 7 6 

2.  Данія  4 6 11 2 

3.  Швейцарія 5 2 10 10 

4.  Нідерланди 6 13 6 3 

5.  Фінляндія 7 9 8 7 

6.  Норвегія 9 16 3 8 

Країни, які входять до 

другої десятки у 

загальному списку  

7.  Велика Британія 15 14 18 13 

8.  Німеччина 17 12 31 16 

9.  Ірландія 19 24 28 5 

10.  Австрія 20 10 32 23 

Країни, які входять до 

третьої десятки у 

загальному списку  

11.  Люксембург 21 34 12 17 

12.  Франція 24 20 16 29 

13.  Бельгія 25 23 21 25 

14.  Ісландія 27 29 20 26 

15.  Іспанія 28 28 29 27 

16.  Естонія 29 30 22 30 

17.  Литва 30 26 25 32 

Країни, які входять до 

четвертої десятки у 

загальному списку  

18.  Словенія 32 27 35 36 

19.  Польща 33 33 37 33 

20.  Португалія 34 31 38 34 

21.  Латвія 36 36 23 45 

22.  Чехія 37 37 34 39 

Країни, які входять до 

п'ятої десятки у 

загальному списку  

23.  Італія 41 41 46 31 

24.  Угорщина 43 44 36 57 

25.  Болгарія 45 46 42 48 

26.  Румунія 46 47 45 51 

27.  Словаччина 47 48 44 47 

Країни, які входять до 

шостої десятки у 

загальному списку  

28.  Хорватія 51 42 50 60 

29.  Греція 53 53 54 53 

30.  Кіпр 54 55 59 40 

  Україна 60 40 61 62 

Джерело: розроблено автором за даними [1 , р. 40-41 ], 

* сірим виділено домінуючий фактор. 

Цифрова трансформація сприяє активізації зростання і має серйозний позитивний 

ефект у вигляді високої віддачі. За оцінкою експертів найбільшого у світі виробника 

програмного забезпечення американської корпорації Oracle, компанії, які реалізували 

цифрові трансформації в своєму виробництві, на 26% більш прибуткові, ніж їх галузеві 

конкуренти і мають ринкову вартість на 12% вище [2, p. 2]. 

Висока економічна віддача цифрових технологій стимулює компанії збільшувати 

інвестиції в них. За даними Всесвітнього економічного форуму сукупний середньорічний 

темп зростання вкладень корпорацій в нові цифрові технології з 2016 по 2020 рік за 

прогнозами зросте на 13% з 1,503 до 2,426 млрд доларів США [3, p. 8]. 
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Для забезпечення максимально позитивних ефектів, а також попередження загроз і 

усунення проблем від цифрової трансформації, важливу роль має відігравати держава, а 

також необхідним є забезпечення інформаційної безпеки держав, компаній, громадянин.  

Цифрова економіка повинна бути соціально орієнтованою, і для того, щоб до неї були 

залучені всі члени суспільства, необхідно стимулювати розвиток цифрової культури.  

В умовах цифрової економіки для підвищення продуктивності і скорочення витрат у 

виробництві та управлінні необхідним є стимулювання розвитку і впровадження цифрових 

технологій або, навіть, цілих цифрових платформ: розумний будинок, цифрове місто, 

електронний уряд, 3D принтери, професійні мережі. 

В цілому, головним завданням цифрової трансформації має бути забезпечення 

зростання добробуту суспільства за умови рівноправної взаємодії держави, компаній і 

громадян. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 

Підвищення ефективності формування кредитного портфеля банку  потребує розвитку 

банківського ризик-менеджменту, який узяв би на себе функції захисту кредитного портфеля 

банку від проблемних позик, відсіювання потенційно ненадійних позичальників ще до 

прийняття рішення про надання кредиту.  

Розглянемо завдання зменшення кредитного ризику на рівні опрацювання кредитних 
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запитів окремих потенційних позичальників. 

