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МОНІТОРИНГ ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В 
ЕКОНОМІЦІ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОГО ГЕНДЕРНОГО 

РОЗРИВУ 

 
 

За останні 20 років у світі досягнуто значного прогресу у просуванні 
принципу гендерної рівності. Уряди, ділові кола, профспілки, громадські організації 
докладають багато зусиль з подолання дискримінаційних стереотипів, що 
створюють перепони на шляху забезпечення рівності в суспільстві. Наразі 
гендерна рівність набуває пріоритетної уваги навіть у діяльності міжнародних 
фінансових організацій. Останнім часом на глобальному рівні з’явився ряд 
важливих політичних ініціатив із забезпечення комплексного гендерного підходу 
шляхом розвитку інституційних механізмів, нормативних заходів і технічної 
допомоги. Проте, попри величезні зусилля міжнародної спільноти, для жінок, як і 
раніше, існують реальні перепони в багатьох сферах, зокрема на ринку праці, де їх 
частка у високооплачуваних секторах є недостатньою.  

Минулого року МВФ презентував свої дослідження щодо впливу гендерного 
балансу на рівень розвитку держави. У дослідженні за червень 2018 р. («How to 
operationalize gender issues in country work») йдеться про те, що гендерна рівність є 
неодмінною складовою сприяння економічній стабільності та росту. Гендерні 
питання часто мають макрокритичне значення, оскільки економічні можливості 
жінок є важливими для зростання як через безпосередній вплив розміру робочої 
сили на виробництво, так і через вплив на продуктивність (Cuberes, D. and M. 
Teignier, 2014, «Aggregate Costs of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative 
Estimate»).  

Щорічно Світовий економічний форум (World Economic Forum) проводить 
дослідження індексу гендерного розриву (The Global Gender Gap Index). У 
дослідженні вимірюється гендерна нерівність за 14 різними показниками у 
чотирьох основних сферах: економічна участь та кар'єрні можливості; рівень 
освіти; здоров'я і тривалість життя; політичні права та можливості. Індекс 
вимірюється за шкалою від 0 до 1, де нуль – повна нерівність статей, а одиниця – 
відповідно рівність. Значення індексу інтерпретується як відсоток розриву між 
жінками і чоловіками, що дозволяє порівнювати поточні показники з минулими та 
визначати прогрес у певній сфері.  

Основні висновки цьогорічного звіту: 
 Глобальна середньозважена (відкоригована на кількість населення) 

відстань до паритету становить 68,0 % (тобто розрив між чоловіками і жінками 
становить 32 %), що зовсім несуттєве покращення порівняно з минулим роком. 
Прогрес спостерігався у 89 країнах зі 144. 
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 Серед чотирьох тем, з яких складається загальний індекс, 
найбільший розрив спостерігається в політиці — до рівності не вистачає 77,1 %; 
в економічному житті розрив становить 41,9 %. Тим часом гендерний розрив 
майже подолано у сфері освіти й охорони здоров’я — там залишилося тільки 
4,4 % та 4,6 % відповідно. Лише в економічному житті розрив порівняно з 
минулим роком було зменшено. 

 Шлях до рівності в плані лідерства в економіці й політиці так само 
дуже довгий: лише в 17 зі 149 країн глава держави — жінка, в усьому світі 
міністерок і парламентарок тільки 18 % і 24 % відповідно. Частка жінок на 
керівних посадах становить 34 % (в тих країнах, де була доступна інформація) і 
не сягає навіть 7 % у таких найменш гендерно рівних країнах, як Єгипет, 
Саудівська Аравія, Ємен і Пакистан. Водночас у п’ятьох країнах — це Багамські 
острови, Колумбія, Ямайка, Лаоська НДР і Філіппіни — гендерна рівність у 
політичному житті стала реальністю, а ще в 19 країнах принаймні 40 % жінок 
обіймають керівні посади. 

 В економічному житті суспільства найбільші проблеми з гендерною 
рівністю виникають у контролі за фінансовими активами і витратах часу на 
неоплачувану працю. У 60 % країн світу жінки мають такий самий доступ до 
фінансових ресурсів, як і чоловіки, а до можливості володіти землею — лише в 
42 % країн. Крім того, у 29 країнах, про які є доступні дані, жінки витрачають у 
середньому вдвічі більше часу на неоплачувану хатню роботу, ніж чоловіки. 

 У звіті приділено увагу швидким змінам, які відбуваються нині на 
ринку праці, та розглянуто гендерні диспропорції в розробці штучного інтелекту 
(AI) — одній із ключових і критично необхідних у майбутньому галузей. На 
основі співпраці з LinkedIn було виявлено, що в усьому світі лише 22 % фахівців 
у цій галузі — жінки. Це зумовлює гендерний розрив у 72 %, останні роки він не 
змінюється і поки що немає підстав сподіватися на позитивну тенденцію в 
майбутньому.. 

 Найскладніші гендерні розриви, які треба подолати, — це надання 
рівних економічних можливостей та залученість у політичне життя (202 і 
107 років відповідно). Прогрес у здобуванні жінками економічних можливостей є, 
але він дуже повільний, особливо на тлі зростання частки жінок у робочій силі. 
Спостерігається викривлення економічного простору: жінки отримують більше 
можливостей для економічної самореалізації і заробітків, проте рівень їх 
доступу до використання і розпорядження фінансовими ресурсами майже не 
змінюється. Важливий і той факт, що, попри загальні позитивні тенденції в 
скороченні гендерного розриву в плані участі в політичному житті, у західних 
країнах відбувається стагнація і навіть регрес у цій сфері. Розрив у сфері освіти 
буде подолано за наступні 14 років. Нерівності ж у сфері охорони здоров’я 
можна вважати усунутими, хоча цей показник дещо погіршився порівняно з 
2006 роком, але майже в усьому світі гендерний розрив подолано, а в третині з 
оцінених країн його закрито повністю (йдеться про доступ, а не про якість 
медичних послуг, та ефективність роботи сфери охорони здоров’я). 

 Найбільш гендерно рівна країна сьогодні Ісландія, яка подолала 
понад 85 % загального гендерного розриву. Далі ідуть Норвегія (83,5 %), Швеція 
й Фінляндія (82,2 %). До десятки лідерів, у якій домінують північні країни, 
ввійшли латиноамериканська Нікарагуа (5-те місце), дві країни на південь від 
Сахари (Руанда — 6-те місце, Намібія — 10-те) і одна країна зі Східної Азії 
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(Філіппіни — 8-ме місце). У десятку потрапили також Нова Зеландія (7-ме місце) 
й Ірландія (9-те місце). 

 Усі вісім географічних регіонів, оцінені в доповіді, досягли 
принаймні 60 % гендерного паритету, а два з них подолали бар’єр у 70 %. 
Західна Європа в середньому — регіон з найвищим рівнем гендерного паритету 
(75,8 %), Північна Америка тут друга (72,5 %), а Латинська Америка — третя 
(70,8 %). За ними йдуть Східна Європа і Центральна Азія (70,7 %), Східна Азія і 
Тихий океан (68,3 %), Африка на південь від Сахари (66,3 %), Південна Азія 
(65,8 %), Близький Схід і Північна Африка (60,2 %). У 2018 році до 149 країн, 
представлених у доповіді, додалися п’ять нових учасників: ДРК Конго, Ірак, 
Оман, Сьєрра-Леоне і Того. Сьєрра-Леоне перебуває на 114-му місці, а інші нові 
учасники ще нижче. 

 За умови збереження наявних тенденцій загальний глобальний 
гендерний розрив через 61 рік буде подолано в Західній Європі, через 70 років 
— у Південній Азії, через 74 роки — в Латинській Америці і Карибському 
басейні, через 135 років — у країнах Африки на південь від Сахари, через 
124 роки — у Східній Європі і Центральній Азії, через 153 роки — на Близькому 
Сході і в Північній Африці, через 171 рік — у Східній Азії і в Тихому океані, а 
також у Північній Америці через 165 років. Хоча ці оцінки засвідчують темпи 
досягнення гендерної рівності, політичні діячі й інші сторони мають можливості 
істотно пришвидшити ці процеси, адже досягнення гендерної рівності має 
позитивний вплив не лише з позицій справедливості і більшої соціальної 
рівності, а й на можливості економічного зростання та ефективнішого 
використання людського капіталу. 

Україна посідає 65-те місце зі 149 країн, а оцінка паритету становить 
70,8 %. Прогрес у досягненні гендерної рівності коректніше оцінювати саме за 
оцінкою, а не за рангом, адже кількість країн протягом цих років зросла зі 110 до 
140, тому найкращий результат — 48-ме місце — Україна мала 2006 року. 
Водночас за 12 років існування звіту з оцінки гендерного розриву відстань до 
паритету зменшилася з 32,03 % до 29,2 %. 
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Найгірша ситуація в Україні (як і в більшості країн світу) склалася з рівною 
участю жінок у політиці. Цікаво, що за 12 років найбільшого прогресу Україна 
досягнула в подоланні розриву в економічній (5,6 %) і політичній (5,7 %) сферах 
(хоча, щоб досягнути паритетної участі жінок і чоловіків у політиці, нам 
залишається ще 89,3 %), а в охороні здоров’я навіть відбувся регрес на 0,2 %. 

Розгляньмо найкритичніші для країни сфери — економіку й політику. 
Складники оцінки економічного життя такі. 

 Участь на ринку праці — відсоткова частка населення, яке активно 
бере участь на ринку праці, працюючи або шукаючи роботу. У 2018 році вона 
склала 0,829, це значить, що на кожні 100 чоловіків, активних учасників ринку 
праці, припадає лише 83 жінки. 

 Рівність доходу (в паритеті купівельної спроможності, у дол.) 
оцінюється як сума доходу, отриманого жінками й чоловіками, з урахуванням 
частки зайнятих чоловіків і жінок, їхньої відносної заробітної плати та ВВП 
країни і становить 0,631, тобто на кожні 100 доларів доходу чоловіків жінки 
зароблять лише 63,1 долара. 

 Участь у вищому менеджменті на всіх рівнях: співвідношення жінок і 
чоловіків, зайнятих на вищих посадах за означенням Міжнародної організації 
праці (це посади, які впливають на планування, координацію, законотворчість і 
оцінку загальної діяльності в уряді та інших організаціях чи організаційних 
підрозділах), становить 0,697, а отже, на 100 керівників вищого рівня припадає 
70 керівниць. Слід розуміти, що цей показник не ілюструє розподіл за галузями 
економіки, а також за впливовістю посад і підприємств / організацій на ринку 
(голова представництва Google в Україні і директорка міні-пекарні порівнянні в 
рамках обчислення показника і неспівмірні за впливовістю). 

 Професійні і технічні працівники — співвідношення жінок і чоловіків, 
зайнятих на професійних і технічних позиціях (за означенням МОП, це такі, хто 
збільшує наявний запас знань, застосовує наукові чи художні концепції й теорії, 
або такі, хто виконує технічні й суміжні завдання, які вимагають високих знань і 
навичок). Тут в Україні існує гендерна рівність. 
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Залученість до політичного життя оцінюється за такими параметрами. 
 Наявність жінок у парламенті — як представництво жінок у 

парламенті, що в Україні становить 0,14, тобто поруч із сотнею чоловіків працює 
лише 14 парламентарок. 

 Міністерки — відсоток жінок, які обіймають міністерські посади, 
іноді такі посади можуть збігатися з головуванням в уряді (дані за цим 
показником оновлюються кожні два роки). Показник становить 0,15, тобто зі 
100 міністрів 87 осіб — чоловіки, 13 осіб — жінки. 

 Роки, коли жінки очолювали країну (за останні 50 років, 
враховуються посади голови держави або уряду), — для України це 2,8 роки за 
період обрахування. 

Загалом ситуацію можна оцінити як дуже повільний прогрес, який 
відбувається переважно коштом більшого залучення жінок в економічній і 
політичній сферах. Отже, саме ці аспекти суспільного життя потребують 
найбільшої уваги. 
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Братковська Христина 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД НА БІЗНЕС – ЗНАХОДИТЬ ТОЙ, ХТО ШУКАЄ 

 

 

Серед фахівців бізнесу, психологів і дослідників немає єдиної думки у 
визначенні жіночого стилю ведення бізнесу. Одні експерти взагалі не бачать 
відмінностей жінки-керівника від чоловіка. Інші схильні вважати: більшість 
якостей, притаманних гарному керівнику, виключно жіночі. 

Ніхто не заперечує того факту, що жінка і чоловік, дійсно, відрізняються 
один від одного: це виявляється і в характерах, і в логіці вчинків, і в життєвих 
цінностях і пріоритетах. Традиційно вважається, що чоловіки орієнтовані на 
вирішення певної життєвої задачі: як правило - це кар'єра, справа. Саме тому 
для чоловіка характерне наполегливе прагнення до перемоги, готовність 
ризикувати, наполегливість у досягненні мети. Чоловікові потрібна боротьба, 
нові цілі, перспективи у бізнесі ...    До речі, з самого початку чоловік знаходився 
в більш виграшному положенні в порівнянні з жінкою, і доки дружина виховувала 
дітей, перебуваючи в підпорядкуванні та матеріальній залежності, чоловік мав 
свободу дій і вибору, відкрито володарюючи та реалізуючи свої бажання. 

 Що залишалося жінці? Розвивати в собі хитрість, спритність, інтуїцію, 
вчитися керувати чоловіком. Поступово жінка придбала ті риси, за допомогою 
яких вона в будь-якій справі може досягти гарних результатів, незалежно від 
того, чи вважається вона традиційно чоловічою чи жіночою. Сучасна жінка не 
зупиняється лише на сім'ї, її прагнення йдуть далеко від простого "жіночого 
щастя". Так, "жінка-кар'єристка" (у хорошому сенсі слова) успішно та нарівні з 
чоловіками вирішує складні питання бізнесу. І поки психологи намагаються 
виділити характерні риси "жіночого стилю" ведення бізнесу, більшість керівників 
приходять до висновку, що в  будь-якій професії чоловіки і жінки мають рівні 
шанси на успіх, і досягти високих результатів може будь-який фахівець, якщо 
він має необхідні для конкретної посади якості. Прояв цих якостей навряд чи 
залежить від характеристик статі, швидше від особливостей людини. 

Підвищена емоційність, на жаль, робить бізнес-леді вразливішою: жінка 
частіше ображається, болісно реагує на критику, стаючи невпевненою в собі. 
Проте, приймаючи рішення, жінка-керівник покладається на свої відчуття, чуйно 
ставиться до більшості аспектів проблеми, що мають для неї емоційне 
значення. Вона тонко реагує на морально-психологічний клімат в колективі, не 
прагне до жорстких санкцій при здійсненні контролю за діяльністю 
співробітників. 

 Вважається, що жінка більш м'яка та податлива. Частково це - правда. 
Але більшість бізнес-леді вміють проявити жорсткість та натиск там, де це 
потрібно. Для жінок бізнесу також характерне вміння адаптуватися до обставин, 
що склалися, вміння адекватно сприймати ситуацію. Жінка частіше за все не 
скаржиться, не витрачає часу на пошук винних, а намагається підлаштуватися 
під задані обмеження, наполегливо і послідовно домагається реалізації 
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поставлених цілей. І це не м'якість, а гнучкість та дипломатичність, що 
дозволяють жінці ефективно взаємодіяти з діловими партнерами. 

У прояві розуму при прийнятті рішень та їх реалізації відмовити жінці ніяк 
не можна - рішення вона приймає з усією відповідальністю, добре все 
зваживши. Жінка чітко розподіляє функції серед виконавців, встановлюючи 
відповідальність у відповідності до конкретних обов'язків співробітників, 
поетапно контролюючи та не допускаючи затягування негативних ситуацій. 
Діючи послідовно і поступово, жінка схильна до тактичного, а не стратегічного 
управління. 

В бізнесі, в більшості випадків, жіноча допитливість реалізується в 
прагненні розширювати свій кругозір через спілкування, встановлення нових 
контактів, збір додаткової інформації. Жінка в'їдливо підходить до самої суті 
проблеми, шукає нові шляхи розширення бізнесу. Жінка використовує свою 
інтуїцію, щоб успішно діяти в кризових ситуаціях, не поступаючись в хитрості 
чоловікові-керівникові. 

Отже, жіночий стиль ведення бізнесу в тому, що стосується результатів 
діяльності, ні в чому не поступається чоловічому. 

Тож, обираючи для себе зайнятість у вигляді відкриття власної справи, не 
бійтесь: знаходить той, хто шукає. До слова, в Одеській обласній службі 
зайнятості можна відвідати семінари з орієнтації на бізнес. Так, протягом 1 
півріччя 2019 року участь у таких семінарах взяли 2,6 тис. осіб, кожна друга з 
яких - жінка. 

висока організаційно-функціональна гнучкість і мобільність, загальна 
простота організації та управління. Однак малі розміри підприємства ще не 
означають реальних переваг малого підприємництва. При цьому існують і 
негативні сторони: обмеження капіталомістких завдань, велика схильність 
фінансового ризику, менша соціальна захищеність працівників. На шляху 
розвитку малого бізнесу, тим більше жіночого підприємництва, стоять суттєві 
перешкоди: нерозвиненість ринку робочої сили, мала соціальна мобільність 
робочої сили (тим більше відомо, що мобільність жіночої робочої сили завжди 
нижча чоловічої), з фінансово-економічної точки зору не підготовлена кредитна 
система для фінансування дрібних фірм, правова незахищеність, відсутність 
реалізованих державних програм допомоги малому бізнесу. Мале 
підприємництво не знає собі рівних за здатністю оживити економіку, вивести її з 
кризи і забезпечити індивідуальний підхід до споживача товарів і послуг, 
концентруватися в найбільш необхідних споживчих сферах. Саме мале 
підприємництво в більшій мірі виконує в суспільстві соціальні функції. 

Мале підприємництво – це найбільш прийнятна для жінок форма 
підприємницької діяльності. Поки суспільство дотримується традиційних 
уявлень про роль жінки, великий і середній бізнес залишиться в основному 
чоловічим. Треба розуміти, що більшість жінок здатні стати підприємцями в 
певній галузі і на певному рівні. 

Жінка, що займається рукоділлям і сама реалізує свої вироби, жінка, яка 
тримає торгову палатку і керівник невеликим виробничим підприємством, – це 
все доступні жінкам різні рівні малого бізнесу. Необхідне створення таких 
економічних, соціальних і політичних умов, при яких переваги малого 
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підприємництва перекривали б його негативні ефекти. Об’єктивні можливості в 
суспільстві, що сприяють підприємницькій діяльності, полягають у створенні 
такої інформаційної, правової, податкової та соціальної інфраструктури, яка б 
робила підприємницьку діяльність привабливою і безпечною. Інфраструктура, 
необхідна для нормального розвитку малого підприємництва, включає в себе: 

• доступні джерела фінансування для відкриття малого підприємства; 
• центри допомоги малим підприємствам, що надають підприємцям 

необхідну інформацію та консультації; 
• правова і податкова політика, що робить відкриття своєї справи 

привабливою можливістю. 
В даний час рівень розвитку такої інфраструктури в нашій країні поки явно 

недостатній для ефективного розвитку малого бізнесу, а тим більше жіночого 
підприємництва. Але останнім часом малому підприємництву приділяється все 
більше уваги з боку урядових органів. 

Соціально-психологічні передумови до розвитку жіночого підприємництва 
поступово складаються, все більше число українок стають більш адаптованими 
до нових економічних умов, багато жінок, з їх високим освітнім рівнем, при 
пом’якшенні об’єктивних умов входження в підприємницьку діяльність, захочуть 
і зможуть досягти успіхів в цій області. Напрошується висновок про необхідність 
створення організації, що підтримує жіночі ініціативи різного рівня, організації, 
яка могла б надати реальну підтримку жінкам, які мають інноваційні ідеї і 
бажання стати підприємцями. 

 
 Гузовата Іванна 

 Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІДЕЇ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

 

В умовах сучасного радикального реформування суспільних відносин 
докорінно змінюється і роль жінки в суспільстві, по іншому визначаються її 
соціальні функції. Жінка активно втягується в різні види життєдіяльності, 
зумовлені потребами ринкової економіки, в тому числі в систему 
підприємництва. Серед тих, хто здійснює яку-небудь підприємницьку діяльність 
збільшується кількість жінок, які обирають дрібний бізнес. Це звернення до 
дрібної комерційної діяльності для переважної більшості жінок вимушене, ніяк 
не пов’язане з колишньою професійною діяльністю; жінки не просто змінюють 
свій соціальний та професійний статус, але в більшості випадків його знижують, 
так як ця діяльність не вимагає ні освіти, ні накопичених професійних знань. 
Тому розглянемо прості та прибуткові бізнес ідеї для жінок. 
1. Інстаграм-картини 

В основі цієї ідеї лежить вирішення проблеми, яка періодично виникає у 
всіх, і називається вона «що подарувати?». 

Стильні картини, створені з фотографій з Інстаграма користувача, стануть 
відмінним подарунком або доповненням до нього. Такі персоналізовані добірки 
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фотографій відображені у вигляді картин, допоможуть відобразити будь-які 
приємні спогади з життя людини (будь то період романтичних відносин, тісної 
дружби, подорожей або народження дитини). 

Щоб отримати таку картину, людині потрібно лише зв'язатися з вами, 
скинути посилання на потрібні фотографії, сплатити і через кілька днів через 
кур'єрську службу отримати готовий подарунок. 

Для реалізації цієї ідеї потрібно буде знайти стильні рамки, а також місце 
для якісного друку. 

Шукати клієнтів звичайно ж потрібно в самому Інстаграме. Для цього 
потрібно буде створити обліковий запис і заповнити його професійними 
фотографіями ваших робіт. 

Для автоматичного розкручування своєї сторінки і залучення нових 
клієнтів в ваш бізнес, можемо порекомендувати сервіс Instapromo.pro. 
2. Фруктові букети 

Суть цієї ідеї полягає в створенні ароматних фруктових букетів, в тому 
числі з додаванням солодощів. Замовляти виготовлення і доставку таких букетів 
можуть як для подарунків, так і для різних урочистостей (весіль, днів 
народження, корпоративів, романтичних вечорів). 

Судячи з відгуків власників такого бізнесу, у нього немає сезонності, він 
актуальний круглий рік. Перед святами попит збільшується в рази. 

Дана ідея підійде більше для творчих людей, яким цікаво фантазувати і 
експериментувати. Почати її реалізовувати можна спробувати в домашніх 
умовах. Що стосується клієнтів, то перш за все їх варто пробувати шукати за 
допомогою створення і прокачування красивих сторінок в соцмережах. Як 
варіант, також спробувати домовитися про співпрацю з весільними салонами і 
святковими агентствами. 

Не мало важливим в цій справі буде нівелювати ефект огиди, так як 
робота відбувається з продуктами харчування. Для цього вам потрібно буде 
створити охайне виробничі приміщення та відповідні зняти на відео процес 
приготування їстівного букета. Створення подібних роликів дозволить вам не 
тільки отримувати нових клієнтів, але і вести власний канал на Ютубі, що може 
стати додатковим джерелом заробітку і творчої реалізації. Особливо 
популярним такий канал може стати якщо ви будете не тільки показувати як 
створювати букети, а й дасте дівчатам зрозуміти, що вони також можуть 
заробляти на цьому у своєму місті. Попередньо вам звичайно ж потрібно буде 
отримати досвід реалізації такого бізнесу в своєму місті, щоб ви могли робити 
випуски про нюанси по його веденню. 
3. Розпис автомобілів 

Творчій бізнес-леді, якій точно не хоче відкривати в місті двацятий салон-
краси підійде відкриття салону по нанесеню графіки на автомобілі. 

Зростаючий попит на послуги центрів аерографії пов'язаний з тим, що: 
аерографія забезпечує індивідуальність автомобіля, яка захищає його від 

викрадачів. Будь-який автомобіль, який піддавався аерографії, стає штучним 
товаром. Його вартість при продажу підвищується на 15%; можливість 
підкреслити дизайн автомобіля, прикрасити його або приховати якісь 
пошкодження поверхні; 
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Для організації такого бізнесу необхідно приміщення і команда 
художників, мінімальний комплек обладнання. Вартість одного малюнку коштує 
3000-6000 грн. Тому всі затрати досить швидко покриються. 

Крім того, високий попит на аерографію поширився і на інші 
напрямки. Сьогодні послугами аерографа користуються власники різних 
закладів (кафе, барів, салонів краси і т.д.), а також власники приватних 
будинків. Аерографією прикрашають не тільки автомобілі, але і комп'ютери, 
мобільні телефони, меблі та стіни. 
4. Арт-вечірка 

Для того щоб відчути себе художником достатньо записатись на арт-
вечірку. Це новий вид бізнесу тому і немає великої конкуренції. Арт-вечірки це 
захід в кафе чи ресторані на якому крім страв і напоїв надається мольберт, 
полотно, кисті і фарби. 

Всі відвідувачі відчувають себе видатними художниками епохи 
модерністів. Також в залі може грати жива музика. Експерти можуть давати 
поради. Кожний учасник забирає свою картину додому. Для організації: 
приміщення, художники-тренери та обладнання. 
5. Економний дитячий садок 

Кожна жінка готова віддати будь-які гроші для того щоб її дитина росла в 
найкращих умовах. В нашій державі для того щоб потрапити в садочок 
необхідно вставати в чергу тоді коли дитина ще ненародилась, на ринку вже є 
дуже багато  приватних садочків для дітей але з дуже високими цінами, тому 
економний дитячий садок стане потрібним, досить швикдо окупиться і принесе 
дохід. Зекономити можна збільшуючи групи та купувати всі ігрушки  оптом. 
Меню можна доручити інші компанії. Для розвитку непотрібно обширної реклами 
адже ваші потенційні клієнти -  мами сусідніх будинків і вулиць. Приміщення 
потрібно знайти в спальному районі.  

Отже, можна сміливо сказати, що не лише чоловіки можуть створювати 
свій бізнес, а і жінки активно беруть у цьому участь. 

Варто ще раз наголосити, що жіноче підприємництво має особливу 
структуру мотивацій занять бізнесом, яка відрізняється від мотивацій чоловіків. 
Це гендерна відмінність дозволяє розглядати жіноче підприємництво як 
особливий вид підприємницької діяльності. По-перше, у жінок присутня інша 
ієрархія рангів в системі підприємницької орієнтації. На перше місце в їх ієрархії 
виходить саме бажання соціальної самореалізації і досягнення незалежного 
положення. По-друге, жінки вважають за краще вибирати сфери бізнесу, в яких 
від початку притаманні їм особливості характеру і соціальної поведінки дають 
певну перевагу. Мабуть, саме завдяки цьому жінки більшою мірою, ніж чоловіки, 
досягають успіху в таких галузях, як торгівля, побутове обслуговування (салони 
краси, перукарні, громадське харчування і т.д.). Навіть в тому випадку, якщо 
цими підприємствами володіють чоловіки, на практиці основний менеджмент і 
технологію цих сфер народного господарства здійснюють саме жінки. По-третє, 
на початковому етапі, в умовах перехідного періоду в суспільстві, коли 
здійснювалася приватизація державної власності і формувалися нові ринкові 
відносини, жінки мали спочатку більш «слабку стартову позицію». Це пов’язано 
з тим, що в умовах колишньої соціально-політичної системи вони мали 
головним чином педагогічну, гуманітарну, а не технічну освіту, не мали 
можливості керувати виробничо технічними циклами і т.д. Нарешті, по-четверте, 
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не можна обійти увагою такий важливий елемент в здійсненні сучасного бізнесу 
жінками, як необхідність, по можливості, гармонійного поєднання занять 
підприємницькою діяльністю із здійсненням продиктованих їй соціальними 
функціями в сім’ї, з виконанням ролей дружини, матері, «доброї берегині 
домашнього вогнища». 

Причини, що зумовлюють виробничо-трудову активність жінок в сучасній 
ринковій економіці, в основному пов’язані з фактором гендерної самореалізації 
жінки, прагненням досягти незалежного матеріального становища, 
професійного рівня і соціального статусу в цілому. У цьому, швидше за все, 
проявляється прагнення жінки «перестати бути тінню чоловіка» і мати свою 
траєкторію соціальної еволюції. Даний висновок підтверджується результатами 
соціологічних досліджень не тільки в Україні, але і результатами 
компаративного аналізу матеріалів опитувань у багатьох країнах Східної 
Європи. Так, наприклад, професор Варшавської школи економіки Е. Лісовська, 
зіставляючи результати досліджень в Польщі, Литві та Україні, прийшла до 
висновку, що основними причинами, які змушують жінку почати свій бізнес, 
виступають у відповідній ієрархії такі мотиви: 

а) загроза втрати роботи або усвідомлення обмеженого вибору в пошуку 
роботи; 

б) незалежність і впевненість у своїх силах щодо планування свого життя 
та досягнення особистих цілей; 

в) можливість застосувати на практиці свої потенційні навички та 
здібності, особисту креативність; 

г) шанс заробити гроші; 
д) активна участь у громадському житті, відчуття власної значущості, 

відповідальність у виробництві необхідної для населення продукції, а також 
надання послуг, які користуються великим попитом у населення. При цьому 
приблизно 33-40% жінок підтвердили, що бажання довести свою власну 
значимість їх чоловікам або партнерам стало вирішальним фактором у 
прагненні відкрити свій бізнес. 

Проблеми, виділені жінками як перешкоди були згруповані за такими 
напрямами: 

1) Майнові. В першу чергу проблема стосується офісних і виробничих 
приміщень. 

2) Інформаційні. Тут проблема полягає не тільки в обмеженому доступі до 
інформації про реалізовані програми, можливості для реалізації бізнес-ідей, 
даних про розвиток певої галузі, потреби ринку, можливості реалізації продукції. 
Як відзначають учасники проекту, при бажанні можна знайти будь-яку 
інформацію, але проблема в формі її викладу, яка не завжди може бути 
доступна для сприйняття пересічного громадянина, відсутність систематичності 
і структури. 

3) Освіта. В силу відсутності спеціальних знань, необхідних для відкриття 
своєї справи багато підприємців стикаються з проблемами вже при реєстрації 
своєї справи. 

4) Фінансові. Учасники опитування часто відзначали проблему відсутності 
стартового капіталу для запуску свого проекту, діючі підприємці відзначають 
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складності із засобами для подальшого розвитку бізнесу. Діючі програми 
пільгового кредитування малодоступні, а вимоги банків жорсткі. 

5) Інфраструктура. Щодо інфраструктури для розвитку бізнесу коло 
проблем досить широкий, починаючи від доступу до інформаційних ресурсів у 
віддалених регіонах, закінчуючи функціонуванням внутрішніх і зовнішніх ринків 
збуту і реалізації товарів і услуг. 

6) Взаємодія з державними органами та фондами щодо підтримки 
підприємництва. На жаль, на сьогоднішній день немає чіткої схеми співпраці 
державних органів з підприємцями-початківцями, представники держструктур і 
різних Фондів не зацікавлені в успішній реалізації того чи іншого проекту, їх 
робота носить формальний характер. 

7) Перевірки. Велика кількість постійних перевірок, контролю, в тому числі 
і бізнесменів. 

Аналіз результатів досліджень показує, що в основі всіх проблем 
підприємців лежить відсутність знань з юридичних аспектів, фінансової 
грамотності, податкових аспектів. Тому дуже важливо поширити досвід 
проведення безкоштовних навчальних курсів для початківців жінок-
підприємниць поширити його по всіх країні, з обов’язковим охопленням 
сільських жінок. 

Не слід також нехтувати діяльністю громадських організацій, що сприяють 
розвитку жіночого підприємництва. В Україні до таких належать: 

―Центр зайнятості вільних людей, 
―Жіноча професійна Ліга, ―Рада жінок фермерів України, 
―Ділові Українські Жінки та ін. Кожна із зазначених організацій має свої 

особливі завдання. 
Проте всі вони мають єдину мету – розвиток підприємництва, особливо 

жіночого. Їхня діяльність спрямована на розвиток економічних можливостей 
жінок, корпоративної соціальної відповідальності, освіти дорослих, розвиток 
кар’єри жінок, гендерну рівність та захист трудових прав. Слід відзначити дії 
українського уряду, що стосуються розвитку жіночого підприємництва. Відтак, у 
Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій відзначають, що 
проблеми гендерної рівності критично важливі оскільки 58% внутрішньо 
переміщених осіб – це жінки. Сьогодні необхідно зосередитись на 
профорієнтації, освіті жінок, а також на розвитку жіночого або сімейного 
підприємництва. Затяжний характер переміщення, гендерне насильство, 
проблеми з житлом, землею, майном можуть бути частково вирішені, якщо 
вирішити проблему працевлаштування і таким чином розвиток жіночого 
підприємництва – один із шляхів вирішення проблем внутрішньо переміщених 
осіб. 

Жіноче підприємництво формується в нашій країні суперечливо і зі 
значними труднощами. У той же час жіноче підприємництво потребує 
подальшого розвитку і вдосконалення, отже, потрібна розробка заходів по 
здійсненню відповідної державної політики в цій галузі. По-перше, жіноче 
підприємництво саме по собі є важливим фактором еволюції вітчизняної 
економіки, сприяє її стабілізації і динамічному зростанню. По-друге, масштаби 
розвитку жіночого бізнесу в нашій країні, як показують статистичні дані, поки що 
відстають від відповідних показників високорозвинених країн світу. По-третє, з 
точки зору гендерної соціалізації жіноче підприємництво також потребує 
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подальшого вдосконалення для подолання гендерних стереотипів, що вимагає 
створення певних преференцій з точки зору соціально-економічної політики 
держави. У нашій країні існує усталена думка, що підтверджується різними 
соціологічними дослідженнями, що в сфері підприємництва велика частина 
жінок відчуває нерівність своїх можливостей для досягнення успіху в порівнянні 
з чоловіками. 

Основною перешкодою на шляху до розвитку жіночого підприємництва 
самі жінки називають гендерні стереотипи, які жінці доводиться постійно долати. 
Крім того, розвитку жіночого бізнесу, на думку всіх опитаних жінок, заважають 
«об’єктивні труднощі», пов’язані з тим, що конкурувати з чоловіками в 
підприємництві жінкам заважає подвійне навантаження: сім’я і робота. Цікаво 
відзначити, що якщо серед жінок в цілому ще зустрічаються випадки прояву 
низької самооцінки, то серед підприємниць дана тенденція, як правило, не 
спостерігається. Таким чином, зайнявшись бізнесом, жінка остаточно 
розлучається з комплексами і стереотипами, викликаними «мускулінна 
ідеологією», у жінки зростає рівень самооцінки і відчуття незалежності від 
чоловіків. 

Основні перешкоди на шляху до розвитку жіночого підприємництва в 
країнах з перехідною економікою можна розділити на три види. 

1. Економічні бар’єри: нечіткі і часто мінливі юридичні положення, що 
стосуються відкриття та розвитку бізнесу; надмірно високі податки; недостатній 
стартовий капітал і складність доступу до фінансових ресурсів; низький попит як 
результат високого безробіття і низьких показників зростання економіки; 
конкуренція з боку великих вітчизняних або зарубіжних компаній; обмежений 
вихід на закордонні ринки через невідповідності стандартам, встановленим 
більш розвиненими країнами; високі витрати, необхідні для просування бізнесу 
на ці ринки; несприятлива державна політика по відношенню до розвитку 
бізнесу; відсутність підтримки з боку уряду. 

2. Освітні бар’єри: обмежений доступ до консультаційних послуг центрів 
для тих, хто бажає відкрити свій бізнес або просувати його; обмежений доступ 
до знань та інформації; висока вартість професійних тренінгів, що надаються на 
ринку (лише кілька країн розробляють програми з рефінансування витрат на 
участь в тренінгах для підприємців, серед яких Польща); обмежені можливості в 
постійному навчанні. 

3. Культурні бар’єри: неповне прийняття суспільством приватної 
економічної діяльності; недостатньо шанобливе ставлення до підприємців; 
відсутність традицій, що стосуються навчання людей підприємницької 
діяльності; побоювання з приводу майбутніх змін; гендерна дискримінація в 
бізнесі. Культурні бар’єри стають ще більш жорсткими для жінок з моменту 
прийняття ними рішення про відкриття власної справи. Тому причиною є той 
факт, що підприємництво завжди асоціювалося з чоловіками. Жінки не входять 
в неформальні мережі, які сприяють завоюванню позицій у бізнесі, тому вони 
частіше, ніж чоловіки, відчувають себе безпорадними, незахищеними, 
невпевненими в собі і в своєму успіху. 

Виходячи з вищевикладеного необхідно зробити наступний висновок: 
вдосконалення жіночого бізнесу необхідно здійснювати саме в тих напрямках, 
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де воно має незаперечні переваги, спирається на специфічні «жіночі» 
особливості поведінки, психіки, менталітету і т.д. Не обов’язково йти шляхом 
врівноваження сфер бізнес-діяльності жінок і чоловіків. Розвиток жіночого 
бізнесу має бути відповіддю на особливості бурхливого розвитку бізнесу в нашій 
країні в початковий період, коли підприємництво, необхідно це визнати, було в 
значній мірі «мускулінним» явищем. 

По-перше, жіноче підприємництво саме по собі є важливим фактором 
еволюції вітчизняної економіки, сприяє її стабілізації і динамічному зростанню. 
Разом з тим жіночий бізнес виконує в значній мірі і суттєві соціально значущі 
функції. Так, саме розвиток жіночого бізнесу сприяє більшою мірою подоланню 
феномену бідності, створює умови для домінування «здорового способу життя», 
націлене на поліпшення якості життя людини. По-друге, масштаби розвитку 
жіночого бізнесу в нашій країні, як показують статистичні дані, поки що 
відстають від відповідних показників високорозвинених країн світу. Незважаючи 
на те, що це явище характерне для всіх країн з перехідною економікою, в 
Україні воно додатково посилюється під впливом численних специфічних 
факторів. 

На жаль, сьогодні в Україні є невирішеною проблема розвитку жіночого 
підприємництва, оскільки багато українських жінок не можуть реалізувати свої 
можливості в той час, коли в США та у інших розвинених країнах відбувається 
стала орієнтація на поглиблення навичок ведення бізнесу, підвищення 
кредитоспроможності, балансування роботи та сімейного дозвілля. Україна все 
ще залишається у проблемах більш глобального рівня, таких як: бюрократія, 
відсутність підтримки з боку держави, відсутність фінансування, відсутність 
кваліфікованих кадрів та відсутність впевненості у завтрашньому дні, а звідси і 
відсутність впевненості у своїй діяльності. Це ті проблеми, які варто нашій країні 
вирішувати якомога швидше. Та попри такі проблеми в Україні прослідковується 
розвиток громадських організацій, які також здатні вплинути на велику кількість 
процесів, та розвиток комунікації між жінками-підприємцями. Тому варто 
поєднати позитивні аспекти та вирішувати існуючі проблеми, адже розвиток 
жіночого підприємництва дозволить жінкам підвищити свою фінансову 
незалежність та реалізувати власний лідерський потенціал, що вплине на 
суспільно-економічний розвиток суспільства. 
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Жовтяк Катерина 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОНІТОРИНГ КЕРІВНИХ ПОСАД В УКРАЇНІ:  
 ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ  

 
 

У вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, 
на якому  було затверджено 17 Цілей сталого розвитку: «…кожна жінка та 
дівчина користується повною гендерною рівністю та усунуті усі юридичні, 
соціальні та економічні перешкоди на шляху розширення її прав та 
можливостей» 

В Україні окремої уваги потребує проблема непропорційного 
представлення жінок у сфері прийняття рішень, на керівних позиціях в 
установах, організаціях та підприємствах 

ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 
Економічна активність жінок: 

- Зайняті – 52% 
- Економічно неактивні – 44% 
- Безробітні – 4% 

Економічна активність чоловіків: 
- Зайняті – 62% 
- Економічно неактивні – 31% 
- Безробітні – 7% 

Отже, зайнятість серед чоловіків вища, ніж у жінок. 
СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: 
Жінки: 

- Наймані працівники – 87% 
- Самозайняті – 12% 
- Роботодавці – 0,8% 

Чоловіки: 
- Наймані працівники – 82% 
- Самозайняті – 16% 
- Роботодавці – 1,5% 

Отже, роботодавцями є більший відсоток чоловіків, ніж жінок, в той час як 
серед жінок є більший відсоток найманих працівників. 

НАСКІЛЬКИ ВЕЛИКИМ Є ГЕНДЕРНИЙ ДИСБАЛАНС СЕРЕД КЕРІВНИКІВ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ? 

Керівні посади займає 60% чоловіків і лише 40% жінок. 
Частка жінок серед активних фізичних осіб-підприємців становить 46%, в 

той час як чоловіків – 56%. Частка жінок серед курівників юридичних осіб 
становить 30%, а чоловіків – 70%. 

Багато психологічних характеристик чоловіків і жінок розрізняються. Слід, 
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звичайно, зробити застереження, що прояв чоловічого і жіночого типу 
визначається не тільки статтю, але і всією сукупністю особистісних 
особливостей людини. У суспільстві, що базується на нерівності статей, 
неможливо розділити, де ці відмінності носять чисто психофізіологічний 
характер, а де сформовані середовищем, в якій жінкам звично відводилися другі 
ролі. Наслідком цього є велика залежність жінок від обставин, менша 
самостійність, тривожність, невпевненість в собі. Не дивно, що перехід до 
ринкових відносин більш негативно позначився на жінках. 

У структурі мотивації входження в бізнес чоловіків і жінок існують 
принципові відмінності: бізнес у жінок орієнтований на стан людей, які поруч, за 
яких вона несе відповідальність. Внутрішня сенситивність породжує особливу 
чутливість до стану інших людей, яка в значній мірі регулює мотиваційний 
потенціал жінки-підприємця. 

Якщо уявити мотиваційну шкалу жіночого підприємництва як певну 
ієрархію, то вона прийме наступний вигляд за результатами опитування жінок-
підприємниць: 

• самореалізація – 40%; 
• інтерес – 35%; 
• матеріальна надійність, гроші – 30%; 
• турбота про тих, хто поруч – 25%; 
• професійне зростання – 20%; 
• самоствердження – 15%. 
Вельми скромну позицію в системі мотивів жінок-підприємців займає 

мотив самоствердження, що відрізняє жіночу мотивацію від чоловічої. 
Матеріальний інтерес завжди змагається з особистісними мотивами і якщо 
перемагає, то, як правило, в разі загострення страху за фінансове благополуччя 
тих, хто знаходиться поруч. Дослідження показали, що чим вище самооцінка і 
задоволеність тим, що відбувається, тим нижчу сходинку займають гроші. 

У ЯКИХ ГАЛУЗЯХ ТА ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛЬШЕ КЕРІВНИКІВ-ЖІНОК? 
Види діяльності, в яких керівниками є переважно жінки: 

- Освіта – 71% 
- Туризм – 61% 
- Діяльність професійних спілок – 62% 
- Облік і аудит – 61% 
- Перукарні і салони краси – 77% 
- Оптова і роздрібна торгівля – 76% 

Види діяльності, в яких керівниками є переважно чоловіки: 
- Транспорт – 78% 
- Будівництво – 84% 
- Сільське господарство – 81% 
- Добувна промисловість – 89% 
- Енергетика – 85% 

Таким чином, керівники-жінки переважають в більш гуманітарних галузях 
та професіях, і  той час як чоловікам належать «важчі» види зайнятості. 

Мотивація жінок, що займають лідируючі позиції в бізнесі, в більшій мірі, 
ніж у чоловіків, має рухливий характер і переструктурується під впливом певних 
факторів: стан фірми, склад команди, фінансовий тиск, самооцінка, уявлення 
про ступінь реалізації цілей. У жінок, які займаються бізнесом, особливо у 
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віковій групі 32-45 років, все більшого значення набувають професійний ріст, 
прагнення діяти в рамках власних, досить високих професійних вимог. 

Порівняння етичних установок чоловіків і жінок-бізнесменів дозволяє 
зробити наступне твердження: в бізнесі жінки сильніше залежать від інших, і 
тому їх принципи і етичність бізнесу в більшій мірі визначаються моральними 
принципами. Соціальна відповідальність жінок в підприємництві вища, ніж у 
чоловіків. 

Порівнявши перелік якостей, що сприяють успіху жінки в бізнесі, з тим же 
набором у чоловіків, можна помітити, що вони збігаються в 20-25% випадків. 
Наприклад, якщо у чоловіків лідируюче положення займає «вміння приймати 
нетривіальні рішення», то у жінок – «здатність до комунікації». Саме жінки з їх 
комунікабельністю, емоційною орієнтацією на клієнта, умінням встановлювати 
довірчі відносини отримують необхідну перевагу перед чоловіками в реалізації 
корпоративних завдань. 

Сьогодні нетрадиційний стиль управління, гуманний менеджмент, більш 
відповідає постійно змінюваним умовам діяльності фірм і сприяє переходу на 
нову управлінську парадигму. Зміна ціннісних орієнтирів у суспільстві, перехід 
до демократичних принципів існування сприяють появі «харизматичних лідерів-
натхненників», на відміну від традиційно «сильних лідерів». Серед особистісних 
якостей, що гальмують роботу з людьми, 75% жінок назвали зайву м’якість 
бажаним вектором зміни в формуванні психологічної дистанції з персоналом і 
зміну практики санкціонування. Серед рис, що заважають бізнесу, жінки 
називали відсутність пунктуальності, неможливість переступити через жалість, 
зайву емоційність, що переходила в нестриманість, довірливість, прагнення 
зробити добре для всіх. 

З особистих якостей, які необхідні в такого роду діяльності, можна 
відзначити традиційну працьовитість жінок, їх вміння мобілізуватися в потрібний 
момент, притаманну їм інтуїцію. Серед рис, які сприяють успіху в бізнесі, можна 
виділити комунікабельність, вміння налагоджувати контакти з людьми, любов до 
людей, сумлінність і відповідальність, вміння доводити почате до кінця. 

До соціальних передумов, що носять зовнішній характер і стримує 
розвиток жіночого підприємництва, слід перш за все віднести загальні 
проблеми, пов’язані з положенням жінок в сфері праці. В основі цих проблем 
лежить домінування патріархальних цінностей, які в умовах переходу до 
ринкових відносин, не дивлячись на демократизацію суспільства в цілому, 
тільки посилилися. Основними показниками такого становища жінок є: 

• соціальна дискримінація жінок (при прийомі і звільненні, при оплаті праці 
тощо); 

• існування стереотипів рольових функцій жінок, в тому числі і в сфері 
праці; 

• деякі форми соціального захисту жінок, що мають характер обмежень у 
сфері праці. 

У Львівській області 72,4% керівників юридичних осіб є мужчинами і лише 
27,6% керівників є жінками. 55% фізичних осіб-підприємців є чоловіками, а 45% 
фізичних осіб-підприємців у Львівській області є жінками. 

Отже, можна простежити певну нерівність у сфері зайнятості сере 
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чоловіків та жінок. це свідчить про потребу вирівнювання в ппрофесійному 
середовищі та у керівному складі в Україні. 
 

 
 

Деякі жінки поки вважають себе здатними зайнятися 
підприємництвом, хоча число тих, хто готовий до інноваційних форм 

трудової поведінки, за результатами різних досліджень, все-таки неухильно 
зростає. 

Сутнісними рисами малого бізнесу є: орієнтація на ринок і вільну 
торгівлю, переважне використання нецентралізованих джерел фінансування, 
висока організаційно-функціональна гнучкість і мобільність, загальна простота 
організації та управління. Однак малі розміри підприємства ще не означають 
реальних переваг малого підприємництва. При цьому існують і негативні 
сторони: обмеження капіталомістких завдань, велика схильність фінансового 
ризику, менша соціальна захищеність працівників. На шляху розвитку малого 
бізнесу, тим більше жіночого підприємництва, стоять суттєві перешкоди: 
нерозвиненість ринку робочої сили, мала соціальна мобільність робочої сили 
(тим більше відомо, що мобільність жіночої робочої сили завжди нижча 
чоловічої), з фінансово-економічної точки зору не підготовлена кредитна 
система для фінансування дрібних фірм, правова незахищеність, відсутність 
реалізованих державних програм допомоги малому бізнесу. Мале 
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підприємництво не знає собі рівних за здатністю оживити економіку, вивести її з 
кризи і забезпечити індивідуальний підхід до споживача товарів і послуг, 
концентруватися в найбільш необхідних споживчих сферах. Саме мале 
підприємництво в більшій мірі виконує в суспільстві соціальні функції. 

Мале підприємництво – це найбільш прийнятна для жінок форма 
підприємницької діяльності. Поки суспільство дотримується традиційних 
уявлень про роль жінки, великий і середній бізнес залишиться в основному 
чоловічим. Треба розуміти, що більшість жінок здатні стати підприємцями в 
певній галузі і на певному рівні. 

Жінка, що займається рукоділлям і сама реалізує свої вироби, жінка, яка 
тримає торгову палатку і керівник невеликим виробничим підприємством, – це 
все доступні жінкам різні рівні малого бізнесу. Необхідне створення таких 
економічних, соціальних і політичних умов, при яких переваги малого 
підприємництва перекривали б його негативні ефекти. Об’єктивні можливості в 
суспільстві, що сприяють підприємницькій діяльності, полягають у створенні 
такої інформаційної, правової, податкової та соціальної інфраструктури, яка б 
робила підприємницьку діяльність привабливою і безпечною. Інфраструктура, 
необхідна для нормального розвитку малого підприємництва, включає в себе: 

• доступні джерела фінансування для відкриття малого підприємства; 
• центри допомоги малим підприємствам, що надають підприємцям 

необхідну інформацію та консультації; 
• правова і податкова політика, що робить відкриття своєї справи 

привабливою можливістю. 
В даний час рівень розвитку такої інфраструктури в нашій країні поки явно 

недостатній для ефективного розвитку малого бізнесу, а тим більше жіночого 
підприємництва. Але останнім часом малому підприємництву приділяється все 
більше уваги з боку урядових органів. 

Соціально-психологічні передумови до розвитку жіночого підприємництва 
поступово складаються, все більше число українок стають більш адаптованими 
до нових економічних умов, багато жінок, з їх високим освітнім рівнем, при 
пом’якшенні об’єктивних умов входження в підприємницьку діяльність, захочуть 
і зможуть досягти успіхів в цій області. Напрошується висновок про необхідність 
створення організації, що підтримує жіночі ініціативи різного рівня, організації, 
яка могла б надати реальну підтримку жінкам, які мають інноваційні ідеї і 
бажання стати підприємцями. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМУ 

 

 

В умовах сучасного радикального реформування суспільних відносин 
докорінно змінюється і роль жінки в суспільстві, по іншому визначаються її 
соціальні функції. Жінка активно втягується в різні види життєдіяльності, 
зумовлені потребами ринкової економіки, в тому числі в систему 
підприємництва. Гендерний аспект сучасних ринкових економічних відносин 
набуває особливого значення у зв’язку з тим, що жінки не тільки продовжують 
залишатися одним з вирішальних факторів суспільного виробництва в цілому, 
але й через те, що саме розгортання жіночого підприємництва створює сьогодні 
можливості для нарощування інноваційного потенціалу сучасної економіки. 

На шляху розвитку ринкової економіки одним з двигунів економічних 
реформ повинен стати розвинений клас підприємців, для широкомасштабного 
становлення якого необхідне створення відповідних не тільки економічних, а й 
соціальних умов. 

Жінки беруть активну участь у перетвореннях економіки, змінюють форми 
трудової активності. 

Основне соціальне протиріччя, що склалося в сфері зайнятості жінок, 
полягає в тому, що, з одного боку, ринкова модель дозволяє вільно розвиватися 
жіночій економічній ініціативі, самостійності і незалежності у виборі форм 
зайнятості, з іншого боку, в умовах переходу до ринку, принципово відмінних від 
сформованих за радянських часів норм, установок трудової поведінки, жінки 
виявляються менш готові до вільної, ініціативної діяльності, менш адаптовані, 
ніж чоловіки. 

Жінки змушені не просто міняти в масовому порядку свій соціальний та 
професійний статус, але в більшості випадків його знижувати, стаючи 
безробітними, вони перекваліфіковуються, як правило, на інші професії і 
використовуючи форми зайнятості, які не потребують ні освіти, ні накопичених 
професійних знань. 

Жінки беруть активну участь у перетвореннях економіки, змінюють форми 
трудової активності. Основне соціальне протиріччя, що склалося в сфері 
зайнятості жінок, полягає в тому, що, з одного боку, ринкова модель дозволяє 
вільно розвиватися жіночій економічній ініціативі, самостійності і незалежності у 
виборі форм зайнятості, з іншого боку, в умовах переходу до ринку, принципово 
відмінних від сформованих за радянських часів норм, установок трудової 
поведінки, жінки виявляються менш готові до вільної, ініціативної діяльності, 
менш адаптовані, ніж чоловіки. Жінки змушені не просто міняти в масовому 
порядку свій соціальний та професійний 
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статус, але в більшості випадків його знижувати, стаючи безробітними, 
вони перекваліфіковуються, як правило, на інші професії і використовуючи 
форми зайнятості, які не потребують ні освіти, ні накопичених професійних 
знань. 