Кредитний запит характеризується розміром позики V , тривалістю кредитної угоди T  

та графіком повернення позичкових коштів та відсотків за кредит на проміжку часу  T,0 . 

Цей графік містить інформацію про розміри майбутніх платежів 
i

D , які здійснюватимуться 

позичальником у календарні моменти часу 
i

t , mi ,1 , де m  – загальна кількість таких 

платежів [1].  Вважатимемо, для визначеності, що тривалість T  кредитної угоди вимірюється 

у місяцях, а платежі здійснюватимуться щомісяця у фіксованому розмірі D  грошових 

одиниць, тобто за весь час дії кредитної угоди позичальник повинен зробити T  таких 

платежів. Нехай r  – вибрана банком місячна нормативна ставка дисконту.  

За відсутності ризику зведений чистий дохід N  банку становитиме величину 
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Оскільки у момент надання кредиту існує ризик майбутньої втрати платоспроможності 

позичальника, зведений чистий дохід кредитної установи є випадковою величиною. 

Потрібно визначити закон розподілу цієї випадкової величини. 

Нехай   момент часу у майбутньому, коли позичальник втратить свою 

платоспроможність і  з моменту часу   всі його платежі кредитній установі припиняються. 

Потрібно визначити функцію розподілу ймовірностей )(tP  неперервної випадкової 

величини  .  

Можна зробити припущення, що імовірність втрати позичальником платоспроможності 

на нескінченно малому проміжку часу довжиною 0t  дорівнює )( tot  , тобто 

пропорційна довжині проміжку t  з точністю до нескінченно малої величини більш 

високого порядку малості, аніж t . Вважатимемо також, що множник 0 , який 

характеризує конкретного позичальника з огляду на його можливу неплатоспроможність у 

майбутньому, не залежить від моменту часу, коли починається проміжок t . Фактично 

показник 1  означає, що позичальник повність погашає всій кредит.  

За наведених припущень для функції )(tP  розподілу ймовірностей випадкової 

величини   випливає рівність )())((1()()( tottPtPttP   , тобто 

)
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 . 

Після переходу до границі при 0t  одержимо таке диференціальне рівняння щодо 
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невідомої функції )(tP : 

)()( tPtP   . 

Розв’язок цього диференціального рівняння визначається за початкової умови 

0)0( P : 

      
tetP 1)( , 0t ,                                       (2) 

що свідчить про показниковий закон розподілу випадкового моменту часу  , коли 

позичальник втратить свою платоспроможність.  

З’ясуємо властивості параметра  , який характеризує можливу неплатоспроможність 

позичальника. Для цього, насамперед, обчислимо середню тривалість   такого проміжку 

часу, упродовж якого позичальник зберігає свою платоспроможність: 
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Отже, по-перше, 


1
 – це очікувана тривалість випадкового проміжку часу, упродовж 

якого позичальник залишатиметься платоспроможним. 

По-друге, оскільки тривалість кредитної угоди дорівнює T  одиниць часу, параметр   

визначає імовірність події, що позичальник буде платоспроможним до самого закінчення 

терміну дії кредитного договору. Зазначена подія – це подія }{ T , імовірність якої 

дорівнює: 
TeTP  )(1 . 

По третє, параметр   визначається імовірністю 
0

q  події, що позичальник залишиться 

платоспроможним упродовж першого року дії кредитного договору. Дійсно, якщо тривалість 

проміжку часу, який починається з моменту отримання позичальником позики та має 

довжину 1 рік, позначити через 
0

T  (йдеться про використання вибраних для дослідження 

одиниць виміру часу), з рівності 0

0

T
eq


  одержимо: 

0

0
ln

T

q
 . 

Ці та інші властивості параметра   дають змогу оцінювати його значення за 

результатами аналізу наявної у кредитній установі статистики виконання позичальниками 

кредитних угод, об’єктивної інформації про конкретного позичальника, з використанням 

скоригованих моделей тощо.  