Різке погіршення матеріальних умов життя людей сприяло вибору мотивів 
переходу до підприємницької діяльності, який націлений на отримання швидких 
прибутків, які перевищували б жебрацькі зарплати, одержувані в державних 
установах. Тому велика частина підприємців зараз займається посередництвом, 
яке вимагає найменших матеріальних, фізичних, професійних витрат і 
приносить за менший час великі доходи. Узята для аналізу будь-яка сторінка 
газетних оголошень дає уявлення про співвідношення товаровиробників і 
посередників і свідчить про гіпертрофовану орієнтацію на перепродаж і 
посередництво. Входження в підприємницьку діяльність через посередництво і 
торгівлю можна, напевно, вважати в сформованих сьогодні умовах неминучим 
кроком на шляху до цивілізованого ринку. 

Серед тих, хто здійснює яку-небудь підприємницьку діяльність 
збільшується кількість жінок, які обирають дрібний бізнес. Це звернення до 
дрібної комерційної діяльності для переважної більшості жінок вимушене, ніяк 
не пов’язане з колишньою професійною діяльністю; жінки не просто змінюють 
свій соціальний та професійний статус, але в більшості випадків його знижують, 
так як ця діяльність не вимагає ні освіти, ні накопичених професійних знань. 

Однак при стагнації промисловості, невиплаті зарплат, відсутність 
соціальних гарантій з боку держави, саме така діяльність для багатьох є єдиною 
альтернативою пасивному вичікуванню допомоги від держави, багатомісячного 
очікування затриманої зарплати, а часто і просто напівголодному існуванню. 
Головним рушійним мотивом прийняття такого рішення стає почуття 
відповідальності за своїх близьких, яке, якщо можна так сказати, перекриває 
властивий жінці консерватизм, небажання ризикувати і інші якості, які не 
сприяють входженню жінок у підприємницьку діяльність. 

Якщо говорити про шляхи входження жінок у великий і середній бізнес, то 
можна сказати, що в даному випадку становлення жіночого бізнесу 
відрізняється вимушеністю. Фактично нова економічна політика поставила жінок 
– керівників, адміністраторів і т.д. перед необхідністю освоювати нові зони 
відповідальності. Наприклад, магазини, кафе, аптеки, перукарні, якими перш 
керували жінки, в нових економічних умовах змінювали форми власності, а 
керівник автоматично повинна була стати підприємцем. 

Загальне співвідношення чоловіків та жінок серед керівників організацій 
та підприємців — 60% до 40%. Приватне підприємництво в Україні є наближеним 
до ґендерного балансу (46% жінок серед ФОП), водночас жінки набагато рідше 
є керівниками підприємств чи організацій (зокрема урядових та різних 
неурядових організацій). 

Жіноче підприємництво є важливою тенденцією сучасного ринку праці, як 
у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Цікаво порівняти існуючі 
бар’єри підприємництва для американських і українських жінок та 
проаналізувати можливі міжкультурні спільні риси й відмінності.  
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Основні перешкоди на шляху жіночого підприємництва в США і 
Україні 

Три основні перешкоди, виявлені в Україні, це – бюрократія державних 
органів влади (77% респонденток), відсутність державної підтримки (66%) і 
відсутність джерел незалежного фінансування для початку бізнесу (60%) (2). 
Менше 10% респонденток заявили, що вони ніколи не стикалися  з державною 
бюрократією, або що це неважливо. Щодо питання «Я можу знайти необхідне 
фінансування для мого бізнесу», тільки 13% були в змозі знайти всю суму (2). 
Більшість респонденток знайшли основну частину фінансування бізнесу 
самостійно (40%). У той же час американські підприємниці зазначають, що 
основними бар’єрами на їхньому шляху до підприємництва були, насамперед, 
баланс роботи/життя (в значній мірі – 30%); вміння вести малий бізнес (певною 
мірою – 28%), і досвід керівництва (певною мірою – 24%). Тільки 22% 
респонденток заявили, що доступ до фінансування впливає на розвиток їхнього 
бізнесу в значній мірі. Переважна більшість американських жінок-власниць 
малого бізнесу ще не відчувають жодного впливу припинення урядової 
підтримки (1). 79% заявили, що це не вплинуло на їхній бізнес. 

Професійний досвід має велике значення 
Відсутність кваліфікованих кадрів є важливою перепоною для українських 

жінок-підприємниць (42% респонденток). Тільки 8% жінок-підприємниць 
зазначили, що їм досить легко знайти працівників для розвитку свого бізнесу. 
Оскільки більшість досліджуваних підприємств не вимагає високого рівня 
кваліфікації працівників, цей показник здається низьким (2). Американські ділові 
жінки не зазначають такий виклик. Однак, відповідаючи на запитання «Ви б 
заохочували інших молодих жінок до лав підприємниць?», найбільш часто (42%) 
стверджують – так, але після того, як вони попрацювали на когось іншого. Це 
свідчить про важливість набуття професійного досвіду для ділових жінок. 

Українські та американські ділові жінки гарні комунікаторки 
Українське дослідження виявило, що жінки-підприємниці мають високий 

рівень комунікації. 71% респонденток заявили, що вони часто або дуже часто 
спілкуються з іншими підприємницями. Це відмінний показник розвинених 
соціальних мереж, які можуть сприяти розвитку бізнесу. Американське 
дослідження демонструє аналогічну ситуацію – 36% респонденток заявляють, 
що важливість мереж спілкування має вирішальне значення для їхнього успіху 
як підприємниць; 32% стверджують, що це дуже важливо, і 20%, що це важливо. 
Більшість жінок-підприємниць докладають зусиль, щоб підтримати інших 
ділових жінок – дві третини респонденток заявили, що вони будуть завжди 
опікати жіночий бізнес, коли це можливо або доречно. 

Американські ділові жінки набагато впевненіші у своїх силах, ніж 
українські колежанки 

Майже 40% українських респонденток заявили, що вони відчували 
невпевненість у собі, яка виявляється серйозною перешкодою для розвитку 
бізнесу. Велика частина ділових жінок в Україні сумнівається в особистих 
здібностях і навичках для початку власного бізнесу. Водночас тільки 24% 
американських ділових жінок заявляють, що відсутність досвіду керівництва 
впливає на їхній бізнес певною мірою, у той час як ще 24% стверджують, що це 
взагалі не важливо. 23% вказують, що вони взагалі не потребують підтримки 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

36 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

 

наставника. У цьому випадку ми бачимо суттєву різницю між ситуацією 
американських та українських підприємниць. 

Початок бізнесу є важливим життєвим досягненням для 
американських та українських підприємниць 

25% і 39% українських респонденток відповідно повністю згодні й 
переважно згодні з тим, що, початок власного бізнесу був одним з 
найважливіших досягнень у їхньому житті. Це схоже на висновки 
американського дослідження – майже всі підприємниці (92%) розпочали б 
власний бізнес знову, якщо б їм довелося це зробити. Крім того, 38% 
американських підприємниць ставляться оптимістично і 35% дуже оптимістично 
до майбутнього свого бізнесу. Таким чином, у цьому випадку американські 
ділові жінки набагато впевненіші у своїх ділових навичках і своєму майбутньому. 

Тим не менш, навіть з ростом числа жінок-власниць малого бізнесу, 85% 
американських респонденток вважають, що існують численні виклики, які є 
специфічними саме для жіночого бізнесу. Ці проблеми включають в себе 
гендерну нерівність (73%), більше навантаження (71%), відсутність можливості у 
певних галузях (55%), доступ до фінансування (41%). 

У середньому американські ділові жінки впевненіші у своїх навичках, у 
майбутньому свого бізнесу та у фінансових можливостях, ніж їхні українські 
колежанки. Серед спільних рис можна зазначити, що американські та українські 
підприємниці вважають комунікацію важливою конкурентною перевагою та 
діловою навичкою. 
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ЖІНОЧЕ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

Гендерний аспект будь-якого явища – це проблематична його сторона, як 
правило. Що ж до жіночого підприємництва загалом, та соціального його 
різновиду зокрема – то це ще більш дражлива площина. Жінка в підприємництві 
– це вже не новина, а реальність, хоча й не пересічна. А жінка в соціальному 
підприємництві одразу виявляє низку питань: це забавки в бізнес чи «армію 
спасіння»? це заклик чи виклик? це скороминуще чи назавжди? 

Досліджуючи цей феномен ми дійшли висновку, що саме жіноче 
соціальне підприємництво (далі – ЖСП) засновується як якісно нове 
підприємництво, з незвичними місією, критеріями й параметрами, очікуваними 
результатами. 

Судження про нього як механізм чи інструмент, застосований для виходу 
жінки із обставин незайнятості, є вельми поверхове. Неупереджено – це 
тенденція посилення впливу на родину, спільноту, громаду й суспільство 
загалом. Більше того – це не просто різновид самозайнятості, а самостійно 
замислена, втілена й презентована суспільству власна роль в тій чи іншій галузі 
державного і суспільного життя, це механізм досягання високих економічних, 
соціокультурних а,можливо, й політичних цілей. 

 Їхній бізнес через соціальну місію перетворений на оригінальні 
соціокультурні зони, осередки соціально-психологічного сприяння вразливим 
верствам населення. І якщо не сьогодні, то в недалекому майбутньому вони 
будуть осмислені громадською думкою як практика відходу від монетизації й 
капіталізації за рахунок нужденних громадян. В цьому жінки продовжують 
культурну традицію толоки, коли громада, об’єднуючи зусилля, підтримувала 
найбільш злиденних, колективно розв’язуючи гострі проблеми. Вже непоодинокі 
випадки, коли соціальні підприємниці у громади отримують славу «добродійок», 
«хазяйок». Поза всяким сумнівом, переоцінити вплив ЖСП вкрай складно. 

А в цей час у представників бізнесу без виписаних у статуті соціальної 
місії й відповідних завдань виникає непідробний подив: бізнес є бізнес, інакше 
він не виживе; ключове слово – прибуток, а не соціальні послуги населенню. А в 
рамках корпоративної соціальної відповідальності “великий” бізнес продукує 
соціальних ефектів більше, вони результативніші, тому механізм вирішення 
соціальних проблем — це бізнес без додавання якісної характеристики 
“соціальний”. Так, за результатами нашого опитування представники бізнесу, 
великих аудиторських компаній, профспілок, ін. установ, які в професійній 
діяльності зорієнтовані на бізнес-процеси, інтерпретують соціальне 
підприємництво як “удаване”, “штучне”, “несерйозне” в цілком серйозному 
процесі. 
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Проте соціальне підприємництво цілеспрямовано доводить, що його 
можливості — це додатковий ресурс розвитку і громади, і суспільства, і 
держави. Зокрема, в процесі адміністративно-територіальної реформи виявлено 
безліч соціальних проблем, які “депресивні” регіони не в змозі вирішити швидко і 
остаточно або ж з довгостроковим ефектом. Та навіть   потужні об’єднані 
громади дотримуються думки, що приєднані до них “слабкі” території — це 
негативний фактор успішного самофінансування, оскільки власне вони 
збільшили кількість невирішених суспільних задач. А як раз ЖСП перетворилися 
на інструмент, який запускає механізм процесу підвищення якості 
життєдіяльності громади. 

Через звичні соціальні ролі жінки мають більш тісні контакти з літніми і 
молодими людьми, людьми з особливими потребами та обмеженими 
можливостями, ін. Вони намагаються розповсюдити бізнес-практику не тільки в 
своєму середовищі, але й за його межами через жінок, які вже зараз активно 
втягують у соціальне підприємництво не працевлаштовану молодь, пенсіонерів, 
уразливі специфічні категорії населення. 

Саме через це ми дотримуємося точки зору на ЖСП як яксно нове 
підприємництво, яке культурно зумовлено на теренах України благодійною 
діяльністю українських промисловців, народною традицією толоки, а також 
переосмислене в контексті волонтерства. 

За даними Каталогу Соціальних Підприємств в Україні 150 ЖСП (за 
результатами самостійного ідентифікації). 

Що стосується визначення ЖСП, то важливо підкреслити, що відсутнє 
розуміння сутності цього явища і ознак його виокремлення із СП взагалі: чи слід 
зараховувати до його лав ті СП, які організували жінки, керують ними і 
працюють на ньому тільки жінки; можливо, ЖСП – це все вище перелічене і, до 
того ж, з орієнтацією на конкретну цільову групу — жінок; цілком допустимо 
вважати ЖСП жіночу ініціативу вирішувати засобами «чоловічого» серйозного 
підприємництва наболілі питання і тих, і інших. 

Ми розуміємо під ЖСП ті СП, які організували жінки, керують ними і 
працюють на ньому в більшості жінки, а чоловіки виконують, в основному, 
другорядні за значимістю дії. Спрямованість діяльності по цільовій групі не 
впливає на сутність ЖСП, тому може бути різноманітною і не підлягає розгляду 
з гендерних позицій. 

Практичні аспекти ЖСП в вітчизняних наукових колах, в основному, 
зосереджені навколо питання рівня апробації тієї чи іншої зарубіжної моделі в 
бізнес-практиці і її впровадження на регіональний ґрунт. Нас цікавлять в даному 
випадку тільки питання фінансування ЖСП. Важливо зазначити,що фінансова 
підтримка ЖСП – це першорядний чинник його сталості й піднесення. 

Оскільки фінансування ЖСП і його особливості в значній мірі залежать від 
виду діяльності та соціальної місії, ми перелічимо найбільш поширені з них (за 
нашими даними): вирощування і збут сільгосппродукції; виготовлення продуктів 
харчування, створення закладів / міні-підприємств громадського харчування, а 
також магазинів, точок реалізації товарів на ринках, зупинках громадського 
транспорту, організація швейного виробництва та / або закладів ремонту одягу, 
хімчисток і пралень, надання освітніх (репетитори, гувернантки, няні, ін.) і 
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медичних послуг (догляд за людьми похилого віку, хворими, людьми з 
особливими потребами, ін.), т. зв. hand make, ін. 

Фінансова підтримка ЖСП для перспектив сталого розвитку України 
передбачає оцінку фінансової стійкості як фактора загальної стійкості. Для 
цього нами проведено опитування жінок-соціальних підприємниць в рамках 
профільного тренінгу. Вони представили всі регіони України та знаходилися на 
початковому етапі підприємництва. 

Результати аналізу даних опитування свідчать, що фінансова стійкість є 
ключовим фактором загальної стійкості ЖСП, а, тим більше, перспектив 
розвитку в контексті подальшого впливу на інноваційність економіки країни. Такі 
характеристики, як міцність і стабільність фінансового стану, симетричність і 
пропорційність фінансів, які належать особисто організаторкам бізнесу та 
залучених ними, здійсненність взятих кредитних зобов’язань – в малому ступені 
властиві ЖСП, а, тим більше, на етапі становлення бізнес-практики. Це ж 
впливає на прийняття рішення про її розширення. 

Проведене нами опитування жінок-підприємниць в рамках тренінгу 
підтвердив припущення про те, що тільки близько 2% респонденток вважають 
свій бізнес фінансово стабільним настільки, що вони думають про його 
розширення і вносять відповідні корективи в бізнес-план (див. табл. 1). Решта 
заявили, що відчувають високу потребу в залученні додаткових фінансових 
ресурсів. 

Шкала оцінки фінансового становища ЖСП: 
5 – цілком стабільне фінансове становище за рахунок власних коштів, яке 

сприяє розширенню бізнес-практики та соціальної місії; 
4 – умовно стабільне фінансове становище за рахунок власних коштів, 

але при всьому тому, для ефективного відтворення виробничого потенціалу 
бізнес-практики та виконання соціальної місії існує потреба в додаткових 
фінансових ресурсах; 

3 – стабільність фінансового становища підтримується як за рахунок 
власних, так і за рахунок залучених коштів, а ЖСП визнає залежність від 
зовнішнього фінансування, яке не перевищить власні фінансові ресурси; 

2 – фінансове становище надзвичайно залежне від зовнішнього 
фінансування, яке перевищить власні фінансові ресурси; 

1 – нестабільне фінансове становище. 
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СУТЬ РЕФОРМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
 

В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української 
Народної Республіки від 29 квітня 1918 року, у якій зазначалося, що: «не 
порушуючи єдиної своєї влади, Українська Народна Республіка надає своїм 
землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись 
принципу децентралізації». [2] 

Так що ж таке децентралізація? 
Децентралізація - це передача значних повноважень та бюджетів від 

державних органів - органам місцевого самоврядування. Простіше можна 
сказати, що децентралізація - це надання повноважень тим органам, які ближчі 
до людей, де такі повноваження можна реалізувати найбільш успішно.[1] 

Люди, які обирають місцеві ради та їх голів - це називається місцеве 
самоврядування. Їх доручають вирішувати важливі питання. Вони відповідають 
за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, 
фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, 
прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних 
питань.                          

Суть рeфoрми дeцeнтрaлiзaції, пропонує, що: oргaни викoнaвчoї влaди тa 
oргaни мiсцeвoгo сaмoврядувaння нaрeштi зможуть почати зaймaтися 
влaстивими для них спрaвaми. Люди, через вибори, отримають можливість 
створювати органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області.  

Своєю чергою, органи місцевого самоврядування отримають для 
громади, району, області - повноваження та під повноваження – необхідні 
ресурси. Обов’язково буде запроваджено відповідальність місцевого 
самоврядування. Йдеться про ефективність своє роботи перед виборцями та за 
законність перед державою.  

Ще в старій системі , органи місцевого самоврядування, завжди були на 
другорядних позиціях. На них покладали обов’язки та відповідальність, але не 
забезпечували потрібними інструментами.  

Щодо змін в Конституції, у концепції реформи та у пропозиціях, сказано: 
повноваження органів місцевого самоврядування мають забезпечити 
фінансами.[2] Органи місцевого самоврядування матимуть не тільки дотації але 
й частку від загальнонаціональних податків.  

Якщо у місцевої влади, виникнуть проблеми, з’являться додаткові 
витрати, через державні рішення, то це теж компенсує держава.  

На сьогоднішній день,  можна  лише з сумом говорити про реформу 
децентралізації, що така реформа не відбулась раніше. Можна пояснити це тим, 
що центральна влада не мала  досвіду, рішучості та готовності поділитись 
повноваженнями та ресурсами. 
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Пострадянські та постсоціалістичні країни, які провели цю реформу, 
сьогодні значно випереджають Україну в соціально-економічному розвитку. 
Завдяки, реформі децентралізації, вони змогли включити в роботу те, що є 
найбільш цінним та важливим капіталом для будь-якої держави – це інтереси 
людей. Тому що, інтереси людей мають бути максимально захищеними.  

І великим плюсом було те, що вони виключили проблему, яка була 
головною перешкодою у процвітанні успіху країни, яка на жаль є дуже поширена 
на сьогоднішній час в нашій країні  – це корупція. Рeфoрмa, якa пeрeдбaчaє 
пeрeдaчу в мiсцeвi бюджeти чaстки зaгaльнoнaцioнaльних пoдaткiв, ствoрює 
eкoнoмiчну зaцiкaвлeнiсть грoмaд в рoзвитку нoвих вирoбництв, пiдтримцi 
бізнeсу тoщo.[4] 

Наведемо приклад нa дoсвiдi мeшкaнцiв Цeнтрaльнoї тa iнших крaїн 
Схiднoї Єврoпи. Кoли дeцeнтрaлiзaцiя прoхoдилa у Пoльщi, пaдiння eкoнoмiки 
нa рiк стaнoвилo близькo 10%, iнфляцiя – близькo 500% нa рiк. Нa кoрдoнaх 
стoяли тoдi щe рaдянськi вiйськa. І всe ж Польщa зрoбилa цю рeфoрму, а 
сьoгoднi гoтoвa дoпoмoгти укрaїнцям пoвтoрити успiхи тa нe припуститись 
пoмилoк, якi були нa шляху дeцeнтрaлiзaцiї.[3] 

З вище сказаного можна зробити висновок, що децентралізація прибирає 
штучні перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності. Це зайві дозволи, 
надмірний контроль, інстанції. Так країна і почне оживати.  

Також дуже важливим фактором у місцевому самоврядуванні є активні, 
спроможні та зацікавлені громадяни. Це і є головний рушій на територіальному 
рівні. Вoни стaнуть пiдтримкoю тих змін, нaд прoвeдeнням , яких прaцює уряд.  

Тoму бeз рeфoрми мiсцeвoгo сaмoврядувaння всi iншi рeфoрми прирeчeнi 
нa нeвдaчу – тaк вжe булo в пoпeрeднi рoки. 
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На сьогоднішній день пріоритетним напрямком розвитку демократичної 
держави є забезпечення зростання рівня добробуту кожного окремого 
громадянина. Згідно з досвідом розвинутих європейських країн, досягнення 
даної мети можливе лише за умов якісного державного управління, котре 
посилює демократичні інститути, ліквідує нерівність можливості доступу до 
суспільних благ, підвищує якість суспільних послуг і рівень життя населення. [3] 

В умовах реформування системи публічних фінансів актуальною є 
тенденція до децентралізації у державному управлінні, в результаті чого 
виконання певного ряду повноважень передається місцевим органам влади. 
Так, фінансова децентралізація дозволяє збалансувати механізми надання 
суспільних послуг з потребами та уподобаннями жителів місцевих громад. [3] 

На сучасному етапі Україна неухильно спрямовує свої зусилля на 
реалізацію євроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових 
зобов’язань, в тому числі з питань розвитку місцевої і регіональної демократії. 
Саме тому, подальша демократизація суспільства та одночасна 
децентралізація влади на засадах субсидіарності були і залишаються 
пріоритетами України. Україні вектор на проведення децентралізаційних 
процесів закріплений у Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади від 1 квітня 2014 року. Так як, головним 
інструментом проведення соціально-економічної політики є бюджет, то саме 
бюджетна політика повинна сприяти сталому і ефективному економічному 
розвитку. Тому на сучасному етапі управління основою є бюджетна 
децентралізація. [2]  

У сучасних дослідженнях децентралізацію визначено як такий спосіб 
організації публічної влади в державі, за якого адміністративно-територіальні 
одиниці або інші територіальні утворення мають право самостійно вирішувати 
питання місцевого значення і реалізувати власні завдання у межах, 
встановлених законодавством та під відповідальність уповноважених органів і 
посадових осіб, а втручання у їх діяльність може відбуватись винятково з метою 
нагляду за законністю в передбачених законом випадках і відповідних формах. 
[4] 

Бюджетна децентралізація являє собою процес передання повноважень 
(функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних органів влади до 
місцевих . Питання бюджетної децентралізації найскладніше у сфері управління 
фінансами. Незважаючи на те, що для вирішення тих чи інших питань існує 
нагальна потреба передати повноваження на нижчий рівень влади, органи 
нижчого рівня, як правило, не мають достатніх коштів для реалізації своїх нових 
бюджетних повноважень. [1] 
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Своєрідним стартом до бюджетної децентралізації стало внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодексів України, згідно яких : 

- розширено самостійність місцевих бюджетів через можливість їх 
прийняття незалежно від прийняття державного бюджету; 

- за місцевими бюджетами закріплено близько 50 джерел доходів з метою 
підвищення платоспроможності громад; 

- замінено систему балансування системою бюджетного вирівнювання; 
- закріплено за галузевими міністерствами розподіл коштів освітньої та 

медичної субвенції для передачі трансфертів ОМС; 
- здійснено перерозподіл видаткових повноважень органами державної 

влади та місцевого самоврядування за принципом субсидіарності; 
- запроваджено стимулювання територіальних громад до об’єднання та 

переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 
Виходячи з цього, уряд має на меті створити систему, за якої наявний 

фінансовий ресурс має ефективно працювати на українських громадян. Тому у 
рамках бюджетної децентралізації мають збільшуватись не тільки доходи, а й 
зобов'язання, за якими місцеві громади мають діяти в інтересах місцевих 
мешканців. [2] 

За певних обставин децентралізація може мати ризики і небезпеки. У 
цьому разі деякі сфери державного та суспільного життя не можуть піддаватися 
децентралізації. Європейська наука оптимізації публічної адміністрації в 
загальних рисах сформулювала такі недоліки децентралізації управління: 

˗ автономізація цілей. Ризик виокремлення часткових цілей, що не 
покривають загальних цілей адміністрації та навіть можуть їм суперечити; 

˗ ризик реалізації одиничних амбіцій; 
˗ загроза монолітності політики держави у відповідних сферах; 
˗ дезінтеграція діяльності публічної адміністрації щодо надання публічних 

послуг та прийняття управлінських рішень; 
˗ ускладнення координації, труднощі узгодження цілей.  
˗ зростання ризиків із впливу на прийняття рішень неналежної кваліфікації 

посадовців, оскільки свобода прийняття ними рішень є досить великою. В 
окремих випадках відповідальність вищих посадових осіб може бути 
обумовлена некваліфікованими чи невідповідними діями навіть інших суб’єктів 
відповідної галузі (сфери), хоча вплив таких суб’єктів на вищих посадовців є 
суттєво обмежений. [3] 

Для реалізації своїх владних повноважень, ради ОТГ мають право 
здійснювати місцеві внутрішні запозичення та місцеві зовнішні запозичення (в 
тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових 
організацій). Місцеві ради сіл, селищ, що не об’єдналися, не можуть 
здійснювати будь-які запозичення. Водночас місцеві ради міст районного 
значення можуть здійснювати місцеві внутрішні запозичення та зовнішні 
виключно шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових 
організацій. Таким чином у новостворених ОТГ передбачена зміна підходів до 
фінансування, що, в першу чергу, дозволить місцевим громадам більш 
ефективно використовувати кошти. [2] 
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Отож, на сьогоднішній день бюджетна децентралізація є найбільш 
ефективним та дієвим способом забезпечення фінансової автономії та стійкості 
місцевих органів влади через передачу їм потужних джерел бюджетних 
надходжень, раніше закріплених за центральним урядом, та розширенням 
фінансової бази адміністративно-територіальних формувань. 