Нехай   – це кількість платежів, які зробить позичальник до моменту втрати ним 

платоспроможності. Подія }{ t  – тобто позичальник зробить саме t  платежів до моменту 

втрати ним платоспроможності, ймовірність такої події дорівнюватиме: 
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Знайдемо чистий зведений дохід 
t

N  банку у випадку, якщо позичальник зробить точно 

t  платежів. За аналогією з (1) одержимо: 
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.               (4) 

Формули повністю визначають закон розподілу ймовірностей випадкового зведеного 

чистого доходу банку за умов ризику щодо майбутньої платоспроможності позичальника. 

Корисність випадкового прибутку дорівнює очікуваній корисності його можливих 

значень. Тому для детермінованого еквіваленту N̂  випадкового зведеного чистого доходу 

банку за окремим кредитним запитом справджується рівняння: 

                 



T

t

tt pNfNf
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)()ˆ(                                      (5) 

Функція корисності f  у разі нейтрального ставлення кредитної установи до ризику є 

лінійною, тому детермінований еквівалент N̂  збігатиметься з очікуваним рівнем N  

випадкового чистого зведеного доходу: 
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Користуючись для значень 
t

N  формулами (4), остаточно одержимо: 
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де параметр 0c  відповідає ставленню кредитної установи до ризику ( 0c  у разі 

несхильності і, навпаки, 0c  у разі схильності до ризику). 

Аналіз кредитного запиту завершується висновком про доцільність чи недоцільність 

подальшого розгляду цього запиту щодо можливості включення його до кредитного 

портфеля банку. Кредитний запит слушно рекомендувати до потенційно прийнятних, якщо 

очікувана величина доходу банку за цим запитом, розрахована за формулою (7) невід’ємна (

0ˆ N ). А якщо очікувана величина доходу від’ємна ( 0ˆ N ), відповідний запит є для банку 

економічно невигідним, з огляду на індивідуальне ставлення кредитної установи до ризику. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Стрімко поширюються цифрові технології перетворять багато видів економічної та 

соціальної діяльності. Однак збільшується цифровий розрив створює небезпеку ще більшого 

відставання країн, що розвиваються, і особливо найменш розвинених з них. Для 

переосмислення стратегій розвитку цифрового сектора і майбутніх контурів глобалізації 

потрібен комплексний підхід до нових технологій, зміцнення партнерства і більш вміле 

керівництво. 

Ми знаходимося лише на зорі цифрової епохи, і на багато питань, стосуються 

цифровізації, ще тільки належить знайти відповіді. Через брак відповідних статистичних і 

емпіричних даних і стрімкого технологічного прогресу директивні органи, намагаючись 

розробити ефективні стратегії стосовно цифрову економіку, стикаються з постійно 

мінливими пріоритетами   [3, с. 7]. 

В останні роки розгортається чергова хвиля трансформації моделей діяльності в бізнесі 

і соціальній сфері, викликана появою цифрових технологій нового покоління, які в силу 

масштабів і глибини впливу отримали найменування «наскрізних», - штучного інтелекту, 

робототехніки, технологій бездротового зв'язку і ряду інших. 

Їх впровадження, за оцінками, здатне підвищити продуктивність праці в компаніях на 

40% [WEF, 2018a]. У найближчому майбутньому саме ефективне використання нових 

цифрових технологій визначатиме міжнародну конкурентоспроможність як окремих 

компаній, так і цілих країн які формують інфраструктуру і правове середовище для 

цифровізації [1, с.13]. 

Україна в повній мірі схильна до загальносвітовим тенденціям в області розвитку 

цифрових технологій. На нас чекає зіштовхнутися з усіма наслідками цифровізації, які вже 

зараз породжують корінні зміни моделей економічної діяльності і соціального життя в 
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провідних країнах. І чим швидше темп впровадження цифрових технологій, тим складніше 

завдання управління становленням цифрової економіки. 