Тобто запровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів полягає у розширенні прав місцевих органів влади, джерел їх 
формування, наданні їм повної бюджетної самостійності та створення 
реального підґрунтя для виконання своїх повноважень. [2] 
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Бюджетна децентралізація – це процес передачі повноважень управління 
доходами та видатками. Мета якoї полягає в збільшенні ефективності реалізації 
даних повноважень та ретельніше управління бюджетними коштами громад. [1, 
с.6] 

    Питання бюджетної децентралізації, висвітлюються у працях багатьох 
провідних вітчизняних науковців фінансистів, а саме в роботах В. Опаріна, Ю. 
Пасічніка,В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія, які неодноразово наголошували на 
важливості та необхідності започаткування такої реформи, яка б сприяла 
підвищенню доброту населення країни. Проте задля розробки пропозиції щодо 
вдосконалення процесу бюджетного регулювання в Україні, підвищення його 
ефективності, що в кінцевому результаті забезпечувало б виконання функцій 
держави на гідному рівні та позначалося на підвищенні стандартів життя 
населення країни, необхідним є подальше вивчення питання самої 

http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/62/files/03055491-6112-48aa-87dc-dbcaeba697f5.pdf
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децентралізації в контексті провадження реформ в Україні. [2, с.2] 
   Проблеми бюджетної децентралізації та забезпечення ефективної 

діяльності органів місцевого самоврядування не вперше ставляться на порядок 
денний незалежної України. Особливо активно вони обговорюються в складних 
економічних умовах, коли неефективність бюджетної системи стає найбільш 
очевидною. У 2001 р. автори Бюджетного кодексу України вважали, що з його 
ухваленням місцеві бюджети стануть самостійними та отримають 
прогнозований дохід, а ОМС (органи місцевого самоврядування) будуть 
зацікавлені в тому, щоб розвивати економіку своїх територій і регіонів, 
розширювати   податкову базу місцевих бюджетів. Однак попередні спроби 
бюджетної  децентралізації не забезпечили очікуваних результатів. [3, с.1] 

   Напрям проведення реформи місцевого самоврядування було 
визначено у Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні , затвердженої Кабінетом Міністрів 1 
квітня 2014 року. Відповідно, процес децентралізації в Україні було 
започатковано 17 червня 2014 року з прийняттям Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» , далі з прийняттям у лютому 2015 року 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». З 
моменту затвердження Концепції було сформовано правову базу для 
проведення реформи бюджетної децентралізації. Зокрема, було внесено зміни 
до Податкового та Бюджетного кодексів України, затверджено Державну 
стратегію регіонального розвитку та ухвалено новий Закон про регіональну 
політику, запущено процес зміни адміністративно-територіального устрою. 
Разом з прийняттям змін до Податкового та Бюджетного кодексів нові об’єднані 
громади отримають більші фінансові можливості місцевого самоврядування, що 
сприятиме їхній економічній самодостатності та спроможності. В рамках 
децентралізації відбувається реформа міжбюджетних відносин, а відповідно, й 
зміни бюджетного регулювання. Встановлено новий порядок міжбюджетних 
правовідносин, що ґрунтується на засадах бюджетної децентралізації. 

   Результати процесів бюджетної децентралізації, як свідчить 
міжнародний досвід, залежать від форм децентралізації та механізмів, що 
регулюють їх використання та у кінцевому підсумку визначають реальну 
самостійність ОМС. [3, с.2] 

   В процесі бюджетної децентралізації важливим є забезпечення чіткого 
розмежування повноважень, відповідальностей органів влади різних рівнів і 
збільшення обсягу власних доходів бюджетів територіальних громад, а 
основним стратегічним завданням реалізації бюджетної децентралізації є 
забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.  

   Отже, загалом децентралізація бюджетної системи є незавершеною, 
але питання подальшого реформування є важливим для підвищення якості 
надання послуг громадянам та зростання ефективності використання 
бюджетних коштів. Підвищити ефективність проведення реформи бюджетної 
децентралізації в Україні допоможе насамперед чітке розділення функцій і 
відповідальності між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, а також забезпечення місцевих бюджетів тією кількістю коштів, 
які потрібні для покращення надання послуг населенню. [4, с.6] 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СОЮЗОМ 

 
 

В сучасних умовах розвитку світових глобальних, інтеграційних, 
економічних  процесів Європейський Союз є важливим торговельним і 
впливовим партнером України. Важливими стратегічними завданнями 
української зовнішньо-економічної політики є активне залучення інвестицій, 
стабілізація інвестиційного клімату в країні і посилення інвестиційної 
привабливості держави. Щоб реалізувати наведені завдання Україна проводить 
інтеграційні відносини з Європейським союзом, які характеризуються великим 
спектром зв’язків і передбачають торговельно-інвестиційне, регіональне 
співробітництво, надання технічної допомоги. 

Інвестиційна діяльність в країні регламентується Законом України «Про 
інвестиційну діяльність» від 04.07.2002 року, останні зміни до якого було 
прийнято 23.03. 2017 року [1]. 

 Відповідно до цього Закону «Інвестиції – це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 
видів діяльності, завдяки чому створюється прибуток (дохід) чи досягається 
соціальний та екологічний ефект [1].  

В сучасних економічних реаліях динамічно і ефективно розвивається 
міжнародна торгівля та інвестиційне співробітництво. Європейський Союз – 
важливе джерело інвестицій, що приносять в економіку не лише фінансові 
ресурси, а й міжнародний досвід корпоративного управління, спонукає компанії 
до впровадження міжнародних стандартів якості, обліку тощо. 

Розглянемо обсяги прямих інвестицій в економіку України за 2015-2019 
роки (рис.1) [2]  
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http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/214.pdf
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Рис. 1 Обсяги ПІ в економіку України за 2015-2019 роки (млн. дол. 

США). 
 
В економіку України за весь період з початку інвестування станом на 31 

грудня 2019 року було вкладено 35 809,6 млн. дол. США прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу), що на 8,82 % більше обсягів інвестицій на 
початок 2019 року, але на 6,6 % менше ніж у 2015 році (див. рис. 1). 

Україна вступивши у світові інтеграційні процеси взаємодії, значну увагу 
приділяє відносинам з ЄС. Так, з країн ЄС станом на 31.12.2019 року залучено 
28 289,3 млн. дол. США інвестицій (78,9 % загального обсягу акціонерного 
капіталу), з інших країн світу (включаючи країни СНД) – 7520.3 млн. дол. США 
(21.1%) (див. рис. 2) [2].  

 

 
Рис.2 Динаміка обсягу прямих інвестиції (акціонерного капіталу) з 

країн ЄС у період з 2017 по 2019 роки (млн. дол. США) 
 
Оцінивши найактуальніші дані Служби Державної статистики України, 

варто відмітити, що протягом останніх років спостерігається поступове 
збільшення обсягу прямих інвестицій з міжнародної арени (включаючи країни 
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ЄС). З країн ЄС станом на 31.12.2019 залучено 28 289,3 млн. дол. США. прямих 
інвестицій, що на 4863,6 млн. дол. США, або ж на  17,2 % більше у порівнянні з 
2017 роком.За останні 5 років обсяг інвестицій із країн ЄС значно збільшився, 
щодо країн СНД, спостерігається значне скорочення обсягу прямих іноземних 
інвестицій. 

До країн Європейського Союзу, які вклали в економіку України більше 
1000 млн. дол. США належать: Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Кіпр, 
Австрія.  

З одного боку, іноземні інвестиції в Україні є визначальною передумовою 
розвитку національної економіки, а з іншого – важливим індикатором умов 
підприємницької діяльності в країні. Для більш поглибленого аналізу сучасного 
стану інвестиційного ринку нами розглянуто розподіл приватних інвестицій в 
економіку України за основними видами економічної діяльності станом на 
31.12.2019 року, (млн. грн. США) (див. рис. 3) [2].  

 
Рис. 3 Розподіл ПІ в економіку України за основними видами 

економічної діяльності на 31.12.2019 року, (млн. грн. США). 
 
Значні обсяги прямих інвестицій з країн ЄС зосереджено на 

підприємствах промисловості і це становить 11 595,9 млн. дол. США (32,4%). У 
фінансовому та страховому секторі акумульовано 12,7% прямих інвестицій, в 
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям, – 12,5% та у сфері оптової та роздрібної 
торгівлі – 15,8%. 

Згідно з опитуванням зацікавлених Україною інвесторів від компанії 
Dragon Capital, військовий конфлікт з Росією є меншою перешкодою, ніж 
широкомасштабна корупція і відсутність довіри до судової системи. 
Непередбачуваний валютний курс та нестабільна фінансова система практично 
настільки ж важливі. Можливо, це опитування применшує вплив війни, оскільки 
опитані інвестори вже цікавляться Україною попри збройний конфлікт. Але 
опитування підкреслює, що військовий конфлікт є лише одним із багатьох 
чинників, що впливають на іноземні інвестиції в Україну [3].  

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні Європейський Союз є 
одним з найбільших іноземних інвесторів України. Обсяги надходжень прямих 
іноземних інвестицій в Україну з ЄС спрямовані переважно ті галузі економіки, 
де можна швидко отримати прибуток (наприклад, у фінансову діяльність), в той 

http://www.dragon-capital.com/ru/about/media/press_relizy/korupciya_ta_nedovira_do_sudovoyi_sistemi_v_ukrayini_naybilshi_pereshkodi_dlya_inozemnih_investoriv.html
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час як інвестування пріоритетних галузей економіки України, націлене на 
довгострокове зростання, є недостатнім. 

Разом з тим, для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в 
країні потрібно створювати передумови інвестиційної привабливості країни 
шляхом вдосконалення законодавчих актів з регулювання інвестиційної 
діяльності, стабілізації України як в політичному, так і в фінансово економічному 
плані. 
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Однією з найважливіших складових фінансового сектору економіки є 
страховий ринок. Без стабільного функціонування інфраструктури страхового 
ринку неможливо забезпечити соціально-економічний розвиток держави, 
ефективне функціонування суб’єктів господарювання, підвищення добробуту 
населення і особливо належного розвитку фінансового ринку. 

В сучасних умовах обов’язковою умовою функціонування фінансового 
ринку є страхування. Кожна інвестиційна компанія, комерційний банк здійснює 
свою діяльність страхуючи ймовірні ризики.  

Останні роки характеризуються занепадом діяльності страхових компаній 
в Україні, що супроводжується зменшенням кількості страхових компаній.  

Проаналізуємо динаміку розвитку страхових компаній В Україні станом на 
30.09. у період з 2017 по 2019 рр. (табл. 1) [1].  

Дослідивши статистику страхового ринку, варто відмітити що протягом 
2017 - 2019 рр. спостерігалось зменшення кількості страхових компаній в 
Україні. 

Так, станом на 30.09.2017 році в Україні зареєстровано 296 страхові 
компанії, у 2018 році їх кількість скоротилася на 3,7% і становила 285 компаній. 
Станом на III квартал 2018 і 2019 років знову спостерігалось скорочення 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://voxukraine.org/uk/investments-in-ukraine-ua/
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кількості страхових компаній та 30.09.2019 року в Україні зареєстровано 234 
страхові компанії. 

Таблиця 1 
Динаміка розвитку страхових компаній в Україні у 2017-2019 рр. 

Назва показника 
Роки 

9 міс. 2017 9 міс. 2018 9 міс.2019 

Кількість страхових компаній , 
од. 

296 285 234 

Обсяг валових страхових 
премій, млн. грн. 

31 391,1 34 875,3 40 561,9 

Обсяг страхових виплат, млн. 
грн. 

7375,1 8754,8 9845,6 

Обсяг страхових резервів, 
млн. грн. 

21 804,8 24 833,2 29 661,3 

 

Щодо страхових премій та страхових виплат, то в Україні протягом 2017 – 
2019 років спостерігалось їх збільшення. Валові страхові премії станом на 
30.09.2019 зросли на 29,2 % у порівнянні з III кварталом 2017 року і склали 
40561,9 млн. грн., страхові виплати зросли на 33,5 %. 

Стосовно страхових резервів слід відмітити, що вони у 2017-2019 рр. 
стабільно зростали і станом на 30.09.2020 становили 29661, млн. грн., що на 36 
% більше ніж у той же період 2017 року. 

Як видно з табл.1 відбулося зростання основних показників діяльності 
страховиків, що вказує на продовження зростання ділової активності в даній 
сфері. 

Всі страхові компанії в Україні поділяються на страхування життя (life) і 
ризикове страхування (non-life) (Рис.1) [1]. 
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Рисунок 1. Динаміка кількісті страхових компаній (life і non-life), од. 
 
Кількість страхових компаній станом на 30.09.2019 становила 234, з яких 

23 зі страхування життя (СК "Life") та 211, що здійснювали страхування, інше, 
ніж страхування життя (СК "non-Life"). Дослідивши статистику страхового ринку, 
варто відмітити що кількість компаній із страхування життя (life) і ризикового 
страхування  (non-life) невпинно зменшується у даний період. Так, станом на 
30.09.2019 лайфові компанії зменшились на 11 одиниць, або ж на 32,4%. В свою 
чергу, не лайфові компанії також скоротились на 19,5%. 

Перш за все слід зазначити, що основною проблемою українського 
страхового ринку є недостатній рівень розвитку страхових компаній, що 
працюють у сфері страхування життя (life). В розвинених країнах лайфові 
компанії займають чільне місце на фінансовому ринку, так як саме вони 
концентрують значні довготермінові заощадження населення. 

На розвиток страхового ринку України негативно впливають такі фактори 
як: низький рівень доходів населення, несприятливі умови для інвестування 
(продовження військового конфлікту в країні;), девальвація національної 
валюти, відсутність довіри населення й господарських суб’єктів до страхових 
компаній, яка до цих пір не відновлена повною мірою. 

Для подолання проблем  страхових компаній на фінансовому ринку 
України необхідно [2]:  

 1. Розвивати сучасну інфраструктуру страхового ринку, виробити єдині 
методичні принципи організації і здійснення страхового посередництва; 
визначити повний перелік вимог до страхових брокерів, страхових агентів. 

 2. Підвищити рівень прозорості страхових компаній і страхового ринку, 
створити єдину базу даних страховиків і реєстри незалежних посередників, 
організувати роботу бюро страхових історій.  

3. Встановити вимоги до платоспроможності страхових компаній на основі 
оцінки ризиків та якості активів страховика.  

4. Забезпечити правову основу для введення постійного контролю за 
фінансовою діяльністю і станом страхових компаній, зобов’язавши страховиків 
поступово впроваджувати і систему управління ризиками страхового портфелю 
відповідно до вимог Solvency ІІ.  

5. Виробити механізми протидії порушенням термінів виплат страхового 
відшкодування та врегулювання ситуацій відмов від виплат, що підвищуватиме 
довіру населення до страхових компаній. 

6. Посилити контроль за операціями вихідного перестрахування та 
продовжити реформування системи оподаткування страховиків з метою 
мінімізації шахрайських операцій з фінансовими ресурсами. 

Розвиток страхового ринку сприятиме формуванню ринкового 
фінансового середовища, що у свою чергу значно зменшить рівень ризику, а, 
відповідно, активізує діяльність населення та підприємців у фінансовому 
секторі, дозволить мобілізувати значні фінансові ресурси для інвестиційних 
проектів та сприятиме розвитку механізму фінансування через фінансовий 
ринок [3, с.26]  



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

53 

 

Отже, страхування у сучасних умовах виступає як обов’язкова умова і, 
відповідно, як вимога стабільного функціонування ринкової системи. Але 
особливістю розвитку українського страхового ринку є те, по більшість 
страховиків займаються ризиковими видами страхуванні. 
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НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

 
 

Глобалізація справляє доволі неоднозначний вплив на фінансові ринки 
країн цілого світу. Її наслідки часто оцінюють діаметрально протилежно та 
навіть загальне ставлення до процесів фінансової глобалізації може 
кардинально відрізнятись. Суперечливість даного питання зумовлює 
актуальність дослідження наслідків глобалізації фінансових ринків.  

Вагомий внесок у дослідження світових фінансових ринків в умовах 
глобалізації зробили такі вітчизняні вчені, як: О. Барановський, В. Будкін, А. 
Дронєва, А. Гальчинський, В. Коваленко, Л. Кузнєцова, З. Луцишин, Ю. Макогон, 
Д. Мамотенко, В. Міщенко, Н. Стукало. Також цьому питанню присвячено 
наукові праці зарубіжних учених: С. Гофмана, Г. Марковіца, Я. Крегеля, Д. 
Тобіна та ін. [1]. 

Глобалізація — це за своєю сутністю вища стадія інтернаціоналізації, 
вона перетворює світове господарство на єдиний ринок товарів, послуг, 
капіталів, робочої сили. Фінансова глобалізація передбачає усунення бар’єрів 
між внутрішніми та міжнародними ринками й й відповідно створення вільного 
руху капіталів між країнами та регіонами, функціонування глобального ринку, 
формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, 
діяльність глобальних фінансових стратегій ТНК і транснаціональних банків [3]. 
Сьогодні глобалізація формує нові жорсткі умови розвитку світової економіки, 
впливає на інтернаціоналізацію виробництва, транснаціоналізацію 
господарської діяльності, а також формує глобальні фінансові ринки. 

Об'єктивно дивлячись на вплив глобалізаційних процесів на фінансові 
ринки, часто доволі важко окремо визначити її позитивні та негативні наслідки, 
адже зазвичай вони переплітаються між собою. 

https://forinsurer.com/stat
http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-2140/
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О.Г. Білорус зазначає, що специфіка процесів глобалізації в 
постіндустріальну епоху полягає у тому, що глобалізація вже відбулась, але не 
для всіх країн, одні країни її майже пройшли і знаходяться у постіндустріальній 
фазі, другі – її проходять, треті – знаходяться на етапі традиційної 
(консервативної) індустріалізації, а четверті – ще й не дійшли до неї [4]. Тож з 
одного боку глобалізаційні процеси дають можливості залучення капіталу із 
економічно розвинутих країн до країн з низьким рівнем заощаджень, але 
великим потенціалом зростання, а з іншого боку виникає ризик несправедливого 
розподіл благ, що породжує домінацію економічно розвинутих країн, порівняно з 
іншими, відповідно все це приводить до загрози конфліктів на регіональному, 
національному та інтернаціональному рівнях.  

Один з найбільших досягнень глобалізації на світові ринки підвищення 
темпів економічного зростання країн, які мають можливість залучити капітал не 
лише на внутрішньому ринку, а й вийти на світову арену. З цього випливає ще 
один надзвичайно великий позитивний результат – загострення міжнародної 
фінансової конкуренції, що веде до поглиблення спеціалізації на наданні певних 
фінансових послуг, а це стимулює, у свою чергу, зростання якості виробництва і 
зниження вартості ресурсів та послуг. Але й тут є друга сторона медалі – 
масштабна монополізація окремих підприємств по суті не дає можливості вийти 
вітчизняному малому та середньому бізнесу на світовий ринок.  

Серед позитивних наслідків впливу глобалізації на світові фінансові ринки 
також виділяють: 

 збільшення кількості надходження в країни інвестиційного і 
кредитного капіталів на вигідних умовах та за низькими відсотковими ставками; 

 спрощення процедури доступу національних урядів та суб'єктів 
господарювання до міжнародних ринків фінансових ресурсів; 

 розвиток фінансових інновацій означає появу нових фінансових 
інструментів і технологій; 

 використання іноземних інвесторів для кредитування малого та 
середнього бізнесу, а також сприяння розвитку та впровадження новітніх 
банківських технологій і продуктів; 

 спрощення процедури здійснення фінансових операцій за рахунок 
комп’ютеризації та інформатизації; 

 реалізацію Світовим банком кредитної програми з реабілітації 
фінансового сектору; 

 зростання якості банківських послуг, технологій та рівня кваліфікації 
персоналу; 

 зростання обсягів ринкових операцій за рахунок максимізації торгів, 
іншими словами, економія на масштабі та зростання ринкової активності; 

 прискорення міждержавного трансферу технологій, інновацій та 
ноу-хау; 

 доступність фінансових продуктів для споживачів; 

 ефективну співпрацю з міжнародними інститутами у сфері 
фінансового сектору (Міжнародною організацією комісій із цінних паперів 
(IOSCO), Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), 
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Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), національними комісіями із цінних 
паперів). 

Через глобалізацію фінансових ринків вітчизняні фінансові інститути 
одержують безперешкодний доступ на міжнародний ринок капіталу та дешевих 
фінансових ресурсів, через які кредитують вітчизняні домогосподарства та 
суб’єкти господарювання. Тобто формально завдяки глобалізації зростає 
абсолютний та відносний (стосовно обсягу ВВП) рівні світової торгівлі товарами 
та послугами, посилюється переміщення капіталу та робочої сили [2]. 

Тоді як до негативних наслідків впливу глобалізації на міжнародні 
фінансові ринки відносять:  

 вплив фінансових ринків на політичні та економічні події в країнах 
світу, що впливає на загальну ситуацію на планеті;  

 виникнення розбіжностей між глобальними та орієнтованими на 
внутрішній ринок учасниками;  

 зростання світової заборгованості країн за зовнішніми 
запозиченнями 

 глобалізація супроводжується значним поширенням використання 
офшорних зон у міжнародному бізнесі 

 ризики нецільового використання фінансових інструментів, 
фінансових махінації з боку глобальних учасників;  

 нестабільність світової фінансової системи  через глибоку 
взаємозалежність національних фінансових систем на світовому рівні; 

 зниження регуляторної ролі національних держав при посиленні 
значення наднаціональних утворень та впливу ТНК. 

Отже, глобалізація світових фінансових ринків є важливою умовою 
розвитку світової економіки тож незважаючи на невід’ємність процесу 
фінансової глобалізації на світових фінансових ринках, потрібно враховувати не 
тільки вигоди від даного процесу, а й певні негативні моменти, щоб мінімізувати 
в подальшому ступінь їх негативного впливу на фінансовий сектор та економіку 
певної держави. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
 

На сьогоднішній день питання бюджетної децентралізації є актуальним, 
бо вважається однією з головних умов ефективної діяльності органів місцевої 
влади. Підвищення результативності бюджетної системи України полягає в 
оптимальному перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між 
центральними та місцевими органами влади та самоврядування. Для того, щоб 
соціально-економічна політика була дієвою, нашій державі необхідна 
раціонально побудована та збалансована система бюджетних відносин, адже 
від адекватного забезпечення перерозподілу фінансових ресурсів і від 
різноманітності їх використання у значній мірі залежить стабільність 
економічного розвитку країни. 

Метою дослідження є вивчення процесу проведення децентралізації 
бюджетної системи України, розгляд її сучасного стану, а також прогнозування 
можливостей розвитку. 

В Україні вектор на проведення децентралізаційних процесів закріплений 
у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади. Оскільки головним інструментом проведення соціально-
економічної політики є бюджет, то саме бюджетна політика повинна сприяти 
сталому і ефективному економічному розвитку. Тому на сучасному етапі 
управління основою є бюджетна децентралізація, яка примножує можливості 
участі місцевої влади у розвитку власної території, сприяє ефективному 
забезпеченню суспільними послугами шляхом узгодження видатків органів 
влади з найнеобхіднішими місцевими потребами. 

Бюджетна децентралізація – це процес передання повноважень (функцій, 
компетенцій і відповідальності) від центрального уряду до місцевих урядів 
(органів місцевого самоврядування). Така передача повноважень має 
супроводжуватися передачею відповідних фінансових ресурсів на виконання 
цих повноважень через запровадження місцевих податків або трансформацію 
чи закріплення частини загальнодержавних податків за місцевими бюджетами, 
що отримали нові повноваження. Бюджетною децентралізацією також є 
передача повноважень від вищих органів управління до нижчих, наприклад, від 
реґіональних до муніципальних або місцевих. [1]. 

Бюджетна централізація спрямована на: 
1) створення ефективної системи влади (розмежування повноважень 

між ОМС та державними органами влади; створення належних матеріальних, 
фінансових та організаційних умов для діяльності ОМС; забезпечення 
відкритості та прозорості у вирішенні питань місцевого значення), завданням 
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якої є: формування структури та повноважень ОМС; управління комунальною 
інфраструктурою; ефективне управління фінансовими ресурсами на місцевому 
рівні; децентралізація фінансових ресурсів – фіскальна децентралізація; 
забезпечення публічності та прозорості бюджетного процесу; створення 
системи взаємодії ОМС з громадськими організаціями.  

2) створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України 
та її регіонів (підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; територіальна 
соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток; ефективне державне 
управління у сфері регіонального розвитку). Завданням є: підвищення 
ефективності використання внутрішніх чинників розвитку регіонів; створення 
умов для поширення позитивних процесів розвитку міст, сільської місцевості; 
розвиток міжрегіонального співробітництва; інституційне забезпечення 
регіонального розвитку та підвищення якості його державного управління.  

3) забезпечення надання якісних та доступних послуг (державні 
стандарти та спроможність надання послуг), а саме: розроблення системи 
контролю, забезпечення професійності та належної інфраструктури для 
надання послуг. [2]. 

На сучасному етапі Україна спрямовує всі свої зусилля на впровадження 
євроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових зобов'язань, 
виокремлюючи питання розвитку місцевої і регіональної демократії. В зв’язку з 
чим подальша демократизація суспільства та одночасна децентралізація влади, 
що базується на принципі субсидіарності, були і залишаються головними для 
України. 

Для розвитку нашої держави, розширення податкової бази та 
ефективного використання бюджетних коштів, були розроблені реформи у 
фінансовій сфері. Їх початок розпочався з прийняттям урядом Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні. Метою реформи є забезпечення можливостей самостійно, за рахунок 
власних фінансових ресурсів, вирішувати питання місцевого значення в 
інтересах жителів громади, тобто наділення територіальних громад більшими 
обсягами ресурсів та мобілізація їхніх внутрішніх резервів. 

Кінцевою метою децентралізації є не збільшення частки місцевих 
бюджетів, а покращення якості послуг для українців, тобто, щоб жителі держави 
отримували вчасно субсидії, соціальну допомогу, а також адміністративні 
послуги. В перспективі також передбачається покращення якості освітніх, 
медичних та інших послуг, і безпосереднє стимулювання економічного розвитку 
з метою забезпечення громадян новими робочими місцями.  

Для забезпечення належних умов процесу децентралізації в Україні 
необхідно прийняття таких нормативно правових актів: закону України «Про 
внесення змін до Конституції України», закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (нової редакції), закону України «Про місцеві органи 
виконавчої влади», закону України «Про адміністративно територіальний 
устрій» тощо. [3]. 

Отже, за результатами дослідження, можна зрозуміти, що бюджетна 
децентралізація є важливою для ефективного функціонування органів місцевої 
влади, а для більш дієвого формування її механізму і виконання бюджетів усіх 
рівнів в Україні, необхідно забезпечити виконання безпосередніх завдань та 
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обов’язків органів місцевої влади, щоб мати змогу володіти відповідним обсягом 
фінансових ресурсів, які допоможуть покрити власні витрати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
 

Реформування підходів в оподаткуванні ринку страхових послуг 
залишається нагальним і надзвичайно складним питанням. Слід зазначити, що 
страховий ринок є досить могутнім фінансовим інструментом, і від його стану, 
рівня розвитку страхової справи залежить інвестиційна привабливість країни. 
Тому відносини, що виникають у сфері страхування, підпадають під особливе 
правове регулювання з боку держави. [1] 

Рівень розвитку страхового ринку відображає можливості економічного 
зростання країни та є одним із основних показників ефективності 
функціонування бізнес-середовища. Поширення та зростання ролі страхового 
бізнесу сприяє створенню нових робочих місць, активізації упровадження 
інновацій, а також створює фундамент для стійкості економіки, пом’якшує 
наслідки глобальних ризиків. [2, с.15] 

Сучасному українському страховому ринку притаманна тенденція до 
зменшення кількості страхових компаній (Рис. 1). Вплив на страховий ринок 
завдала економічна криза 2008-2009 рр., що зумовила нестабільну ситуацію на 
фінансовому ринку. Проте в цьому процесі знаходимо деяку перевагу: 
вважаємо явище зменшення кількості страхових компаній в Україні позитивним 
в плані розвитку конкурентоздатного страхового ринку, бо таким чином 
відбувається відсіювання слабких та неплатоспроможних організацій, натомість 
зміцнюються позиції діючих страховиків. 

http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/fiscal_decentralization_ukr.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetna-detsentralizatsiya-v-ukrayini-suchasniy-stan-ta-podalshi-kroki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetna-detsentralizatsiya-v-ukrayini-suchasniy-stan-ta-podalshi-kroki/viewer
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Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній за 2014-2019 рр. 
 
З 01.01.2015 р. в Україні запроваджено змішану систему оподаткування 

страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують податок у розмірі 3% 
від суми страхових платежів, внесків, премій (пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 
Податкового кодексу) та податок на прибуток, отриманий від здійснення 
господарської діяльності страховика (страхової, фінансової та іншої). 

Відповідно до цього маємо два об'єкти оподаткування: 
 відповідно до загальних правил — прибуток від страхової 

і нестрахової діяльності, що оподатковується за загальною ставкою 18%; 
 відповідно до спеціальних правил — дохід від страхової діяльності, 

для оподаткування якого застосовуються різні ставки. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ставки податку, що застосовують страховики [1] 
 
Таким чином, ставки податку встановлюються у таких розмірах: 

СТАВКИ ПОДАТКУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ СТРАХОВИКИ 
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 3% від об’єкта оподаткування за договорами страхування 
(пп. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 Податкового кодексу); 

 0% за договорами з довгострокового страхування життя, 
договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування 
у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами 
страхування додаткової пенсії (пп. 136.2.2 вищезазначеного пункту). [1] 

Слід зазначити, що під кожний із зазначених об’єктів оподаткування 
виокремлено правила і ставки оподаткування. При цьому, як установлено 
у п. 136.5 ст. 136 Податкового кодексу, податок на дохід від страхової діяльності 
є частиною податку на прибуток. 

Моделі оподаткування страхової діяльності в країнах Західної Європи 
зорієнтовані на зниження податкового навантаження на суб’єктів 
підприємницької діяльності. В таблиці  1 наводяться дані щодо застосування 
податку на страхові премії в окремих країнах. 

На даний час в Україні спостерігаються позитивні тенденції зростання 
українського страхового ринку, але існує ряд проблем, що стають на заваді його 
розвитку: характерною особливістю українського страхового бізнесу є низький 
рівень платоспроможного попиту на страхові послуги; із низької купівельної 
спроможності населення випливає проблема високої вартості страхових послуг, 
яка часто є обмежуючим фактором для страхувальників; страховим компаніям 
України притаманна обмежена пропозиція страхових продуктів; існує проблема 
популяризації страхових продуктів серед населення; на невисокий попит 
впливає недовіра населення до страхових компаній; перешкодою для розвитку 
страхового бізнесу стає недостатній рівень страхової та фінансової грамотності 
населення, що породжує проблеми у змістовому розумінні страхових договорів 
та умов отримання ними страхового відшкодування при настанні страхових 
випадків. [3-5] 

 
Таблиця 1 

Моделі оподаткування страхової діяльності 
Країна Ставка податку на страхові внески 

(крім страхування життя) 
Ставка податку на страхові 
внески по страхуванню 
життя 

Австрія  1 %– страхування здоров’я;  
11%– страхування майна; 4 % – 
страхування від нещасних випадків 

2,5 % – страхування ануїтетів; 
11 %– страхування життя, 
якщо термін не менше 10-ти 
років 

Бельгія 9,25 % (крім морського страхування та 
обов’язкового страхування 
відповідальності автотранспорту); 
 1,4 % (крім перестрахування) 

4,4% (крім договорів 
індивідуального страхування) 

Франція від 7 до 30 % (крім морського страхування 
та страхування вантажів, 
перестрахування) 

 
- 

Німеччина 15 або 10 %  

Італія 12,5 – 22,25 % (крім перестрахування) 2,5% 

Іспанія 4 % (крім пенсійного страхування,  
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довгострокового страхування життя, 
перестрахування, міжнародного морського 
страхування) 

 
- 

Англія 4 % (крім перестрахування, 
авіастрахування, страхування 
залізничного транспорту, міжнародного 
морського страхування, страхування 
кредитів) 

 
 
- 

Джерело: побудовано на основі [4, с.123-125] 
 

Отже, висвітлення проблем страхового бізнесу – це великий крок до їх 
вирішення. Для забезпечення конкурентоспроможності українського страхового 
ринку потрібно подолати проблеми, що перешкоджають його активному 
розвитку. Сучасний страховий бізнес має перспективи для конкурентного 
розвитку. Для цього має бути взаємодія усіх суб’єктів страхового ринку. Завдяки 
спільним зусиллям український страховий бізнес може вийти на світовий рівень 
розвитку. 
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Державна фінансова підтримка бізнесу – це об'єднання в єдину систему 
певних методів та інструментів, об'єктів і суб'єктів, що дозволяють упорядкувати 
діяльність підприємців і операцій між ними шляхом встановлення державою 
певних вимог та правил задля розвитку бізнесу в державі. 

Об´єктивними причинами необхідності державної підтримки бізнесу в 
умовах сьогодення є: 

 наявність монополізму в багатьох галузях народного господарства 
та відсутність досконалої конкуренції; 

 недосконалість цінового механізму для певної групи товарів, який 
робить їх виробництво неефективним; 

 повільна адаптація до сучасних умов господарювання окремих 
ринків – робочої сили, капіталів, інтелектуального продукту тощо; 

 забезпечення стабільності і гармонійності суспільства; 

 сприяння збереженню та відтворенню природного, культурного, 
національно-історичного середовища існування населення в державі; 

 розв´язання питань міжнародної політики і співпраці. 
Державна фінансова підтримка бізнесу здійснюється відповідними 

органами державної влади. В Україні ще кілька років тому функціонував орган, 
який був покликаний врегульовувати діяльність суб’єктів у сфері бізнесу. Мова 
йде про Держкомпідприємництва як про орган влади, який був створений діяти у 
сфері реалізації державної регуляторної політики та державної політики з 
питань розвитку бізнесу. 

На даний час ключовим державним органом у сфері бізнесу в Україні є 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Проте його діяльність 
спрямована на усі суспільні економічні процеси, які відбуваються в країні, тому 
воно не може достатньо ефективно вирішувати усі проблеми, які існують у 
сфері бізнесу. Тому на даний час в сфері бізнесу України відсутній єдиний 
орган, який би забезпечував його підтримку, зокрема фінансову. Крім того, 
відсутня чітка взаємодія інституцій, які здійснюють регулювання бізнесу в 
державі, що є негативним явищем. Це спричиняє дублювання функцій цих 
органів та паралельне виконання аналогічних обов’язків декількома суб’єктами. 

Державна фінансова підтримка бізнесу здійснюється державою для 
покращення фінансового становища підприємців, рівень якого має прямий 
вплив на розвиток економіки країни. Для цього органи влади покликані 
розробляти і фінансово забезпечувати програми, проекти та здійснювати заходи 
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за рахунок центрального та місцевих бюджетів, надходжень від приватизації 
майна, доходів від власної діяльності, добровільних внесків юридичних і 
фізичних осіб, іноземних інвестицій тощо.  

З метою вдосконалення державної фінансової підтримки розвитку бізнесу 
вживаються такі першочергові заходи [1], зокрема: 

 розробка низки державних заходів щодо підтримки інфраструктури 
ринку фінансових послуг, розширення номенклатури використовуваних 
фінансових інструментів підприємцями, а також стимулювання конкуренції 
серед суб’єктів фінансового ринку; 

 забезпечення доступу суб'єктів бізнесу до фінансово-кредитних 
ресурсів шляхом забезпечення здешевлення кредитування проектів бізнесу, 
зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;  

 сприяння залученню більш широкого кола представників бізнесу до 
участі в програмі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами 
суб'єктів підприємництва на їх розширене відтворення. 

Організація успішного бізнесу в Україні має базуватися на дієвій 
фінансовій підтримці з боку держави, пошуку нових методів фінансування 
підприємств і створення орієнтованої на них фінансової інфраструктури [2]. Це, 
у свою чергу, дасть можливість підвищити конкурентоспроможність 
національної економіки України шляхом посилення позицій підприємств на 
ринку та завоювання ними нових сегментів на міжнародному рівні. 

Отже, держава відіграє важливу роль у сфері регулювання бізнесу, 
забезпечуючи необхідні умови для узгодження інтересів держави, регіону та 
підприємств, а також безумовно, повинна твердо стояти на варті свобод, коли 
йдеться про корупцію, економічну злочинність і зловживання.  
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Однією з ознак демократичної держави є наявність ефективного інституту 
місцевого самоврядування, тобто законодавчо закріпленого права 
територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в 
межах чинного законодавства. Ефективне функціонування громад залежить від 
рівня та якості фінансового забезпечення і фінансової самостійності місцевих 
бюджетів. Вирішальне значення в розв’язанні проблеми формування місцевих 
бюджетів належить податковим джерелам їх формування, вони складають 
більше 85 (без урахування міжбюджетних трансфертів). 

Створення проектів та бізнес-ідей не професіоналами, а найбільш 
запальними та амбіційними інноваторами, які хочуть реалізувати свій потенціал 
є найактуальнішим питанням у сучасних умовах розвитку економіки 
територіальних громад та країни в цілому. Мінливість та складність – це 
характеристика сучасного ринку, який потребує від підприємців безперервного 
пошуку нових перспектив та нових підходів до ведення бізнесу. Результативним 
способом подолання кризових явищ та покращення конкурентоспроможності 
продукції  є інноваційний шлях розвитку. 

Розвиток стартапів на регіональному рівні має певні бюджетні вигоди, 
оскільки вони можуть створити на основі невеликих команд інновації у даному 
регіоні, додаткові робочі місця та поповнити податками місцевий бюджет. Проте 
сучасні реалії не завжди дозволяють втілити в життя певний стартап, тому для 
українських підприємців потрібні податкові стимули, на подобі існуючих в інших 
країнах. Наприклад, в Америці інноваційні компанії звільняються від сплати 
податків на зарплату працівникам на 3 роки. Також деякі державні програми 
передбачають звільнення від сплати податків на 10 років стартап-проектів, які 
реалізовуються і залишаються лише в певному регіоні. Враховуючи реформи 
децентралізації в Україні, треба запроваджувати аналогічні рішення задля 
заохочення реалізації стартапів на регіональному рівні. 

Ринок стартапів сьогодні спрямований переважно на внутрішні потреби, 
за винятком IT-проектів, і вирішує питання розвитку малого бізнесу в Україні. 
Низька платоспроможність, недостатньо ефективна політика держави, брак 
численної клієнтської бази, що не дозволяє організовувати масштабні проекти, 
затримує процес розвитку стартапів в Україні. 

В сьогоднішніх українських реаліях найбільш прийнятною формою 
реєстрації стартапу є юридична особа — товариство з обмеженою 
відповідальністю або ФОП — фізична особа-підприємець. Саме ці форми 
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дозволяють в рамках стартапу обрати найбільш вигідні форми оподаткування, а 
процедура їх реєстрації є більш спрощеною, порівняно з іншими, та й взагалі, 
саме ці форми дозволяють обирати більш прості шляхи вирішення питань 
оперативної діяльності стартаперів [2]. 

Проте, проблемою сьогодення в Україні є досить обмежена база 
податкових ресурсів місцевих органів самоврядування. Так, згідно з Бюджетним 
кодексом України, тільки 60 % податку на доходи фізичних осіб, який складає 
більше половини податкових надходжень місцевих бюджетів, залишається на 
території тієї громади, яка його стягує. Що ж стосується такого важливого 
джерела доходів, як податок на прибуток підприємств, то тільки 10 % цього 
податку надходить до територіальних громад, а також податок на прибуток 
підприємств та фінансових установ комунальної власності [1, ст. 64]. Така 
ситуація призводить до того, що місцеві органи влади мають досить низьку 
зацікавленість у стимулюванні розвитку нових стартапів та інноваційних 
процесів, ефективному контролі за оподаткуванням реальної суми доходів та 
зниженні рівня тіньового сектору економіки. 

Отже, для активізації розвитку малого та середнього підприємництва, 
основою та базою якого виступає інноваційна спрямованість, органи місцевого 
самоврядування та місцеві органи виконавчої влади України повинні 
систематично вживати відповідні системні заходи щодо посилення інноваційної 
орієнтації суб’єктів малого і середнього бізнесу. Вони полягають, зокрема, у 
реалізації таких завдань:  стимулювати інноваційне підприємницьке мислення 
серед молоді, зокрема, шляхом відображення відповідної позиції на рівні 
шкільних програм; пропонувати допомогу починаючим підприємцям у розробці 
високоякісної інвестиційної програми; вживати заходів щодо полегшення 
доступу підприємців на внутрішні та зовнішні ринки, зокрема, ринки позикового 
капіталу; підтримувати участь малого та середнього підприємництва в процесах 
обміну знаннями, розробляти нові форми підтримки інноваційних стартапів 
(проектів реалізації й розвитку інноваційних бізнес-ініціатив);  сприяти побудові 
соціально-орієнтованої моделі регіонального розвитку за рахунок активізації і 
консолідації зусиль бізнесу тат громади. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА:  СУТЬ ТА ПОРЯДОК ЇЇ 
РОЗРОБКИ 

 
 

 Інвестиційна діяльність підприємства не зводиться тільки до 
фінансування поточних інвестиційних потреб підприємства. У сучасних умовах 
все більше керівників пріоритетного значення надає формуванню 
перспективних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, ефективним 
інструментом чого є стратегічне планування. 

Стратегічне планування інвестиційної діяльності являє собою найбільш 
складну форму планування. Ця складність зумовлена, насамперед, 
довгостроковим періодом здійснення стратегічного планування й виникаючою 
звідси високою мірою непередбачуваності реалістичності планових рішень. 

Стратегічне планування інвестиційної діяльності — це одне з 
найважливіших складових стратегічного управління підприємством і полягає в 
розробці системи заходів, взаємоузгоджених за часом, ресурсами і 
виконавцями, спрямованих на отримання прибутків через вкладення капіталу у 
найбільш перспективні з погляду кон'юнктури ринку напрямки діяльності 
підприємства [1]. 

Період стратегічного планування становить 3-5 років і залежить від ряду 
факторів, до яких належать: 

 тривалість періоду загальної стратегії розвитку підприємства; 
 передбачуваність інвестиційного клімату держави, регіону, а також 

розвитку кон'юнктури інвестиційного ринку; 
 специфіка інвестиційної діяльності підприємства. 
Вважається, що існує два види інвестиційних стратегій: 
1. Активна інвестиційна стратегія забезпечує зростання прибутковості 

до середньогалузевого рівня вкладень та передбачає відбір і реалізацію різних 
інноваційних проектів. 

2. Пасивна інвестиційна стратегія передбачає підтримку незмінного 
рівня розвитку підприємства. Реалізуючи цю стратегію, інвестор прагне зберегти 
вже досягнутий ним рівень показників своєї господарської діяльності за рахунок 
інвестицій [2]. 

Розробка інвестиційної стратегії є творчим процесом, що включає 
постановку цілей інвестиційної діяльності, визначення її пріоритетних напрямків 
і форм, оптимізацію структури інвестиційних ресурсів і їхнього розподілу, 
вироблення інвестиційної діяльності. 

До ключових факторів, які впливають на вибір інвестиційної стратегії 
підприємства відносять: 
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 існуючу загальну стратегію розвитку підприємства та систему його 
цілей; 

 стадію життєвого циклу підприємства; 

 стан зовнішнього та внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів; 

 рівень інвестиційних ризиків; 

 інвестиційну привабливість підприємства як об'єкта інвестування 
ресурсів. 

До основних загальноприйнятих етапів формування інвестиційної 
стратегії підприємства належать: 

o постановка стратегічних цілей інвестиційної діяльності; 
o аналіз поточного стану підприємства та його зовнішнього 

середовища; 
o розробка найбільш ефективних шляхів реалізації поставлених 

цілей (визначення напрямків інвестування та джерел фінансування); 
o установлення термінів реалізації певних етапів інвестиційної 

стратегії; 
o розробка системи організаційно-економічних заходів для реалізації 

інвестиційної стратегії; 
o контроль за виконанням поставлених завдань; 
o оцінка результатів розробленої інвестиційної стратегії; 
o корегування інвестиційної стратегії з урахуванням змін у стані 

підприємства та зовнішнього середовища його діяльності [3]. 
Отже, інвестиційна стратегія є найважливішою складовою загальної 

системи стратегічного вибору підприємства, основними елементами якого є 
місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій в 
розрізі окремих видів діяльності, засоби формування і розподілу ресурсів. 
Розробка інвестиційної стратегії передбачає постановку цілей інвестиційної 
діяльності, визначення її пріоритетних напрямків і форм, оптимізацію структури 
сформованих інвестиційних ресурсів їхнього розподілу, вироблення 
інвестиційної політики по найбільш важливих аспектах та підтримку 
взаємовідносин із зовнішнім інвестиційним середовищем. 
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є однією зі 
складових податку на майно і належить до місцевих податків, визначених ст. 10 
Податкового кодексу України (ПКУ). Податок сплачується за місцем 
розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного 
бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу. 

У міжнародній практиці податок на нерухоме майно здебільшого 
розглядається як дохідне джерело місцевих бюджетів, що є природним з огляду 
на його визначення як ціни суспільних послуг, які надаються органами місцевого 
самоврядування [1].  

З квітня 2014 року база оподаткування об'єктів житлової нерухомості 
визначається виходячи із загальної площі таких об'єктів. Збільшення бази 
оподаткування, у свою чергу, вплинуло на збільшення ставки податку та 
кількості платників податку на нерухоме майно. Але фіскальна ефективність 
такого податку є вкрай низькою.  

Так, у 2019 році до місцевого бюджету міста Києва надходження від 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 852 млн 
грн, питома вага яких в структурі доходів місцевого бюджету складає 1,5%. Як 
бачимо, частка цього податку в доходах місцевого бюджету незначна, однак за 
умови вибору оптимальної бази і ставок, оподаткування нерухомого майна 
можна вважати однією із форм справедливого оподаткування.  

Можна виділити деякі чинники через які проявляється економічна 
доцільність оподаткування нерухомого майна: 

1) Нерухоме майно є джерелом доходу  ренти. Формування рентного 
доходу, насамперед, пов'язане із можливістю передачі нерухомого майна в 
оренду. Нерухоме майно є від початку уособленням накопиченого багатства, 
вартість якого змінюється у часі. Якщо вартість майна зростає, то навіть за 
умови відсутності факту передачі майна в оренду рентний дохід присутній.  

2) Податок на нерухоме майно є своєрідною страховою премією за це 
майно і його збереження. Територіальна громада, на території якої знаходиться 
об’єкт оподаткування підтримує його цілісність, а саме: забезпечує 
функціонування комунікацій, освітлення прилеглих територій громадського 
користування, громадський порядок і т. д. 

3) Оподаткування нерухомого майна є одним із засобів зменшення 
рівня диференціації життя населення. За рахунок оподаткування нерухомості 
відбувається перерозподіл частини доходів більш заможних верств населення 
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на користь менш заможних. Такий регулюючий ефект податку на нерухоме 
майно більшою мірою проявляється якщо базою оподаткування є оціночна 
вартість майна. 

В Україні на сьогодні існує ряд проблем, що пов’язані з оподаткуванням 
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Найголовнішою 
проблемою є база оподаткування. Базою для нарахування податку залишається 
площа об'єкту нерухомого майна. Такий підхід ставить у нерівні умови платників 
податків, які володіють новою нерухомістю, або об'єктами, які розташовані у 
престижних регіонах. 

В січні 2020 року фахівці заговорили про доцільність зміни бази 
оподаткування нерухомого майна, яке відмінне від земельної ділянки, оскільки 
оподаткування метрів - це несправедливе оподаткування, бо одна і та ж площа 
може мати різну вартість. Тому більш справедливим є підхід, який сьогодні діє 
при оподаткуванні землі, коли є певна нормативно-грошова оцінка землі і 
відповідно від цієї оцінки власник сплачує податок до бюджету [2]. 

Ще однією проблемою є порядок визначення обсягу площі нерухомості, 
яка не оподатковується. Виходячи із чинного порядку, чим більше об'єктів 
нерухомості у власності однієї особи, тим більшим буде обсяг пільги. 
Незрозуміло, чому використовується пільговий підхід до власників кількох 
об'єктів нерухомості. Адже значна кількість заможних власників декількох 
квартир та будинків будуть платити такий самий відсоток, що й власники 
будинку, де проживає багатодітна сім'я або декілька родин одночасно. 

Підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки 
податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, 
селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що 
створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів 
нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази 
оподаткування [3]. 

Оподатковування нерухомості використовується приблизно в 130 країнах 
світу, причому відрізняється правовим статусом платника податків, об’єкта 
оподатковування, засобів визначення оподатковуваної бази, прийнятих 
процедур стягнення податку.  

Принципами оподаткування нерухомого майна в європейських країнах є 
[4]: 

 об’єктами оподаткування є земля, будівлі та споруди; 
 базою оподаткування є ринкова або оціночна вартість нерухомості; 
 пільги надаються або для певних видів власності, або для 

визначених категорій платників; 
 переважно надходження від цього податку потрапляють до 

місцевих бюджетів; 
 поділ нерухомості на житлову і таку, що використовується для 

комерційних цілей; 
 розподіл обов’язків щодо сплати податку між володільцями та 

користувачами нерухомості. 
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В Україні існує потенціал збільшення фіскальної значущості податку на 
нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки, але він потребує 
удосконалення. Необхідно здійснити перехід від оподаткування площі до 
оподаткування ринкової вартості майна. Покращення потребує також і 
Державний реєстр прав на нерухоме майно. Також необхідно унеможливити 
ухилення від сплати податку та зменшити тиск на громадян. 
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4 (31) – 2011. С.49-53. 
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Одним із важливих джерел доходів бюджетів органів місцевого 
самоврядування є місцеві податки і збори. Формування значної частини їхніх 
доходів знаходиться у прямій залежності від того, наскільки ефективно вони 
зможуть організувати весь комплекс робіт. 

Запровадження та встановлення розміру податків та зборів (в межах, 
визначених Податковим кодексом) належить виключно до компетенції органів 
місцевого самоврядування. Тож вони мають реальні можливості впливати на 
обсяги надходжень зазначених платежів до відповідних бюджетів[1]. 

Місцеві органи влади у частині місцевих податків і зборів мають певну 
самостійність. На сьогодні, органи місцевого самоврядування та рад ОТГ  
мають певні повноваження: 

- установлення місцевих податків та зборів;  
- визначення переліку податкових агентів щодо сплати туристичного 

збору;  
- прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, 
-  зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку 

справляння та надання пільг.[1] 

https://minfin.com.ua/ua/2020/01/13/40390147/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6341


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

71 

 

 Самі ж повноваження місцевої влади є доволі широкими, стосовно 
місцевих податків і зборів, але, виключно в межах норм Податкового кодексу 
України. 

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків та зборів 
відносяться:  

- плата за землю;  
- податок на нерухоме майно,  
- відмінне від земельної ділянки; 
- транспортний податок; 
- єдиний податок; 
- збір за місця для паркування транспортних засобів; 
- туристичний збір.[2] 
Розмір більшості місцевих податків та зборів залежить від величини 

мінімальної зарплати (з 01.12.2020 р. мінімальна заробітна плата у місячному 
розмірі становить  4 723 грн (ст. 8 Закону України від 14.11.2019 р. № 294-ІХ 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»)). У Податковому Кодексі України 
встановлено лише граничні розміри, тому конкретні величини місцевих податків 
визначають за  рішеннями місцевих рад. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначають 
у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної зарплати за 1 м2, що у 
2020 р. становить 70,85 грн (пп. 266.5.1 ПКУ).[3] 

Збір за паркування авто визначають за 1 м2 площі земельної ділянки, 
відведеної для паркування, у розмірі до 0,075 % мінімальної зарплати, що у 
2020 р. дорівнює 3,54 грн (пп. 268 1.3.1 ПКУ).[3] 

Транспортний податок справляють із власників легкових авто, з року 
випуску яких минуло не більше ніж п’ять років (включно) і середньоринкова 
вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, що у 2020 р. 
становить 1 771 125 грн (пп. 267.2.1 ПКУ). Ставка податку незмінна й становить 
у розрахунку на календарний рік 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є 
об'єктом оподаткування.[3] 

Туристичний збір установлюють за кожну добу тимчасового розміщення 
(ночівлі) у розмірі до 0,5 % — для внутрішнього туризму та до 5 % — для 
в'їзного туризму від розміру мінімальної зарплати для однієї особи за одну добу 
тимчасового розміщення (пп. 268.3.1 ПКУ). На 2020 р. до 23,62 грн (для 
внутрішнього туризму) і до 236,15 грн (для в'їзного туризму).[3] 

Одним із найбільш наповнюваних місцеві бюджети податків є ПДФО 
(податок на доходи фізичних осіб): 75% сплаченого податку на діяльність 
фізичної особи (ПДФО) отримують місцеві бюджети: 60% — потрапляє до 
бюджету міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади (ОТГ) чи 
району, ще 15% — отримує бюджет області. Решта 25% — зараховуються у 
державний бюджет. При цьому сплачений ПДФО — вкрай важливий для 
можливостей громади, бо зазвичай складає майже половину (45%) податкових 
надходжень у місцеві бюджети. 