Огляд трендів цифрової економіки. Перший тренд – це трансформація умов життя 

людини. Цифровізація забезпечує фундаментальні перетворення в усіх сферах життя і 

діяльності людини. Технології стають далеко не тільки двигуном розвитку нових галузей, а й 

знаходять важливі соціальні ролі, вносячи вагомий внесок у вирішення проблем суспільства, 

таких як старіння населення, соціальне розшарування, екологічні проблеми і зміна клімату.  

Другий тренд поширення нових бізнес-моделей. Цифрова економіка задає напрямки 

трансформації традиційних секторів економіки, виникнення нових ринків і ніш. Нові бізнес-

моделі є клієнтоорієнтованими (customer centric), що повністю визначає їх структуру: від 

ціннісного пропозиції, спрямованого на рішення передбаченої потреби клієнта, своєчасної 

доставки (Just-in-time) і до потоків доходів, заснованих на часі використання продукту 

клієнтом. 

Тренд цифровізації промисловості. Цифровізація промислового виробництва має на 

увазі інтеграцію ряду проривних технологій: віртуального моделювання, робототехніки, 

штучного інтелекту, великих даних, технологій хмарних і граничних обчислень, 

предиктивної аналітики, нових стандартів зв'язку та ін. 

Тренд цифрового державного управління. Метою цифрової трансформації державного 

управління є створення цифрового уряду (digital government), яке базується на ідеях 

клієнтоорієнтованості і омніканальності, максимізації корисності діяльності органів влади 

для громадян та «цифровізації за замовчуванням» (digital by default). У сфері державного 

управління розвиваються принципи «гнучкого управління» (agile), які передбачають 

постійне використання механізмів зворотного зв'язку на протязі всього терміну реалізації 

заходів і програм. 

Тренд цифровізації науки. Цифровізація робить науку більш відкритою, стимулюючи 

дослідників до адаптації практик відкритого доступу і спільної роботи через нові цифрові 

інструменти. Формування цифрових платформ для наукових досліджень дозволяє істотно 

скоротити тимчасові е і матеріальні витрати на проведення експериментів, збір і обробку 

інформації, забезпечити віддалений доступ до передової наукової інфраструктури. 

Глобальні перспективи та наслідки зростаючого впливу цифрових платформ. У 

перспективі необхідно мати таку юрисдикцію у країні, яка з одної сторони приваблює 

інвесторів з точки зору технологічних інновацій, а з іншої – захищає інтелектуальну 

власність, інтереси та права власника даних, підтримує оборот даних у вірному режимі. 

Щоб змінити ситуацію важливо за участю держави і приватного бізнесу створити 

опорну інфраструктуру цифрової економіки, в тому числі безпечні лінії зв'язку і центри 
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обробки даних, а також збільшити випуск фахівців в сфері цифрової економіки і добитися 

спільної цифровий грамотності [2, с. 9]. 
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1. Digital Transformation Initiative. Unlocking $100 Trillion for Business and Society from 

Digital Transformation. Executive summary. P. 12. (дата обращения: 13.03.2019). 

2. Бахман Д. А. Перспективы развития цифровой экономики [Електронний ресурс] / 

Дианна Александровна Бахман. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki.  

3. Конференция Организации Обьедененных Наций по торговле и развитию. Доклад о 

цифровой экономике [Електронний ресурс] / Конференция Организации Обьедененных 

Наций по торговле и развитию. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf. 

 

 

Фалько Катерина Сергіївна 

Сумський державний університет  

(м. Суми) 

Науковий керівник: к.ю.н, доцент Маланчук Т.В. 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Проблеми забезпечення економічної безпеки в умовах ускладнення соціальних, 

економічних, політичних процесів і явищ набувають все більшої актуальності. Різні 

напрямки сучасної діяльності є джерелами раніше невідомих викликів і загроз, що, 

відповідно, вимагає вироблення нових принципів їх мінімізації [1]. 