Підсумовуючи, можна сказати що, однією з ключових переваг місцевих 
податків і зборів є те ,що кошти, які спрямовуються до місцевих бюджетів, в 
тому числі з офіційних зарплат місцевих мешканців, а також від підприємницької 
діяльності – це фінансовий ресурс, який при ефективному використанні 
дозволяє розвивати міста та села України. Вкрай важливо сприяти розвитку 
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громад, давати їм необхідну самостійність для раціонального використання 
прибутків, що в майбутньому сформує найвдаліші комбінації спроможних 
громад, які не потребуватимуть дотацій з державного бюджету. 
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Нині вирішальне значення для забезпечення фінансової основи 
регіонального розвитку мають здебільшого доходи місцевих бюджетів та 
кредитно-інвестиційний потенціал. Вони виконують важливу роль у соціально-
економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється 
фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, видатки 
по упорядкуванню населених пунктів. Кредитно-інвестиційний потенціал сприяє 
розвитку інфраструктури регіону, збільшенню доходів підприємств, а тоді і 
доходів місцевих бюджетів. Отже, саме місцеві бюджети – це запорука 
ефективнішого формування та використання фінансових ресурсів регіону. 
Ефективна діяльність регіону забезпечується ефективним та оптимальним 
використанням його фінансових ресурсів. Ефективне використання фінансових 
ресурсів – це ефективне використання грошових коштів регіону. 

Нинішні проблеми формування і використання фінансових ресурсів 
Львівської області полягають у:  

– відносній відокремленості руху фінансових ресурсів кожного із 
суб’єктів, що знижує загальний економічний ефект;  

– податковому тиску, що сприяє перетіканню коштів до тіньового 
сектору; 

– розбіжності інтересів суб’єктів господарювання та органів місцевого 
самоврядування як представника територіальної громади [1, с. 252].  

Для вирішення цих та інших проблем необхідно впроваджувати заходи 
підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів 
даного регіону (Табл.1) 

http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-344975.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016520-mistsevi-podatki-2020-yaki-granichni-rozmiri
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016520-mistsevi-podatki-2020-yaki-granichni-rozmiri
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Потенційно регіон може мати різні варіанти свого розвитку, для кожного 
необхідно визначити оптимальну структуру джерел формування фінансових 
ресурсів та їх використання. В першу чергу потрібно звернути увагу на обсяги 
доходів і витрат місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти та фінансові 
потоки у регіонах, фінанси комунальних підприємств, кредитну та інвестиційну 
політику регіону для того щоб визначити перспективи розвитку фінансових 
ресурсів певного регіону. 

Таблиця 1 
Пріоритетні напрями підвищення ефективності формування та 

використання фінансових ресурсів регіону* 

Пріоритетні напрями Форми реалізації 

Планування Розробка стратегічних, поточних, 
оперативних планів 

Оптимізація джерел фінансових 
ресурсів 

Розрахунки вартості фінансових ресурсів по 
джерелах 

Проведення фінансової 
діагностики 

Розробка методики проведення фінансової 
діагностики 

Удосконалення критеріїв оцінки 
використання фінансових 
ресурсів 

Розробка оцінних показників, що 
характеризують ефективність використання 
фінансових ресурсів 

Використання системи норм і 
нормативів 

Оптимізація обсягу, складу та структури 
фінансових ресурсів за окремими їх 
складовими 

Акумуляція фінансових ресурсів Розміщення фінансових ресурсів у 
прибуткових фінансових інструментах 

Джерело: складено на основі[2] 
 
Важливими напрямками вдосконалення ефективного формування та 

використання фінансових ресурсів Львівщини є: 
- Підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів регіону: 
Зміцнення фінансової незалежності регіонів та територіальних громад. 

Фінансова незалежність має базуватись на законодавчих принципах організації 
місцевої влади, закріплених в Конституції України, Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Європейській хартії місцевого самоврядування – 
гарантування і забезпечення державою виконання повноважень місцевого 
характеру, фінансовою базою якого є регіональний фінансовий ресурс, 
децентралізація якого неможлива без одночасної передачі органам місцевого 
самоврядування переважної більшості повноважень місцевого характеру і 
коштів державного бюджету у вигляді окремих податків або їх частини [3]. 
Стимулювання ефективної реалізації фіскального потенціалу місцевої влади. 
Вирішення цього завдання можливе шляхом формування зв’язаної моделі 
податкової системи в Україні, збільшення частки обсягу національних податків, 
які б закріплювались за місцевими бюджетами та не враховувалась при 
розрахунку міжбюджетних трансфертів. Перш за все, йдеться про 87 
закріплення за місцевими бюджетами частини надходжень від податку на 
прибуток підприємств не комунальної форми власності, що дозволить 
підвищити зацікавленість місцевих органів влади у стимулюванні економічної 
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активності в межах підвідомчої території. Удосконалення також вимагає 
нинішній механізм перерозподілу податку з доходів фізичних осіб, згідно з яким 
він спрямовується за місцем реєстрації платника податків, який є податковим 
агентом з нарахування та сплати податку. Це призводить до того, що більшу 
частину цього податку акумулюють ділові центри України. Навіть якщо окремі 
філіали компаній функціонують у регіоні, і влада фінансує надання публічних 
товарів та послуг під відповідну кількість працівників, податок сплачується за 
місцем реєстрації компанії, а не за місцем розташування відповідного філіалу. 
Таким чином, регіони, передусім слаборозвинені, отримують менше коштів від 
податку з доходів фізичних осіб навіть за більшої кількості робочих місць, попри 
те, що вони, навпаки, потребують більше коштів для стимулювання ділової 
активності.  

-  Модернізація та реформування механізмів трансфертного 
забезпечення розвитку Львівської області: 

 З метою впорядкування принципів та умов надання субвенцій на 
соціально-економічний розвиток регіонів, доцільно внести зміни в чинний 
Бюджетний кодекс, якими передбачити окрему норму, яка буде регламентувати 
порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам. Для того, щоб  
удосконалити механізми фінансування видатків необхідно спростити процедури 
здійснення запозичень до місцевих бюджетів, знявши обмеження щодо 
здійснення органами місцевого самоврядування запозичень до бюджетів 
розвитку [1, c.253]; 

-  Покращення інвестиційного клімату Львівської області, 
забезпечення конкуренції та створення потужних фінансово-кредитних 
інститутів.  

Це вимагає забезпечення надійного захисту прав власності, підвищення 
ефективності діяльності системи державного управління, зокрема на 
регіональному рівні; 

-  Стимулювання розширення обсягів приватного фінансування 
інфраструктурних проектів Львівщини за рахунок різноманітних механізмів 
приватно-державного партнерства та вдосконалення політики тарифного 
регулювання на регіональному рівні; 

-  Прискорення розвитку механізмів приватно-державного 
партнерства, спрямованих на сприяння приватним інвестиціям. Необхідною 
умовою цього є концентрація державних і приватних інвестицій на пріоритетних 
напрямках економічного зростання; 

-  Розвиток людського капіталу, створення ефективної, орієнтованої 
на кінцевий результат соціальної інфраструктури, що вимагає збільшення 
обсягів та підвищення ефективності використання бюджетних інвестицій; 

- Розвиток туризму у Львівській області, збільшення туристичної 
маси, оскільки у 2019 році це один з найбільш динамічних  показників 
фінансового потенціалу регіону. 

Збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів, покращення 
інвестиційного клімату та створення нових державних чи приватних підприємств  
даватиме змогу Львівщині  спрямовувати кошти на благоустрій та розвиток 
своїх територій, у тому числі на ремонт шкіл, дитячих садків, будинків культури, 
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амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, на ремонт та будівництво 
доріг, на закупівлю нового медичного обладнання, на вуличне освітлення, на 
розвиток мережі громадського транспорту об’єднаної територіальної громади, 
на створення центрів надання адміністративних послуг тощо. 
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ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ТА МЕТОДИ ЇХ 
ОЦІНКИ У ВІДЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
 

Розвиток банківського сектору спричинив зростання потреби якісного 
управління кредитними ризиками в державі, розвитку організаційного, 
економічного та технологічного аспектів в функціонуванні банків, а також 
підвищення їх конкурентоспроможності.  

Актуальність даної теми полягає в необхідності формування та 
класифікації якісних фінансових інструментів управління кредитними ризиками, 
використання яких забезпечить платоспроможність банківської системи. Тобто 
застосування ефективних методів під час оцінювання ризиків її діяльності, перш 
за все кредитного ринку. 

Метою дослідження є аналіз наявних інструментів управління та методів 
оцінки кредитних ризиків у вітчизняній економіці використовуючи інформацію з 
різних наукових фахових видань та інтернет-джерел. 

Поняття «кредитний ризик» можна визначити як наявний або можливий 
ризик, що виникає у випадку неспроможності позичальника виконати умови 
фінансової угоди між ним та банком. Система оцінки кредитного ризику включає 
в тебе: оцінка якості кредитів, які формують кредитний портфель; визначення 
очікуваного доходу від кредитної діяльності, яка б компенсувала кредитний 
ризик; визначення величини резервів для покриття збитків за позиками; 
формування структури портфеля на основі якості кредитів і оцінка динаміки цієї 
структури. 

Головною особливість системи управління кредитними ризиками є 
налагодженість та автоматизація процесу обробки, збирання  та роботи з 
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наявною інформацією. Управління ризиками також можна віднести до 
отримання і обробки різного роду інформації, яка впливає на можливість 
неплатежу з боку позичальника та прийняття рішень, які відповідають правилам 
бізнесу, стратегіям та політиці в сфері кредитного ринку.[2] 

Інструменти кредитного ринку за рівнем ризику можна поділити на кілька 
груп: 

1. безризикові (державні короткострокові цінні папери, короткострокові 
депозитні сертифікати найнадійніших банків, «міцна» іноземна валюта, золото, 
срібло та інші цінні метали, які використовуються в короткостроковому періоді); 

2. з низьким рівнем ризику (фінансові інструменти в 
короткостроковому періоді, які обслуговують грошовий ринок і виконання 
зобов’язань, за якими забезпечується надійний фінансовий стан і репутація 
позичальника); 

3. з помірним рівнем ризику (фінансові інструменти, рівень ризику 
приблизно відповідає середньому на ринку); 

4.  з високим рівнем ризику (рівень ризику значно вищий ніж в 
середньому на ринку); 

5. з дуже високим рівнем ризику (інструменти, які застосовуються в 
найбільш ризикованих фінансових операціях. Таких, як облігації з високим 
відсотком, що випускаються підприємствами в кризовому стані; акції венчурних 
підприємств; ф’ючерсні та опціонні контракти та інше).[1]   

Аналізуючи, варто зазначити, що Організація економічного 
співробітництва та розвитку в 2020 році поліпшила рейтинг кредитного ризику 
для України. Тобто Україну перевели з 7 категорії (група країн з найвищим 
ризиком) до 6 категорії. Це свідчить про те, що в країні зменшилася вартість 
страхування, кредитних ставок, а також підвищилися терміни і ліміти кредитних 
ліній.   [2] 

Самі інструменти управління кредитними ризиками можна розподілити на 
дві групи: 

 пасивні інструменти: створення резервів ліквідності; створення 
резервів власного капіталу; контроль якості кредитного портфеля. 

 активні інструменти: обмеження ризиків; диверсифікація; 
управління проблемними кредитами. 

Резерви створюються на основі достовірного попереднього досвіду 
діяльності банку. Резерви як втрати за активними операціями не входять до 
капіталу банку. Вони включають: резерви під кредитні збитки, нараховані 
доходи, дебіторську заборгованість, кореспондентські рахунки. Політика 
формування резервних коштів може регулюватися державою або ж самим 
банком, в залежності від банківської системи.[3] 

Отже, подальший розвиток банківської системи щодо оптимізації 
кредитної політики повинен спиратися на обдуманій та передбачуваній 
стратегії. Саме використання фінансових інструментів є доцільним в системі 
управління кредитними ризиками та підвищенні конкурентоспроможності 
вітчизняних банків. Основною метою на даному етапі є забезпечення умов для 
створення та вдосконалення ринку похідних інструментів кредитної діяльності з 
дотриманням законодавчих засад їх функціонування. 
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ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ШЛЯХОМ 
ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
 

Тінізація економічних відносин є однією з найбільш істотних перешкод 
щодо забезпечення стійкого економічного розвитку, підвищення доброботу, 
рівня якості життя населення та зміцнення національної безпеки держави. 
Проблема тінізації існує у всіх без винятку країнах світу. Тіньова економіка - це 
економічна діяльність, яка не відображається суб’єктами підприємницької 
діяльності у звітах. Це діяльність, яку не можуть контролювати державні органи і 
спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства, 
через що до державної скарбниці не надходять податкові виплати. Часто 
підприємці не реєструють свою діяльність або не оформляють працівників та 
сплачують їм зарплату “в конверті”. У статистиці про неї не можливо отримати 
офіційні дані. Проте, тіньова економіка не завжди пов’язана із порушенням 
законів. Це також може бути дрібне виробництво продукції у домашніх 
господарствах. Вони не реєструють цю діяльність, бо її обсяги є малими та 
виконання всіх формальностей зробить її недоцільною [1]. 

Складовими тіньової економіки є три види ухиляння від сплати податків, а 
саме: приховування доходу від бізнесу; приховування реальної кількості 
найманих працівників, а також приховування реальних розмірів виплаченої 
заробітної плати. Але проблема не тільки в тому, що країна недоотримує 
податкові надходження до бюджетів, а в створенні конкуренції. Сплата всіх 
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податків, укладання офіційних угод, так звана робота за правилами спричинює 
збільшення собівартості продукції чи наданих послуг. Отож, коли конкурують 
офіційний та тіньовий бізнес, то перший програє через вищі ціни. Тобто 
громадяни самі сприяють розвитку тіньовому бізнесу не знаючи про це.  

За даними дослідження Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України рівень тіньової економіки у 2018 році склав 
47,2% від загального обсягу ВВП та 46,8% у 2017 році. За всіма регіонами 
спостерігається зростання рівня тіньової економіки в середньому на 1,5% за 
винятком Північного та Центру, де спостерігається значне скорочення аж на 
4,3%. Найбільшу частку в тіньовій економіці становить приховування доходу від 
бізнесу, яка складала 56,7%. Друга складова – це приховування кількості 
працівників, наступною є приховування виплаченої зарплати, чатка якої 
становила 21,4% [2].  

Як бачимо, рівень тіньової економіки в Україні є високим. Відповідно, він 
має безліч негативних наслідків, зокрема: 

- скорочення інвестиційних ресурсів, оскільки залучення зовнішніх 
інвестицій потребує прозорості ведення бізнесу; 

- суттєве зменшення податкових надходжень до бюджету, як результат 
ускладнення виконання державою своїх фінансових зобов’язань перед 
суспільством та посилення нерівномірності податкового тиску;  

- втрата репутації країни. 
Проте, можна стверджувати те, що громадяни можуть намірено 

займатися тіньовим бізнесом, оскільки усвідомлюють вигоду, це: відсутність 
податкових відрахувань, податку на прибуток збільшення чистої заробітної 
плати і т.д. Таким чином, тіньова економіка ще більш негативно впливає на 
економічне зростання держави.  

Однією з основних загроз, яку представляє тінізація для економічної 
системи, є спотворення механізмів дії законів та інструментів ринку, що 
призводять до неефективності механізмів стимулювання економіки, стримуючи 
розвиток країни. Тому зусилля уряду мають концентруватися, насамперед, на 
мінімізацію впливу таких системних чинників тінізації, які залишаються 
актуальними, а саме: 

- низька ефективність держави у забезпеченні інституційних основ 
розвитку конкурентноспроможності економіки; 

- високий рівень корупції;  
- низька ефективність органів судової системи; 
- недостатній захист прав на рухому та нерухому власність, вкладаючи 

права на фінансові активи. 
Посилення економічної стабільності держави шляхом детінізації 

економічних відносин має враховувати: 
- усунення можливості для контрабанди та зниження митних бар`єрів, 

таких як довге очікування на митниці при оформленні товару, непрозорість 
процедур на митниці, відустність органів, які б інформували про особливості 
внутрішнього ринку, корупція/бюроратизація, складність митного законодавства; 
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- зниження податків завжди було і залишається найефективнішим 
способом боротьби з тіньовою економікою, адже її головною причиною якраз  є 
високе податкове навантаження; 

- результати  роботи правоохоронних і контролюючих органів країни 
мають оцінюватися за ефективнісью боротьби з тінізацією; 

- залучення до боротьби з тіньовою економікою в країні представників 
міжнародних організацій; 

- відновлення довіри населення до влади, оскільки це одна з головних 
першопричин тінізації; 

- впровадження системи та механізмів фінансового контролю за 
доходами, наприклад, введення заборони на розрахунки готівкою на великі 
суми, що дасть змогу краще контролювати джерела доходів, оперативно 
виявляти факти витрачення коштів у розмірах, що перевищують доходи 
юридичних та фізичних осіб; 

- створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, 
стимулювання підприємницької діяльності. 
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На сучасному етапі децентралізація бюджетної та податкової політики 
відіграє важливу роль і є досить актуальною з погляду стабільного економічного 
і соціального стану регіонів у системі територіального поділу української 
держави. 

Фіскально-бюджетний відхід від моделі з централізованим управлінням 
став підвалиною значного зростання власного «гаманця» у формі бюджетів 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), проте поряд із додатковими 
фінансовими ресурсами органи місцевого самоврядування (ОМС) одержали 
більші повноваження, що сприяє ефективному утриманню комунальних установ 
та покращенню якості надання послуг (адміністративних, соціальних) жителям 
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своєї громади. Звідси трансформація місцевого самоуправління у процесі 
децентралізації вимагає ефективної практики використання інструментарію 
бюджетної підтримки ОТГ, а також здійснення інспекційного впливу за 
використанням ними власних фінансових фондів [1]. 

Інструменти бюджетної підтримки місцевих громад, правові та нормативні 
основи яких розміщено в таких актах: 

1.  Бюджетному кодексі України (визначено особливості формування 
бюджетів ОТГ); 2. Законі України «Про державний бюджет» на відповідний рік 
(встановлено суми міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам); 

3.  Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
(визначено особливості фінансової підтримки державою добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст). 

Згідно з правовими законодавчими актами, поданими вище, бюджети 
ОТГ, сформовані на новій основі, отримують прямі міжбюджетні відносини з 
головний бюджетом держави у формах: 

— базової та реверсної дотацій; 
— медичної й освітньої субвенції; 
— «децентралізаційної» (на формування інфраструктури ОТГ), 

«політичної» (на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій) субвенцій та «Субвенції для регіональної єдності держави» 
(Державний фонд регіонального розвитку); 

— інших дотацій та субвенцій, якщо є підстави для таких міжбюджетних 
трансфертів [1]. 

За 6 місяців 2019 року надходження власних доходів загального фонду 
місцевих бюджетів України зросли на 21,1 млрд грн (+19,6%) порівняно з 
аналогічним періодом 2018 роком та склали 128,8 млрд грн. [2]. 

 
Джерело: [3]. 
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Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів 
(загальний фонд) у 2014 році складала 0,7%. Внаслідок реформи вона зросла 
до 27,5 у 2019 році [3]. 

Зростають також видатки на одного мешканця. Капітальні видатки зросли 
на 11,1% у січні-листопаді 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 
року. Видатки на будівництво та регіональний розвиток зросли на 40,4%, а на 
житлово-комунальне господарство видатки зросли на 13,3% [3]. 

Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку 
зросла у 41,5 разів у 2019 році у порівнянні з 2014. 

У процесі здійснення реформи виділено такі кінцеві блоки цього процесу, 
зокрема: формування спроможних територіальних громад та посилення ролі і 
відповідальності місцевого самоврядування; покращення якості надання 
публічних послуг; трансформація районного та обласного рівня управління з 
впровадженням нової моделі державного нагляду та контролю. Основна рамка 
бачення, куди має рухатися процес децентралізації — через об’єднання і 
концентрацію людських, інфраструктурних, земельних та фінансових ресурсів 
— створити нову потужну адміністративну одиницю, на території якої 
проживання її мешканців буде максимально комфортним [1]. 

Загалом, у 2015 - 2019 рр. створено 1029 об'єднаних територіальних 
громад (з них: 49 - очікують рішення ЦВК про призначення перших місцевих 
виборів та 44 ОТГ з адміністративними центрами у містах обласного значення) 
[3]. 
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Вагоме значення в бюджетній системі України відіграють місцеві бюджети 
як основа фінансової бази органів місцевого самоврядування. На сучасному 
етапі розвитку України найбільш актуальним стає питання економічного й 
соціального розвитку регіонів, що потребує зміцнення їх фінансової 
незалежності.  

Місцеві бюджети являють собою сукупність економічних відносин, які 
виступають інструментом розподілу та перерозподілу ВВП і національного 
доходу країни, забезпечуючи тим самим створення фінансової бази місцевих 
органів влади з метою задоволення економічних та соціальних потреб 
суспільства [3]. Місцеві бюджети займають не лише важливе місце у бюджетній 
системі, але й одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, 
їх роль і значення безпосередньо зумовлені типом економічної системи, 
відповідними умовами для створення фінансово середовища, напрацюваннями, 
обраними цілями та пріоритетами що сприятимуть прискореному розвитку 
економічної, фінансової, соціальної та інших сфер [1,с.71]. 

Для ефективної організації управління економікою та соціальною сферою 
на своїй території органи місцевого самоврядування мають володіти достатніми 
власними фінансовими джерелами. Головними передумовами забезпечення 
фінансової незалежності й автономії органів місцевого самоврядування є чіткий 
розподіл владних і функціональних повноважень між органами державної влади 
та місцевого самоврядування та надання місцевому самоврядуванню належних 
повноважень щодо здійснення виробництва й надання суспільних благ і послуг. 
Вирішення цих проблем значною мірою визначає економічну самостійність 
регіонів країни, адже політична незалежність й фінансова забезпеченість 
місцевого самоврядування справляє істотний вплив на формування 
демократичних і ринково-орієнтованих систем [4, с.28]. 

Саме видатки місцевих бюджетів виступають ключовим інструментом 
соціально-економічного розвитку України. Тобто, шляхом зваженого 
перерозподілу ВВП, місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування реалізуються наступні пріоритетні напрями 
соціально-економічного розвитку: підвищення рівня доходів населення, 
забезпечення якості та доступності послуг, забезпечення населення доступним 
житлом, забезпечення стабільної динаміки розвитку агропромислового 
комплексу, активізація промислового виробництва, формування реальних 
механізмів підтримки малого та середнього підприємництва, задоволення 
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потреб усіх споживачів економічно доступними житлово-комунальними 
послугами, покращення екологічного стану навколишнього середовища [2]. 

У 2018 р. на достатньо високому рівні здійснювалися видатки за чотирма 
основними напрямами, які уособлюють соціальну сферу та людський розвиток, 
а саме: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та духовний і фізичний 
розвиток. Так, видатки за категорією «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» за функціональною класифікацією видатків та кредитування 
бюджету виконано порівняно з планом на 99,8 % (спрямовано 163,9 млрд грн), а 
її найбільша стаття «Соціальний захист пенсіонерів» виконана на 100 %. Майже 
повність забезпечено видатки на охорону здоров’я – 96,8 % від плану (22,6 
млрд грн). За категорією «Духовний та фізичний розвиток» план виконано на 
96,5 % (10,1 млрд грн). У той же час, за категорією «Освіта» видатки здійснено 
лише на 88,9 % від плану (44,3 млрд грн), в першу чергу за рахунок 
недофінансування однієї з базових статей – «Вища освіта», де вони склали 
лише 88,0 % від плану (36,7 млрд грн). Для порівняння, у 2017 р. план за 
категорією «Освіта» також не був виконаний (88,4 %). 

Видатки на безпеку та оборону розрахункового періоду сягнули 6% ВВП. 
За цими категоріями обсяг видатків в цілому склав 213,9 млрд грн, або ж 21,7 % 
всіх видатків державного бюджету. Можна припустити, що в умовах АТО/ООС 
бюджет в цілому максимально адаптувався до такого досить високого рівня 
витрат на оборону й громадський порядок, безпеку та судову владу. У 2018 р. 
безпосередньо видатки на оборону склали 97,0 млрд грн (виконано на 99,2 %), 
а видатки за категорією «Громадський порядок, безпеку та судову владу» – 
116,9 млрд грн (або ж 94,7 % від плану). 

Потребує покращення ситуація з фінансуванням видатків в економічну 
діяльність. Видатки за категорією «Економічна діяльність», як і в минулі роки, 
здійснювалися дещо гірше, ніж за категоріями «соціального характеру» – лише 
85,4% від плану (63,6 млрд грн). Основними отримувачами за цією категорією 
виступали дорожнє господарство (27,37 млрд грн, виконано на 86,8% від плану) 
та сільське господарство (13,1 млрд грн, або ж 96,2% від плану). Одним з 
головних «аутсайдерів» у здійсненні видатків став паливно-енергетичний 
комплекс – 72,3% від плану (3,4 млрд грн). Для порівняння, у 2017 р. план 
видатків за категорією «Економічна діяльність» був виконаний майже на 91%. 
Недовиконання планів видатків за цією категорією формує додатковий виклик у 
майбутні бюджетні періоди – якість використання видатків бюджету як 
важливого чинника стимулювання економічного зростання [5; 6]. 

Отже, значущість ролі місцевих бюджетів полягає в її різноманітності, 
адже вони є: важливим чинником економічного розвитку і фінансової 
стабільності; інструментом макроекономічного регулювання; важелем 
здійснення перерозподільних процесів; фінансовою базою місцевого 
самоврядування; інструментом реалізації державної регіональної політики; 
планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних 
утворень; основним важелем фінансового вирівнювання; головним джерелом 
фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства, 
розв’язання місцевих проблем.  

Одним з основних факторів посилення ролі місцевого самоврядування є 
децентралізація державної влади, яка зводиться до реформування бюджетної 
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системи у напрямку формування усіх її ланок як автономних і фінансово 
спроможних виконувати прийняті бюджетні повноваження. 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 

Формування ефективної публічної влади на засадах субсидіарності та 
децентралізації, розвиток справжнього народовладдя безпосередньо в частині 
зміцнення основ місцевої демократії, має супроводжуватись процесами 
становлення та сталого розвитку інституту місцевого самоврядування, який дає 
змогу демократизувати апарат управління, ефективно вирішувати місцеві 
проблеми, забезпечувати врахування інтересів територіальних громад, 
оптимально поєднуючи інтереси і права мешканця будь – якої території та 
інтереси держави в цілому.  

Тому невипадковим стало й те, що беручи на себе зобов’язання щодо 
подальшої євроінтеграції, українська влада має зосередити неабиякі зусилля 
щодо перетворення місцевого самоврядування в дієву публічну владу, яка є 
найбільш наближеною до населення та за певних умов здатна адекватно 
реагувати на сучасні виклики в державі щодо забезпечення її територіальної 
цілісності, ефективно вирішувати усі питання місцевого значення, 

http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/13_132825.doc.htm
http://old2.niss.gov.ua/articles/3293/
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задовольняючи тим самим життєво необхідні потреби територіальної громади, 
реалізувати законні інтереси її представників. 

М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, В.І. Борденюк, В.П. Гробова, В.М. Кампо, 
М.І. Корнієнко, В.В. Кравченко, А.Р. Крусян, П.М. Любченко, Н.В. Мішина, М.П. 
Орзіх, В.Ф. Погорілко, О.В. Прієшкіна, Х.В. Приходько, М.О. Пухтинський, О.Ф. 
Фрицький, Ю.С. Шемшученко їхні праці заклали теоретичне підґрунтя у вивченні 
суті місцевого самоврядування, механізму його функціонування. Разом з тим, 
пошук оптимальних форм здійснення права територіальних громад на місцеве 
самоврядування, перетворення місцевого самоврядування в окремий вид 
публічної влади на місцевому рівні триває й донині. [1] 

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно 
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 
селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста 
або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в 
місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають 
голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. [3] 

Основним результатом децентралізації має стати реальна спроможність 
органів місцевого самоврядування (організаційна, кадрова, фінансова) 
реалізувати надані їм повноваження при умові відкритості та належному доступі 
до процесу прийняття рішень мешканців територіальних громад. В ході 
муніципальної реформи першочерговим завданням має бути забезпечення 
представництва та участі територіальних громад у муніципальному управлінні, 
гарантування реальної можливості висловлювати свою думку щодо місцевих 
публічних справ.  

Діючий Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» лише передбачає 
форми участі територіальної громади в управлінні місцевими справами, однак 
таке закріплення є лише констатацією можливостей громади та жодним чином 
не регламентує саму технологію безпосередньої участі. Тому одним з напрямів 
удосконалення правової основи місцевого самоврядування має бути широка 
законодавча регламентація таких форм як громадські слухання, проведення 
загальних зборів громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи. [2] 

Варто зауважити, що стан матеріально-фінансового забезпечення істотно 
покращився в контексті перегляду державою своєї бюджетної політики та 
реалізації права громад на добровільне об’єднання. Об’єднані громади 
отримали додаткові фінансові та матеріальні ресурси, зокрема 60% ПДФО на 
реалізацію власних повноважень, державні субвенції на освіту та медицину, 
право розпоряджатися землями як у межах так і за межами населених пунктів 
та встановлювати ставки та пільги по оплаті за землю. Внесені відповідні зміни 
до Бюджетного та Податкового Кодексу в частині збільшення надходжень до 
місцевого бюджету. Об’єднані територіальні громади переходять на прямі 
міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, раніше такі відносини існували 
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на рівні областей, районів, міст обласного значення. Триває пошук додаткових 
інструментів збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів, зокрема шляхом 
удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, фінансування вторинної 
ланки медицини, законодавчого закріплення норми про сплату ПДФО 
підприємствами безпосередньо за місцем господарської діяльності, передачі 
земель сільськогосподарського призначення та прийняття закону, який би 
регулював право громади розпоряджатися землями. 

Проаналізувавши сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в 
умовах децентралізації влади, виокремлено ряд актуальних проблем, які 
потребують законодавчого врегулювання. А саме, сформувати правові умови 
для розвитку ефективних територіальних громад, які власними силами, на 
власний розсуд реалізуватимуть повсякденні запити та інтереси, більш 
ефективно, аніж державні органи, вирішувати завдання підвищення рівня та 
якості життя мешканців відповідних територій, тим самим забезпечувати 
муніципальні права територіальних громад. Обґрунтовується необхідність 
припинення дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів 
публічної влади на місцевому рівні, зведення до мінімуму кількісного показника 
делегованих повноважень, розвиток форм взаємодії територіальних громад та 
їх представницьких органів, реальної можливості впливу громади на процес 
прийняття рішень; зміцнення територіальної, організаційної та матеріально – 
фінансової основ функціонування місцевого самоврядування в Україні. [5] 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
 

Бюджетна децентралізація являє собою процес передання повноважень 
(функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних органів влади до 
місцевих [1]. Питання бюджетної децентралізації найскладніше у сфері 
управління фінансами. Незважаючи на те, що для вирішення тих чи інших 
питань існує нагальна потреба передати повноваження на нижчий рівень влади, 
органи нижчого рівня, як правило, не мають достатніх коштів для реалізації 
своїх нових бюджетних повноважень.  

В Україні вперше децентралізація згадується в ст. 5 Конституції 
Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 р.: “Не порушуючи єдиної 
своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого 
самоврядування, додержуючи принципу децентралізації” [3]. 

Своєрідним стартом до бюджетної децентралізації стало внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодексів України, згідно яких [2]:  

 розширено самостійність місцевих бюджетів через можливість їх 
прийняття незалежно від прийняття державного бюджету;  

 за місцевими бюджетами закріплено близько 50 джерел доходів з 
метою підвищення платоспроможності громад;  

 замінено систему балансування системою бюджетного 
вирівнювання; 

 закріплено за галузевими міністерствами розподіл коштів освітньої 
та медичної субвенції для передачі трансфертів ОМС; 

 здійснено перерозподіл видаткових повноважень органами 
державної влади та місцевого самоврядування за принципом субсидіарності;  

 запроваджено стимулювання територіальних громад до об’єднання 
та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

Головним стратегічним завданням модернізації системи державного 
управління та територіальної організації влади, яка сьогодні здійснюється, є 
формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних 
умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних 
публічних послуг. Досягнення зазначених цілей неможливе без належного 
рівня економічного розвитку відповідних територій, їх фінансового забезпечення 
і достатніх джерел для наповнення місцевих бюджетів [5]. 

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій 
мірі, залежить успішність функціонування об’єднаних територіальних громад. 
Наявність економічно активних суб’єктів підприємницької діяльності, достатня 
кількість кваліфікованих трудових ресурсів, розвинена промислова та соціальна 
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інфраструктура – все це та багато іншого є основою для успішного розвитку 
громади. 

Застосування теорії фінансової децентралізації в умовах реформування 
системи державного управління справляє як позитивний вплив, так і містить 
певні загрози. Безумовним позитивом фінансової децентралізації є краще 
забезпечення потреб місцевого населення органами місцевого самоврядування 
на локальному рівні. Водночас, щоб проводити політику децентралізації, 
важливо розподілити завдання між різними рівнями управління, тобто потрібно 
чітко визначити, які завдання доцільно закріпити на постійній основі за тим чи 
іншим рівнем влади. Із розмежуванням завдань майже вирішується питання про 
поділ видатків між різними рівнями бюджетної системи. 

Згідно «Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [4], метою політики у 
сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, 
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної 
системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі 
положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів 
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 
самоврядування через створення системи об’єднаних територіальних громад. 

Мінрегіон продовжує роботу над удосконаленням бюджетної 
децентралізації. Реформа стартувала в 2015 році і забезпечила суттєве 
зростання місцевих бюджетів (якщо у 2014 році власні доходи загального фонду 
місцевих бюджетів складали 68,6 млрд. грн., то у 2018 році бюджетна 
децентралізація наростила цей показник до 234,1 млрд. грн.) Однак практика 
показала необхідність подальшого удосконалення системи формування 
належної ресурсної бази місцевого самоврядування. 

Отже, показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний 
соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого 
розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, 
що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш 
різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні 
проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення 
інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та 
фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів 
громади. 
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УКРАЇНА У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ СПЛАТИ ПОДАТКІВ  
PAYING TAXES 2020 

 
 

Податкове адміністрування має немале значення для проведення оцінки 
діючої податкової системи і розроблення пропозицій щодо її реформування. 
Уряд одержує від податкових органів великий потік інформації, аналіз якої 
дозволяє робити висновки про рівень ефективності проведеної податкової 
політики. Термін «адміністрування податків» в останні роки набув значного 
поширення в науковому, діловому і політичному обороті, йому надається 
значення одного з основних напрямків реалізації сучасної податкової політики 
України. Доводиться думка, що адміністрування є динамічним процесом, в 
процесі якого повинно яскраво виявлятися прагнення до заперечення 
формалізованого підходу.  

26 листопада оприлюднено результати рейтингу щорічного дослідження 
«Оподаткування 2020» (Paying Taxes 2020), в якому оцінюється простота сплати 
податків у 190 країнах світу , що проводиться командою PwC разом із 
експертами Світового банку. Плата податків , щорічне дослідження PwC та 
групи Світового банку, допомагає урядам та підприємствам зрозуміти, як їх 
податкові системи порівнюються на світовій арені, і допомагає податковим 
адміністраціям дізнатися, що роблять інші.   

Тепер, у своєму 14-му випуску, цьогорічне дослідження розглядає те, як 
досягнення технологій полегшують сплату податків. Завдяки 15-річному 
використанню даних та порівняльному аналізу податкових систем у 190 
економіках, плата податків дозволяє побачити вплив цифрових інновацій у 
всьому світі.  

Дізнайтеся, які технології в даний час доступні для дотримання 
податкового законодавства, як вони впроваджуються та способи їх 
використання для зменшення адміністративного навантаження. Подивіться, що 
інші економіки роблять для покращення нейтральності своїх систем ПДВ, 
посилюючи процес відшкодування ПДВ. Поглибимось у найвизначніші зміни 
податкової політики та проблеми податкової політики. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/n0002300-18
https://www.president.gov.ua/documents/18688.html
https://decentralization.gov.ua/finance
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Автоматизація та максимальне спрощення процедур стають світовими 
трендами. Завдяки цьому певні країни помітно покращили свої результати у 
рейтингу. Наприклад, Туреччина, що піднялася з 80 на 20 сходинку, скасувала 
ПДВ на капітальні інвестиції й таким чином позбавила бізнес необхідності 
витрачати час на його відшкодування. Угорщина, яка злетіла з минулорічної 86 
на 56 позицію, істотно скоротила тривалість перевірки коригувань звітності з 
податку на прибуток. 

Такі країни, як Португалія, Франція, Польща, Литва, запровадили 
звітування перед податковими органами в режимі реального часу. Відтепер 
державні контролери мають можливість оперативно отримувати дані про ту чи 
іншу операцію, а бізнес не повинен подавати разом із декларацією величезну 
кількість додатків із інформацією щодо своїх транзакцій. 

Казахстан запустив пілотний проект із використання блокчейн-технологій 
для адміністрування ПДВ. Таку саму можливість розглядає й Велика Британія. 
Бразилія та В’єтнам досягли рекордного скорочення часу на облік ПДВ завдяки 
оптимізації роботи наявних IT-систем. 

Натомість Україна поки що перебуває у підготовчій стадії та працює над 
планом подальшої діджиталізації роботи податкових органів та реформою 
податкового адміністрування, Знадобиться час, щоб ці реформи вплинули на 
результати рейтингу. За результатами щорічного дослідження «Оподаткування 
2020» Україна посіла 65 місце серед 190 країн та втратила таким чином 11 
пунктів. При цьому Молдова зайняла 33 місце, Польща - 77 місце, Білорусь - 99 
місце, а Росія - 58-е. Найбільш успішні країни пострадянського простору: Грузія 
(14 місце) та Латвія (16 місце) На першому місці Бахрейн, за ним - Гонконг і 
Катар 

Втрата позицій Україною зумовлена, перш за все, активними діями інших 
держав, спрямованими на автоматизацію процесів та скорочення часу 
адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на 
бізнес у нашій країні. 

Як зауважують аудитори, автоматизація та максимальне спрощення 
процедур стають світовими трендами. У таблиці 1 наведеній нижче наявні 
податкові дані України станом із 2010 року по 2018 рік за підрахунками PWC. 

 
Таблиця 1 

Податкові дані України за підрахунками PWC 

Україна 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Оцінка податків, що 
сплачують 

78.1 79.4        

Загальна ставка податку 
та внеску (%) 

45.2 41.7 37.8 52,3 52,2 52,7 54.4 55.4 57.1 

Прибуток TTCR 10.2 11.0 11.9 8,7 9,0 9,5 11.3 11.6 12.2 

TTCR праці 33.8 29.6 24.8 43,1 43,1 43,1 43.1 43.1 43.3 

Інші податки TTCR 1.1 1.1 1.1 0,5 0,1 0,1 0.1 0.7 1.6 

Час на виконання 
(години) 

328 328 328 356 346 346 346 488 665 

Час оподаткування 37 37 37 57 96 96 96 106 112 
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Основне питання, яке потребує нагальної уваги, – це велика кількість часу 

на податковий облік. В середньому вітчизняний бізнес витрачає на облік 328 
годин на рік, що вдвічі більше, ніж у розвинених країнах. А за тривалістю обліку 
ПДВ наша держава посідає 176 сходинку зі 190", - констатують в PwC. 

«Із 2004 року команда PwC в Україні щорічно бере участь у підготовці 
цього дослідження pro bono, а також розробляє за його результатами пропозиції 
для Міністерства фінансів України щодо вдосконалення податкової політики. 
Україні доведеться багато попрацювати, аби надолужити втрачені позиції. 
Скорочення часу, який витрачає бізнес на облік та платежі до бюджету має 
стати основним завданням податкової реформи. В цьому нашій державі 
допоможуть сучасні технології, зокрема, поширення електронного 
документообігу, спрощення форм податкової звітності, автоматизація 
попереднього заповнення декларацій, звітування за операціями у режимі 
реального часу. Крім того, варто приділити увагу вдосконаленню систем 
електронного адміністрування ПДВ», – коментує результати рейтингу партнер, 
керівник практики оподаткування та юридичних послуг PwC в Україні В’ячеслав 
Власов.  

Варто зазначити, що 24 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань 
фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що  та 
наприкінці жовтня в Мінекономіки запропонували свої пропозиції щодо 
податкової реформи. Зокрема, йдеться про: скасування ЄСВ, зниження податку 
на дохід фізичної особи, підвищення податку на нерухомість, землю та інші 
активи, покращення збору податків на нерухомість та інші активи, а також збору 
ПДВ тощо. Також у світовому рейтингу процвітання Україна цьогоріч посіла 96 
місце із 167 можливих. Про це свідчать дані аналітичного центру The Legatum 
Prosperity. На рисунку 2 зазначені дані станом на 2019 рік. 

Згідно з рейтингом «Paying Taxes» досліджено ефективність української 
системи оподаткування за такими показниками, як кількість платежів, 
затрачений час на ведення обліку і складання звітності, навантаження на 
прибуток. Для досягнення мети збільшення податкових надходжень 
представлено комплекс взаємопов’язаних, взаємообумовлених складних 
процесів, які виступають функціональними елементами адміністрування 
податків. Відображено стратегію й тактику управління процесом справляння, що 
спрямовується на досягнення основних цілей оподаткування в конкретних 

прибутку підприємств 

Час оподаткування праці 92 92 92 100 100 100 100 192 364 

Час оподаткування 
споживання 

199 199 199 199 150 150 150 190 181 

Кількість платежів 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 28.0 28.0 135.0 

Виплати податку на 
прибуток 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

Виплати податку на 
оплату праці 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.0 24.0 108.0 

Інші податкові платежі 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 22.0 

Індекс після подачі 
заявки 

86.0 86.0        

Ранг (з 189) 65         

https://www.business.ua/news/7077-za-vikhidni-6
https://www.business.ua/news/7077-za-vikhidni-6
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соціально-економічних, політичних і правових умовах, враховуючи перспективи 
розвитку національного ринку, процеси глобалізації, виникнення різних ризиків. 
Запропоновано основні напрями підвищення ефективності системи 
адміністрування податків та критерії ефективності функціонування. 

 
 
Рис.1. Індекс центру «The legatum prosperity» для України у 2019 році 

 
На основі досвіду реалізації податкової політики європейських держав в 

частині практики діяльності податкових органів обґрунтовані напрями 
податкового контролю, спрямовані на підвищення ефективності роботи 
Державної податкової служби. 
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ 

СТАН В УКРАЇНІ 

 
 

За сучасних умов розвитку банківської діяльності банківська ліквідність 

відіграє важливу роль як для кожного окремого банку, так і для фінансової системи 

держави в цілому. Одним з основних завдань банків на кожному етапі їх 

функціонування є готовність вчасно розраховуватись за власними зобов’язаннями. 

Успішна діяльність банку значно залежить від можливості задоволення потреб 

клієнтів у своєчасному поверненні вкладених коштів. Втрата банком своєї 

ліквідності може стати причиною втрати коштів, а іноді, навіть, банкрутства його 

клієнтів. Саме тому ліквідність банківської системи можна вважати проблемою як 

економічного, так і водночас суспільного значення.  

Термін «ліквідність» має широкий спектр застосування і використовується в 

різних сферах економіки. Що ж стосується поняття «ліквідність банківської 

системи», то можемо  зазначити, що у науковій літературі немає однозначного і 

єдиного визначення даної дефініції. Загалом, науковці трактують його як 

спроможність банківської системи забезпечити своєчасне виконання всіх 

зобов’язань перед вкладниками, кредиторами та акціонерами банківських установ, 

можливість залучати в необхідному обсязі вільні кошти юридичних і фізичних осіб, 

надавати кредити та інвестувати у розвиток економіки країни [1, с. 33].  

З метою контролю за станом ліквідності банків Національним банком 

України встановлено економічні нормативи: миттєвої ліквідності (Н4), поточної 

ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6). Вони визначають, яку частину 

зобов’язань банку мають покривати активи відповідної строковості.  Проте слід 

зазначити, що з вересня 2019 року Постановою Правління НБУ№102 було 

скасовано нормативи миттєвої та поточної ліквідності у зв’язку із переходом до 

розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR). Даний норматив LCR 

встановлює мінімальний рівень ліквідності, необхідний для покриття чистого 

очікуваного відтоку грошових коштів упродовж 30 днів [2]. За думками експертів, він 

є більш жорстким, ніж нормативи Н4 та Н5, а тому практичної доцільності для 

подальшого розрахунку цих нормативів немає. 

 Проаналізуємо виконання нормативів миттєвої, поточної та 

короткострокової ліквідності банківської системи України протягом періоду 2015-

2019 рр. (рис. 1).  
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В загальному можемо стверджувати, що банки України володіють значним 

запасом ліквідності. Норматив миттєвої ліквідності повинен мати значення не 

менше 20%. Бачимо, що даний норматив не має стабільної тенденції й постійно 

коливається, проте кожного року його значення суттєво перевищує мінімальне 

нормативне. 

 

Рис. 1. Значення нормативів ліквідності по банківській системі України 

протягом 2015-2019 рр., % 

Джерело: побудовано автором за даними [3]. 

 

Станом на 1 січня 2019 р. норматив миттєвої ліквідності по банківській 

системі України становив 68,66% з темпом приросту 23,6% порівняно з 

аналогічним періодом попереднього року. Норматив поточної ліквідності 

характеризує мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення 

виконання зобов’язань протягом одного календарного місяця. Нормативне 

значення даного показника становить не менше 40%. За останні три роки 

норматив Н5 по українській банківській системі характеризується рекордно 

високими значеннями. Станом на 2019 р. даний норматив зменшився на 8,3% 

порівняно з попереднім і досяг значення 99,12%. Норматив короткострокової 

ліквідності (Н6) характеризує співвідношення ліквідних активів банку до його 

зобов’язань зі строком погашення до одного року. Нормативне значення даного 

показника – не менше 60%. В загальному по банківській системі протягом 2015-

2019 рр. норматив короткострокової ліквідності характеризується досить високими 
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показниками. У 2019 р. значення даного нормативу зменшилось на 5% порівняно з 

попереднім періодом і досягло 93,52%.  

Отже, всі три нормативи, миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності в 

загальному по банківській системі України значно перевищують нормативні 

значення. Така ситуація є позитивною і підтверджує спроможність нашої 

банківської системи покрити та своєчасно виконати зобов’язання перед 

вкладниками, кредиторами та акціонерами. Проте, з іншого боку, може виникнути 

ситуація, коли з метою нарощення своєї ліквідності комерційні банки залучають на 

свої рахунки кошти, переважно від населення, але не мають змоги в подальшому 

впоратися з надлишком високоліквідних активів. На нашу думку, така проблема 

може виникнути у разі неякісного управління ліквідністю банку. Саме тому великого 

значення має налагодження дієвого менеджменту ліквідності з метою формування 

оптимальної структури активів та зобов’язань банку. Вітчизняним банкам потрібно 

ретельно переглядати та вдосконалювати свою політику щодо активних та 

пасивних операцій з метою уникнення як дефіциту, так і надлишку ліквідності [1, с. 

35]. 

Також слід зазначити, що ліквідність банківської системи формується під 

впливом різних факторів. Вони бувають внутрішні і зовнішні  [4, с. 102]. Внутрішні 

фактори включають в себе масштаби самого банку та структуру його клієнтської 

бази. Також до цієї групи впливу належить структура та динаміка активів і пасивів, 

якість кредитного портфелю та портфелю цінних паперів, а також вище згаданий 

нами рівень організації менеджменту ліквідності в банку. Зовнішніми факторами 

впливу на ліквідність банківської системи є загальний стан економіки в державі 

(ВВП, інфляція, розвиток ринку цінних паперів), політична ситуація, політика 

Національного банку України та соціальні чинники. Особливо небезпечними, на 

нашу думку, є зовнішні фактори впливу на ліквідність банків. Адже вони не є 

підконтрольними банку, їх можна лише спрогнозувати та передбачити. Дійсно, 

нестабільний соціально-економічний стан, наявність політичної напруженості в 

країні посилює рівень недовіри клієнтів до банків. А це, в свою чергу, може стати 

першопричиною відтоку клієнтських вкладень, погіршення якості кредитного 

портфелю і в результаті, зниження ліквідності банків.  

Отже, можемо підсумувати, що ліквідність відіграє важливу роль як для 
окремих банківських установ, так і для фінансової системи держави загалом. За 
сучасних ринкових умов банку дуже важливо бути ліквідним. Адже це впливає на 
його рейтинг та формує певну репутацію серед потенційних вкладників, кредиторів 
та інвесторів. Вирішення проблеми підтримання необхідного рівня ліквідності 
завжди повинно бути в пріоритеті у роботі банку. Тому в банківській системі 
України існують нормативи НБУ як регулятори банківської діяльності. Одними з них 
є згадані нами нормативи миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності, які 
вказують на межі оптимального значення ліквідності, яких повинні досягнути банки 
для свого успішного функціонування. Згідно статистичних даних НБУ, нормативи 
ліквідності в загальному протягом останніх п’яти років мають достатньо високі 
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показники, які суттєво перевищують нормативні, що свідчить про ліквідність 
вітчизняної банківської системи в цілому. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД 

 
 

За сучасних умов надзвичайно важливе значення для функціонування 
територіальних громад відіграє формування у складі місцевих бюджетів бюджету 
розвитку. Видатки з бюджету розвитку, як правило, спрямовуються на розширене 
відтворення, реалізацію інвестиційних проектів, капітальне будівництво, розвиток 
інфраструктури, що в кінцевому результаті впливає на покращення благоустрою та 
зростання економічного і соціального розвитку громад в цілому.  

Згідно статті 71 Бюджетного кодексу України, бюджет розвитку є складовою 
частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. Окрім того, він виступає одним з 
найважливіших інструментів фінансової політики органів місцевого 
самоврядування при реалізації інноваційних та інвестиційних програм. Основне 
призначення бюджету розвитку полягає у забезпеченні соціально-економічного 
розвитку регіонів, виконанні інвестиційних проектів, фінансуванні будівництва, 
капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального господарства, будівництва і придбанні житла окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства, розвитку дорожнього 
господарства, оновленні матеріально-технічної бази комунальних закладів освіти, 
охорони здоров’я та інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням [1]. 

В Бюджетному кодексі визначено основні напрями витрачання коштів 
бюджету розвитку:1)погашення місцевого боргу; 2)капітальні видатки, включаючи 
капітальні трансферти; 3)проведення експертної грошової оцінки земельної 

http://economy.chdu.edu.ua/article/download/130746/126322
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_01082019_102
https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2
http://bses.in.ua/journals/2018/29_1_2018/22.pdf
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ділянки, що підлягає продажу; 4)підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них для продажу на земельних 
торгах та проведення таких торгів; 5) розроблення містобудівної документації на 
місцевому та регіональному рівнях [1]. На нашу думку, істотну частину в структурі 
видатків з бюджету розвитку повинні займати саме капітальні видатки, адже вони є 
фундаментальною основою соціально-економічного розвитку громад. 

Протягом 2014-2015 років в Україні на базі реформи місцевого 
самоврядування відбулися суттєві зміни в бюджетному та податковому 
законодавстві, пов’язані із впровадженням фінансової децентралізації. Ці зміни 
значно вплинули на розширення фінансової самостійності місцевих бюджетів, в 
тому числі, на процес формування і використання бюджету розвитку [2]. 
Надходження бюджету розвитку формуються за рахунок таких джерел як: 
дивіденди, нараховані на акції  господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність; плата за 
надання місцевих гарантій; кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту; кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що 
перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них; 90 відсотків коштів 
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на 
них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і 
комунальної власності; капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів; кошти 
від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за 
користування ними; місцеві запозичення  [1].  

Для оцінки значення бюджету розвитку варто дослідити структуру даного 
бюджету в частині надходжень та витрат. Для аналізу візьмемо за приклад бюджет 
міста обласного підпорядкування – м. Львів.  

 
Рис. 1. Динаміка доходів місцевого бюджету і надходжень бюджету 

розвитку м. Львова за 2016-2019 рр., млрд. грн. [3] 
 
Як видно з даних рисунка 1, у 2016-2018 роках спостерігалася позитивна 

динаміка зміни надходжень бюджету розвитку Львова. У 2017 році порівняно із 
2016 відбулось суттєве збільшення даного показника. У 2018 році надходження 
бюджету розвитку збільшились на 1,2 млрд. грн. (+80%) порівняно з попереднім 
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періодом. У 2019 році даний показник зменшився на 3,7% порівняно з попереднім 
(рис. 1). 