Досвід показує, що економічна безпека є найважливішою умовою стабільності та 

досягнення результатів у розвитку окремих держав і суспільства в цілому. По суті, це набір 

економічних, політичних, правових інструментів, які сприяють захисту життєво важливих 

економічних інтересів [2]. 

На нашу думку, пріоритетним завданням забезпечення економічної безпеки є 

прогнозування викликів і загроз, до реалізації яких необхідно готуватися вже сьогодні.  

Найважливішим глобальним викликом є загальна цифровізація. Глибокі зміни, викликані 

використанням цифрових технологій, значно розширили масштаби проблем при забезпеченні 

економічної безпеки. Ефективне управління ризиками в умовах розвитку цифрового простору 

має велике значення для реалізації економічних і соціальних переваг цифрової економіки. 

Формування довіри в нових умовах взаємодії, основою яких є цифрові технології - важлива 

умова соціально-економічного розвитку. Взаємодія влади, бізнесу, громадських організацій в 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf
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питаннях цифрової безпеки відіграє ключову роль у підтримці умов для зміцнення основ 

спільної діяльності в такій ситуації. Незважаючи на значну увагу до проблем розвитку цифрової 

економіки серед безлічі експертів, питання впливу цифрових технологій на економічну безпеку 

розроблені досить слабо. Виходячи з цього, необхідною є систематизація проблем забезпечення 

економічної безпеки в умовах розвитку глобальної цифровізації. 

У 2017 році в Україні прийнято закон «Про електронні довірчі послуги», який вступив 

в силу в листопаді 2018 року, а в травні 2018 року набрав чинності закон «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України», згідно з яким в Україні повинна бути створена 

урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події - CERT-UA. В майбутньому її 

повинні з'єднати з подібними групами в ЄС (EU CERT) і всіх країнах-партнерах. 

В свою чергу вважаємо, що діючий в Україні закон «Про електронні документи та 

електронний документообіг» потребує вдосконалення відповідно до Угоди про асоціацію в 

контексті переходу до повноцінного регулювання довірчих електронних послуг. Закон 

України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» також 

вимагає приведення у відповідність до нового законодавства з метою подальшої 

імплементації норм закону «Про електронні довірчі послуги». 

Безпека цифрових систем є актуальною проблемою для економіки і суспільства в 

цілому та одним з ключових і «наскрізних» напрямків управління цифровізацією з метою 

адекватного захисту всіх учасників. 

Типовими цілями стратегій щодо забезпечення безпеки в цифровому просторі є [3]: 

 виявлення кібератак і реагуванняна них; 

 запобігання загрозам, підтримка і розробка надійних продуктів і послуг для 

державних структур і суб'єктів економічної діяльності; 

 підтримка державних установ і операторів інфраструктури; 

 сприяння розвитку освіти в області цифрових технологій. 

Основними проблемами економічної безпеки є проблеми «цифрової нерівності», 

відсутності власної елементної бази, зміни на ринку праці, промислове шпигунство, 

маніпулювання особистими даними та інші. 

У цифровому середовищі, заснованому на передачі даних, також посилюються 

проблеми забезпечення цифрової конфіденційності, економічної безпеки. У великій мірі 

економічний розвиток досягається за рахунок відкритого обміну даними, що, в свою чергу, 

збільшує складність забезпечення кібербезпеки і управління ризиками в цифровому 

середовищі. При цьому ризики, пов'язані з цифровізацією середовища, повинні розглядатися 

в соціальній та економічній площині, а не тільки з технічної точки зору. Окремої уваги 

заслуговує підтримка бізнесу в зниженні ризиків від використання цифрових технологій в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
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економічній діяльності. 

Найчастіше підприємства стикаються з проблемами в цифровому середовищі, маючи 

слабкі можливості по забезпеченню власної економічної безпеки в нових умовах. Така 

ситуація вимагає нових підходів до управління ризиками, включаючи ринкові інструменти, 

зокрема такі як страхування. 

Серед інструментів вирішення проблем цифрового суспільства можна виділити: 

 цифрові платформи для розвитку «часткової економіки»; 

 «хмарні» технології та методи обробки великих баз даних.  

 раціональне використання ресурсів; 

 об'єднання короткострокових і довгострокових цілей розвитку; 

 навчання протягом усього життя; 

 системність, вирівнювання різних рівнів управління; 

 залучення в процес цифровізації всіх зацікавлених сторін. 

Вважаємо, що тільки широкомасштабне рішення проблем економічної безпеки 

цифрового суспільства дозволить забезпечити цілеспрямоване формування процесу 

економічного зростання і підвищення економічного добробуту всього суспільства. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ 

ПОДАЛЬШОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

На сучасному етапі ключовим процесом, що визначає розвиток усього світу в цілому, 

виступає глобалізація. Однією з перших громадських систем, яка вже сьогодні зазнає впливу 

глобалізаційних процесів, є система вищої освіти. 

Основною формою перетворень, з позицій формування інформаційного суспільства та 
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економіки знань, виступає цифровізація, яка означає переклад в цифровий формат 

інформаційного наповнення системи освіти та комунікацій в її межах. 

Практики впровадження цифрових технологій зачіпають не тільки нововведення в 

методичній програмі, а й модернізацію в оснащенні навчального процесу. Найважливіше, що 

у ключових закладах вищої освіти з'явилися розуміння стратегії і приклади цифрової 

трансформації самого освітнього процесу при вступі абітурієнтів на навчання за новими 

програмами вищої освіти і якісне удосконалювання вже діючих акредитованих програм.  

Сьогодні ми можемо говорити про те, що цифрові технології – це унікальний механізм 

для різнобічного розвитку сучасного закладу вищої освіти. Наприклад, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вже більш ніж 8 років має 

власний електронний журнал, у якому студенти дистанційно можуть переглядати бали та 

відвідування, а викладачі зобов’язані у режимі реального часу фіксувати деталі освітньої 

діяльності без права зміни результатів заднім числом. Електронний ресурс має чітку та 

досить просту структуру, яка складається із трьох розділів:  

 Навчання студента – поточна успішність, семестрові бали, статистика оцінок, 

пропуски занять. Також у цьому розділі можна переглянути вибіркові дисципліни, які були 

обрані на початку першого курсу та анкетні дані. 

 Заборгованості 

 Розклад  

Також з поточного навчального семестру почав функціонувати телеграм-бот – 

KneuJournalBot, зручність якого полягає у миттєвому сповіщенні студента про щойно 

виставлені бали. Переваги бота: сповіщення студента, рейтинг балів у групі з певного 

предмету, визначення максимального та мінімального рівня балів, зведений звіт по усіх 

предметах. 

Загальновідомо, що нас очікує повна цифровізація освіти, яка станом на кінець 2019 

року є цифровою тільки на 2% у світовому масштабі [1, с. 3]. Навчання планується 

провадити через мобільні платформи, а штучний інтелект і віртуальна реальність відкриють 

багато нових можливостей для освіти та розвиватимуть ключові компетентності здобувача – 

грамотність, культурну обізнаність, самовираження, підприємницькі здібності.,  

Одним із напрямків удосконалення організації навчального процесу є запровадження 

сучасних навчальних технологій. Дистанційне навчання є однією з форм індивідуалізації 

навчального процесу. Електронна форма дистанційного навчання (е-дистанційне навчання) 

передбачає здійснення взаємозв’язку між учасниками навчального процесу як асинхронно, 

так і синхронно в часі і базується на використанні електронних транспортних систем 

доставки навчальних та інших засобів інформаційних об’єктів, медіа навчальних засобів та 
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інформаційно-комунікаційних технологій. Таким чином, е-дистанційне навчання 

принципово базується на використанні інформаційних і комунікаційних технологій [3, с. 3]. 

В Україні в даному напрямку рухаються такі компанії, як Prometheus, EdEra, 

Grammarly. Саме стартапи роблять прямий внесок у майбутнє нашої країни, адже якісна 

доступна освіта дає поштовх для розвитку усіх галузей [1, с.4]. 

Дистанційна система у КНЕУ імені Вадима Гетьмана базується на основі безкоштовної 

платформи Moodlе (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).  Moodlе – це 

відкрита система управління навчанням, орієнтована на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами, і яка також використовується для організації дистанційних 

курсів. Структура типового курсу складається із восьми розділів: загальна інформація про 

курс, зміст курсу, словник, календар, пошта, самоперевірка, тести та завдання. 

Дана система надає можливість проектувати, створювати та керувати інформаційно-

навчальними ресурсами навчального закладу. Система є відкритою та достатньо гнучкою: 

викладач може самостійно створювати дистанційний курс та управляти ним, тобто 

використовувати часові обмеження, створювати власні критерії оцінювання, контролювати 

надсилання на перевірку виконаних студентами завдань, дозволяти або забороняти 

студентам перездавати модульні або підсумкові роботи [2, с.8]. 

Важливою перевагою системи є відкритий доступ до різних елементів курсу: лекцій, 

практичних завдань, питань та відповідей, чатів, а ще студенти можуть переглядати свої 

помилки, які вони допустили в ході розв’язання завдань. Дистанційні курси гіпотетично 

можуть надати і посилити можливості для виконання міжнародних групових проектів, 

навчання з інших країн, дуального навчання та індивідуальних графіків. 

Розвиток цифрового вищого навчального закладу обов'язково повинен 

супроводжуватися впровадженням і актуалізацією освітніх програм усіх рівнів відповідно до 

вимог та ключових компетенцій цифровізації для кожного рівня освіти та моніторингом 

потреб сучасного виробничого ринку. 

На сьогодні в Україні потрібно створювати сприятливі умови для поєднання  світових 

освітянських програм та вітчизняних інновацій при збереженні історичних надбань, які 

базуються на традиціях національної освіти та менталітету. Саме на основі такого поєднання 

Література: 

1. Бербенюк І. Діджиталізація освіти – компетенції ХХІ століття [Електронний ресурс] 

/ Ірина Бербенюк. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 

https://vseosvita.ua/library/didzitalizacia-osviti-kompetencii-hhi-stolitta-172970.html 

2. Давидюк Т. В. Технологічні та методичні вимоги по розробці і використанню 

мережевих курсів в інтегрованому середовищі WebCT [Електронний ресурс] / Т. В. Давидюк, 

https://vseosvita.ua/library/didzitalizacia-osviti-kompetencii-hhi-stolitta-172970.html


 

331 

О. А. Саливон, О. О. Субіна. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/metod.pdf. 

3. Мунжасарова Т. Использование цифровых образовательных ресурсов как 

необходимое условие формирования полиязыковой личности [Електронний ресурс] / Т. 

Мунжасарова. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 

https://drive.google.com/file/d/1oLOC_O4hfr3k8lGP4Eninqd1lX1K_pr5/view 

  

https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/metod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oLOC_O4hfr3k8lGP4Eninqd1lX1K_pr5/view


 

332 

«ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»  
 

  

Матеріали доповідей І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених 

 

ЧАСТИНА 1 
 

(м. Львів, 20 лютого 2020 р.)  

 

 

 

 

Оргкомітет не завжди поділяє думку та погляди авторів.  

Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та 

інших відомостей несуть автори публікацій. 

 

  

  

  

 

 

 

Рекомендовано до випуску Вченою радою факультету управління фінансами та 

бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка  

(протокол № 8 від 24 лютого 2020 р.). 
 

 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

факультету управління фінансами та бізнесу, 

79000 м. Львів, вул. Коперника, 3 
 

 