Для того, щоб оцінити вплив бюджету розвитку на забезпечення соціально-
економічного благополуччя територіальних громад, слід дослідити його структуру в 
частині видатків. Розглянемо це на прикладі передбачених видатків бюджету 
розвитку міста Львів на 2020 рік (рис. 2).  

 
Рис. 2. Основні напрями видатків з бюджету розвитку м. Львів 2020 р., 

 млн. грн. [4] 
 
Загальна сума видатків бюджету розвитку 2020 року передбачена у розмірі 

3,86 млрд. Львова становлять видатки на фінансування дорожньої інфраструктури 
– 23,3%. На розвиток гуманітарної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальний 
захист, розвиток молоді, сім’ї та спорту) передбачено фінансування у розмірі 290 
млн. грн. У сферу культури буде спрямовано 180 млн. грн. У сферу містобудування 
з бюджету розвитку спрямовується 155 млн. грн. 210 млн. грн — передбачено на 
районні адміністрації, а 47 млн. грн — громадський бюджет. грн. Як бачимо з рис. 2 
найбільшу частку в структурі видатків бюджету розвитку  

Таким чином, можемо стверджувати, що бюджет розвитку є дієвим 
фундаментом для розвитку територіальних громад. Кошти бюджету розвитку 
спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної 
території, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності та 
інших видатків, спрямованих на розширене відтворення. Сьогодні слід відмітити 
позитивну тенденцію до збільшення з кожним роком обсягів бюджету розвитку 
місцевих бюджетів та зростання обсягів фінансування капітальних видатків 
громади. Проте, варто зазначити, що сучасна система формування дохідної та 
видаткової частини бюджету розвитку не є досконалою і потребує заходів щодо 
розширення дохідної та оптимізації видаткової частини даного бюджету.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРТИСИПАТИВНИХ БЮДЖЕТІВ У 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 
 

Особливе місце у бюджетній системі України належить місцевим 
бюджетам. Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджети місцевого 
самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, 
міст (зокрема районів міста), бюджети об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування 
територіальних громад [1]. Тому велика роль зараз відводиться реформуванню 
місцевого самоврядування, що передбачає створення ефективних органів 
місцевого самоврядування та залучення населення до публічного управління. 
Врахування потреб і думок громад зараз є особливо актуальним та необхідним, 
оскільки: 

- місцеві громади краще усвідомлюють свої потреби, ніж центральні 
органи влади та здатні вибрати пріоритетні напрями розвитку, планувати 
проєкти місцевого значення та їх реалізацію; 

- важливою умовою формування сталого місцевого розвитку є орієнтація 
на залучення інститутів громадянського суспільства; 

- вкрай важлива поступова зміна ментальності населення, його віра у 
спроможність до змін. 

На сьогодні процес залучення населення до публічного управління є 
надто повільним, тож спостерігається тенденція пасивного очікування змін. 
Особливо це стосується маленьких населених пунктів, в першу чергу сіл та 
селищ, більшість з яких занурені у скрутні соціально-економічні умови. 

Відомо, що вирішення цієї проблеми лягає на плечі місцевої влади, а 
саме селищних та сільських голів. Кожен з них щиро прагне вирішити 
економічні, соціальні та екологічні негаразди своєї території. Але практичний 
досвід доводить ,що спроби місцевої влади подолати ці проблеми власноруч, 
не беручи до уваги думку місцевого населення, не завжди допомагають 
одержати позитивні результати. У такому випадку громада втрачає віру до 
влади, а також зневірюється у можливості подолання своїх проблем. 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1184477cfe14b1a0b3d7485c43c363d0.pdf
https://city-adm.lviv.ua/public-information?task=listcats&cat_id=233
https://city-adm.lviv.ua/public-information?task=listcats&cat_id=233
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/274385-u-2020-rotsi-3-mlrd-86-mln-hrn-bude-vkladeno-v-rozvytok-lvova-sesiia-lmr-pryiniala-biudzhet-rozvytku
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/274385-u-2020-rotsi-3-mlrd-86-mln-hrn-bude-vkladeno-v-rozvytok-lvova-sesiia-lmr-pryiniala-biudzhet-rozvytku
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/274385-u-2020-rotsi-3-mlrd-86-mln-hrn-bude-vkladeno-v-rozvytok-lvova-sesiia-lmr-pryiniala-biudzhet-rozvytku
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Одним із основних стримуючих факторів розв’язання подібних ситуацій і 
забезпечення сталого розвитку є пасивність громади, зневіра у власній 
спроможності щодо вирішення місцевих питань [2]. Прибрати цей бар’єр можна 
шляхом запровадження партисипативного бюджетування. 

Теорія партисипативного бюджетування стверджує, що надання 
розширення прав громадськості у проєктах фінансування розвитку на місцевому 
рівні підвищує ефективність їх втілення. Адже відбувається процес соціальної 
мобілізації, потенціал громади використовується шляхом надання права 
приймати рішення її членам спільно із органами місцевої влади [3]. 

Активне суспільство здатне стати рушієм локальних змін. Громадянська 
активність є важливим фактором покращення рівня життя місцевих спільнот. 
Тому, в країнах з високим рівнем розвитку демократії, разом з державною 
владою громадські організації вирішують ряд важливих питань соціально-
економічного напряму. 

Новий для нашої держави інструмент – партисипативний бюджет, вже 
протягом тривалого часу використовується в світі. Вперше його  почали 
застосовувати у невеличкому бразильському містечку Порту-Алеґрі у 80-х роках 
ХХ ст. Влада надала мешканцям міста можливість вирішувати, як розподілити 
частину коштів міського бюджету. Зараз, після сорока років успішної практики, 
жителі Порту-Алеґрі розподіляють близько 20 % грошових ресурсів. Успіх 
ведення спільного бюджету сприяв розповсюдженню цієї практики спочатку на 
сусідні міста, а з часом і по всьому світу [4]. 

Як можна зрозуміти з вищенаведеного, основна ідея партисипативного 
бюджету – залучити до обговорення й вирішення проблем територіальної 
громади її мешканців. У разі якщо членів громади вдається залучити, то частина 
рішень, важливих для громади, розпочинає ухвалюватися не лише 
чиновниками. Можливість вплинути на низку рішень місцевої влади в робочому 
порядку отримує кожен член територіальної громади [5]. Впровадження 
спільного бюджету має супроводжуватись покращенням розуміння громадянами 
бюджетних питань і усвідомлення співучасті у вирішенні завдань стосовно 
покращення життя територіальної громади. 

Можна вважати, що партисипативний бюджет – це відповідь громади на 
корупцію, олігархічне закріплення інтересів в управлінських рішеннях та 
соціальне виключення. Тож, впровадження такого виду бюджетування має низку 
позитивних наслідків. Найголовнішим є те, що процес розподілу коштів, до якого 
можуть долучитися громадяни, стає більш прозорим. Таким чином підвищується 
рівень обізнаності населення стосовно напрямків використання фінансових 
ресурсів. А також – це покращить рівень комунікації населення, громадських 
активістів та місцевої влади, що в свою чергу збільшить довіру громадян до 
органів державної влади та підвищить рівень відповідальності за свої дії. 
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КРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БАНКАМИ ЯК 
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

На даному етапі розвитку економічних відносин, можна стверджувати, що 
кредит – це всеохоплююче явище, яке стимулює економічну активність суб’єктів 
господарювання та пов’язує їх широким колом економічних зв’язків.  

Ще Й. Шумпетер стверджував, що «кредит» – це в основному створення 
купівельної здатності для передачі її підприємцеві, що відкриває йому доступ до 
народногосподарського потоку благ [1]. Розвиток кредитування, яке об’єктивно 
відіграє важливу соціально-економічну роль, та створення ефективної кредитної 
системи в цілому сприяє раціональному й ефективному використанню ресурсів, 
стимулює економічне зростання та підвищує рівень життя населення.  

Окремо слід наголосити на важливій ролі кредиту для забезпечення 
ефективного функціонування господарюючих суб’єктів. Адже за рахунок кредиту 
вони отримують можливості залучити додаткові кошти для розширення своєї 
діяльності або просто для покриття поточних витрат. Тобто кредит виступає 
допоміжним інструментом, за допомогою якого суб’єкти не виходять з ринку, а 
навпаки – утримують стійкі позиції на ньому та зберігають можливості для свого 
розвитку. 

Для удосконалення кредитних послуг банків у контексті реформування 
існуючої нормативно-правової бази у напрямі покращення обслуговування ними 
господарюючих суб’єктів необхідно здійснити наступні дії:  

 впорядкувати діюче банківське законодавство, доповнюючи його 
необхідними законодавчо-нормативними актами, які б регулювали виключно 
кредитну діяльність банків, та провести окремі заходи щодо його 
удосконалення;  

 задля вдосконалення правових умов щодо управління ризиками 
прискорити розробку і впровадження відповідних змін до Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» та «Про Національний банк України»;  
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 сформувати адекватне методичне забезпечення для аналізу 
фінансового стану позичальника; 

 привести норми та положення українського банківського 
законодавства у відповідність з європейськими стандартами для того, щоб 
реалізувати євроінтеграційні прагнення української держави. 

Внутрішнобанківські чинники потребують особливої уваги, адже саме банк 
є первинним суб’єктом-реалізатором кредитних взаємодій. Тому покращення 
надання кредитних послуг банками в даному контексті варто здійснювати за 
такими напрямами: 

 нарощення розміру кредитного портфелю; 

 покращення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності 
позичальників; 

 оптимізація кредитних ризиків у напрямі зниження показників 
неповернення кредитів; 

 акцентування уваги на кредитних історіях та аналізі доходів 
позичальників; 

 забезпечення високий рівень професійної підготовки банківських 
працівників [2]. 

Кредитування клієнтів банку відбувається за багатьма напрямами, проте 
одним із ключових є іпотечне кредитування, яке здійснюється за рахунок 
застави нерухомого майна банківського клієнта. Це є доволі складний вид 
кредитних операцій, проте він у багатьох випадках є вигідним для позичальника 
та для банку. Відповідно, цей вид кредитних операцій потребує особливої уваги 
як з боку позикодавця, так і з боку позичальника. 

Для розвитку іпотечного кредитування на банківському ринку необхідно 
забезпечити здійснення наступних дій:  

 прийняття нових законодавчо-нормативних актів та внесення змін 
до існуючих, які стосуються іпотечного кредитування;  

 удосконалення реєстрації прав власності на нерухоме майно для 
забезпечення повернення коштів кредитору;  

 посилення державного контролю за встановленням цін на 
нерухомість, використовуючи досвід іноземних країн. 

Загалом, треба пам’ятати, що в основі функціонування будь-якого 
суб’єкта господарювання на ринку лежить процес залучення фінансових 
ресурсів з подальшим їх перерозподілом. Тому інвестиційна діяльність є 
ключовою для як для банку, так і для підприємства, адже без належного рівня 
ресурсної бази буде неможливим сам процес кредитування. Виходячи з цього, 
інвестиційна діяльність є безпосередньою основою для ефективного процесу 
кредитування клієнтів банківськими установами. 

Для того, щоб стимулювати банківське інвестиційне кредитування 
підприємницьких структур, необхідно здійснити, на наш погляд, такі дії: 

1. Забезпечити стимулювання та досконалу законодавчу 
регламентацію здійснення мікрокредитування підприємницької діяльності в 
сучасних умовах; 
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2. Сформувати за участю держави спеціальний фонд, який буде 
кредитувати підприємців на револьверній основі, а також розробити на цій 
основі Національну програму мікрокредитування бізнесу; 

3. Активізація відносин, пов’язаних з наданням компенсаційних позик 
банками; 

4. Впровадження в життя ефективних стратегічних підходів до 
ліквідації або реорганізації неплатоспроможних банків; 

5. Підвищення капіталізації банківських установ, які працюють на 
ринку з високим результатом, за рахунок їх рекапіталізації у випадках, коли це 
необхідно для підвищення їх прибутковості; 

6. Оптимізація податкового навантаження на банки у випадку 
реалізації ними програм довгострокового кредитування підприємницького 
сектора; 

7. Стимулювання інноваційних програм та проектів, здійснюваних 
банками, за рахунок звільнення від оподаткування частини прибутків банків або 
зменшення для них податкової ставки, якщо ці кошти будуть належним чином 
спрямовувати на інноваційний розвиток; 

8. Заохочення банків здійснювати довгострокове кредитування 
шляхом удосконалення системи страхування інвестиційних ризиків банківських 
установ. 

Отже, впровадження запропонованих дій допоможе покращити процес 
кредитування банків та активізувати підприємницькі процеси в країні загалом. 
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Зараз в Україні активно проводиться процес фінансової децентралізації, 
який передбачає збільшення повноважень органів місцевого самоврядування 
щодо акумулювання, розподілу та використання фінансових ресурсів. Але 
деяким регіонам буває недостатньо грошових коштів, які знаходяться в 
користуванні органів місцевого самоврядування для виконання завдань, 
покладених на них державними органами та вирішенні проблем, що виникають 
в процесі проведення децентралізації. Вирішенням цього питання органами 
місцевого самоврядування є залучення коштів за допомогою використання 
певних інструментів фінансового ринку. Одним з таких виступає випуск 
облігацій.  

До облігацій місцевих позик належать бездохідні облігації, тобто ті, які 
забезпечуються комунальним майном чи доходами місцевого бюджету, дохідні 
облігації, що випускаються для фінансування об’єктів, з доходів яких 
відбуватиметься їх погашення та облігації змішаного типу, які не приносять 
доходу, але їх погашення забезпечують доходи створених об’єктів. Місцеві 
позики є механізмом залучення кредитних ресурсів в регіони, де помітна 
нестача власних джерел фінансування й широко використовуються в 
економічно-розвинутих країнах світу [1]. 

Згідно з вимогами бюджетного законодавства приймати рішення щодо 
розміщення облігацій місцевих позик повинна міська рада. 

Емісія та розміщення облігацій місцевих позик здійснюється задля 
виконання  бюджету розвитку території, до якого відноситься створення чи 
реставрація об’єктів міського значення, чи тих, що слугують для задоволення 
потреб територіальних громад. Зобов’язання, які виникають перед власниками 
облігацій також бере на себе міська рада. 

Потреба в запозиченні коштів відповідним міським органом повинна бути 
обгрунтована такими відомостями:  

 мета запозичення облігацій; 

 умови запозичення облігацій; 

 можливість довгострокового погашення облігацій; 

 можливість прийняття рішення про відмову від облігацій; 

 можливість анулювання викуплених облігацій; 

 можливість реструктуризації облігацій; 

 інша інформація. 
Процес залучення облігацій достатньо довгий, основними етапами його є: 
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 затвердження міського бюджету на відповідний рік з дефіцитом за 
спеціальним фондом та проекту рішення про розміщення облігацій; 

 отримання погодження Мінфіном обсягу та умов здійснення 
запозичення; 

 прийняття міською радою рішення про розміщення облігацій; 

 укладення договорів з андеррайтером при потребі та Національним 
Банком України; 

 подання до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для 
реєстрації випуску облігацій, реєстрація випуску облігацій та змін до них, якщо 
такі є; 

 оформлення Національним банком України усіх документів; 

 присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера; 

 укладення договорів з власниками облігацій; 

 затвердження результатів укладення договорів із власниками 
облігацій; 

 подання у відповідні органи звітів й результатів розміщення 
облігацій; 

 процес повторної реєстрації усіх документів та подання копій щодо 
розміщення облігацій; 

 отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; 

 отримання сертифікату НБУ [2]. 
Особливістю випуску облігацій є їхній продаж у національній валюті, 

виняток складає продаж в іноземній валюті, коли це дозволяє законодавство. 
Щоб зрозуміти доцільність залучення облігацій розглянемо їхню відсоткову 
часту у всій сукупності залучених ресурсів. 

З рис.1  протягом 2017-2019 рр. спостерігаємо позитивну динаміку 
збільшення обсягу залучення облігацій. Так у 2017 р. органи місцевого 
самоврядування ще не користувались цим інструментом фінансового ринку, у 
2018 р. відсоткова частка облігацій склала 9,96%, у 2019 р. – 14,20%.  

У 2018 р. облігаціями скористались Івано-Франківська міська рада  на 
суму 300 000 тис.грн., а також Львівська міська рада на суму 440 000 тис. грн. У 
2019 р. – Харківська міська рада на суму 500 000 тис. грн. та Львівська міська 
рада – 300 000 тис. грн.  
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Рис.1. Відсоткова частка залучених ресурсів органами місцевого 
самоврядування за 2017-2019 рр. (%) 

Джерело: побудовано за даними [3]. 
 
Попри зростання обсягу випуску облігацій досі існують чинники, що 

гальмують хід їх залучення. До них відносять: 

 складний та клопіткий процес погодження випуску облігацій 
місцевих позик, що відлякує емітентів; 

 лінійка облігацій на сьогодні ще досить мала в порівняні з іншими 
розвинутими країнами; 

 необхідність підвищення інформаційної обізнаності територіальних 
громад; 

 недостатність нормативно-правового регулювання цього процесу 
[4]. 

Отож, можна стверджувати, що облігації місцевих позик є ефективним 
інструментом фінансового ринку, що використовуються органами місцевого 
самоврядування для залучення додаткових фінансових ресурсів, які 
направляються на реалізацію економічних програм та забезпечення соціальних 
інтересів громади. Зі статистичного аналізу бачимо, що з кожним роком 
успішність користування цим методом зростає і задля збереження такої 
тенденції  потрібно вирішити ряд проблем, що склались. Корегування 
законодавства, консультаційна робота з усіма громадами та спрощення процесу 
випуску облігацій це забезпечить. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
 

За умов сучасної ринкової економіки малий бізнес є ключовим її 
сектором, який динамічно розвивається та стрімко збільшується. Зокрема, в 
Україні частка малих підприємств становить понад 95 %. Це свідчить про те, що 
саме малі підприємства вирішують ряд економічних і соціальних проблем, 
серед яких: наповнення бюджетів різних рівнів, створення нових робочих місць, 
сприяння розвитку конкуренції, забезпечення залучення інвестицій. Тому, 
розвиток малого бізнесу є вкрай пріоритетним для нашої держави. Однією із 
складових, яка формує фундамент для успішного функціонування і подальшого 
розвитку малого бізнесу є податкове законодавство, яке так чи інакше 
відображається на ефективності діяльності суб‘єктів малого підприємництва. 
Проведення дієвої податкової політики у сфері малого підприємництва 
сприятиме його популяризації, збільшенню державних надходжень та усуненню 
шахрайських схем, пов‘язаних з нарахування та сплатою податків. 

Підприємці мають право самостійно вибирати систему оподаткування для 
свого бізнесу. Вони можуть обрати загальну систему оподаткування, або ж 
скористатися своєрідною податковою пільгою у вигляді спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності. Спеціальний режим оподаткування є 
найоптимальнішим для малого підприємництва, адже значно знижує його 
податкове навантаження та стимулює до безперебійного розвитку. Такий режим 
оподаткування передбачає тільки один вид податку – єдиний податок, який 
сплачується до місцевого бюджету. Також, незалежно від цього підприємці 
сплачують єдиний соціальний внесок, який зараховується на рахунки органів 
Міндоходів. Проте, щоб скористатись спрощеною системою оподаткування, 
потрібно відповідати ряду критеріїв, які передбачені податковим кодексом 
України. Спрощену систему оподаткування можуть обрати як фізичні, так і 
юридичні особи. При цьому, всі суб‘єкти малого підприємництва поділяються у 
розрізі 4 груп (табл.1). 

В цілому ж, спрощена система оподаткування має ряд переваг: легкість 
реєстрації суб’єкта господарювання – платника податку; простота ведення 
обліку та звітності підприємством; економія на затратах для ведення роботи по 
нарахувані, сплаті податків та відправлянні звітності в контролюючі органи; 
зниження рівня податкового тиску на платників; скорочується кількість звітності, 
яку платник подає контролюючим органам; спрощується розрахунок 
податкового зобов’язання платника, яке він має погасити перед державою; 
можливість включення ПДВ до складу єдиного податку або ж самостійної сплати 
на власний вибір (для ІІІ групи);  можливість не використовувати при розра-
хунках РРО; не потребує в суб’єктів господарювання глибоких знань в усій 
податковій системі, обмежуючись лише її окремою частиною; полегшує 
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державний контроль за нарахуванням, сплатою податків та звітністю платників; 
знижує кількість порушень порядку нарахування та подання звітності, порівняно 
з загальною системою оподаткування [2]. 

Також, варто зазначити, що єдиний податок являється одним з 
найбільших джерел податкових надходжень у структурі доходів місцевих 
бюджетів. Зокрема, як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних 
осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня - грудня 
2019 року юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи сплатили 
до місцевих бюджетів Львівщини 317,1 млн. грн. єдиного податку, що на 15,7 
відс. більше від запланованого. Проти січня - грудня 2018 року надходження 
цього податку зросли на 51,2 млн. грн., або на 19,3 відсотка. У грудні 2019 року 
до місцевих бюджетів Львівщини від підприємств надійшло 10,9 млн. грн., що на 
20,6 більше від запланованого. Проти грудня 2018 року надходження зросли на 
2,2 млн. грн., або на 25,3 відсотка [4]. 

Таблиця 1 
Особливості оподаткування в Україні  

 1 група 2 група 3 група 4 група 

для фізичних 
осіб 

для фізичних осіб для 
юридичних 

та 
фізичних 

осіб 

для с/г 
товаровиробників 

Ставка ЄП до 10% 
прожиткового 

мінімуму 

до 20% МЗП 5 % з 
доходу 

для с/г 
товаровиробників 
передбачена п. 

293.9 ст. 293 ПКУ 

Ставка ЄП 
для 

платників 
ПДВ 

– – 3 % з 
доходу 

– 

Обсяг 
доходу 

 
< 300 тис. в 

рік 

 
< 1,5 млн в рік 

 
< 5 млн в 

рік 

Частка с/г 
товаровиробництва 

за попередній 
податковий (звітний) 

рік дорівнює або 
перевищує 75 % 

Наймані 
працівники 

–  
< 10 

не 
обмежено 

не обмежено 

Податковий 
період 

1 рік 1 рік 1 квартал 1 рік 

Види 
діяльності 

 
«роздрібний 

продаж» 
та «побутові 

послуги 
населенню» 

«послуги», 
«виробництво/продаж 
товарів», «ресторанне 

господарство» 

будь-які 
види 

діяльності, 
дозволені 

на 
спрощеній 

системі 

– 

Джерело: складено автором на основі [1] 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6997#n6997
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6997#n6997
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6997#n6997
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Спрощена система оподаткування, обліку та звітності створювалась для 

зменшення витрат часу малих суб’єктів підприємницької діяльності на 
організацію облікового процесу, складання регістрів первинного та зведеного 
обліку, розрахунок податкового зобов’язання та подання звітності. На 
сьогоднішній день ця система виконує поставлені перед нею завдання лише 
частково: 

 опис порядку початку діяльності (реєстрація фізичної особи-
підприємця платника єдиного податку), самої системи спрощеного 
оподаткування, порядку ведення обліку та подання звітності розміщені в 
багатьох різних нормативних документах, що ускладнює загальне розуміння 
всього механізму діяльності на єдиному податку; 

 затрати часу на ведення обліку залишаються на дуже високому 
рівні (для прикладу, якщо підприємець вирішує використовувати найману 
робочу силу, то йому додатково доведеться заповнювати понад 20 нових форм 
первинного та зведеного обліку, розробляти нові внутрішні положення 
діяльності тощо); 

 форми звітності є складні для розуміння та заповнення 
підприємцями без спеціальної освіти; 

 відсутній ефективний контроль за виявленням випадків 
використання спрощеної системи задля зменшення сум податкового 
навантаження [3]. 

Негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання має 
нестабільність законодавства, зокрема податкового, частота та значна кількість 
змін і доповнень до законодавчих актів. Недосконалість податкової системи 
знижує привабливість економіки і для іноземних інвесторів [5]. 

Отже, не можна не погодитися з тим, що система оподаткування відіграє 
ключову роль для успішного функціонування суб‘єктів малого бізнесу. Адже, за 
допомогою податкових інструментів можна не лише обмежувати чи 
стимулювати їх ділову активність, а й створювати платформу для розвитку і 
гармонізації відносин платників податків та органів податкового контролю. 
Однак, чинна спрощена система оподаткування не до кінця реалізовує 
покладені на неї завдання: чимала кількість облікових регістрів залишилась 
обов’язковою для використання, звітні форми складно самостійно заповнити без 
наявності спеціальних знань (відповідної освіти) і лише з простотою розрахунку 
сум податкових зобов’язань більш-менш все гаразд.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 

Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь 
місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів 
української незалежності. Адже від раціонального перерозподілу та 
використання фінансових ресурсів у значній мірі залежить стабільність 
економічного розвитку країни. 

Успішність функціонування об’єднаних територіальних громад значно 
залежить від фінансового аспекту. Наявність достатніх ресурсів у місцевих 
бюджетах у зв’язку з децентралізацією збільшує можливості надавати якісні та 
різноманітні послуги своїм жителям, створювати умови для розвитку 
підприємництва, залучати інвесторів, реалізовувати соціальні та 
інфраструктурні проєкти. З’явився додатковий стимул всебічно розвивати та 
покращувати умови проживання жителів громади, адже більшість коштів 
залишаються на місцях, і від органів місцевої влади залежить скільки місто чи 
село буде заробляти.  

Спираючись на досвід зарубіжних країн щодо реформи децентралізації, 
можна помітити, що країни використовують переважно три моделі розподілу 
фінансових ресурсів між рівнями державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Однозначно не можна сказати, яка з моделей функціонування місцевої 
влади є найкращою і найефективнішою, бо в реальному житті переважають 
змішані моделі, які відрізняються інституційними відмінностями та 
національними особливостями соціально-економічних систем.  

Доцільним до впровадження у вітчизняні реалії є досвід бюджетної 
децентралізації Словаччини. Словаччина маючи масштабну корупцію у всіх 
сферах економіки, галопуюче безробіття та ряд інших економічних проблем, 
поступово, у кілька етапів провела ряд реформ. Країна вибудувала трирівневу 
модель державного управління – «громада – обласне самоуправління – 
держава». В результаті проведених змін державна влада стала максимально 
відділена від місцевої, а більшість проблем було подолано [2, с.102-105] 

Реформа місцевого самоврядування Польщі (Табл. 1.) передбачала 
впровадження триступеневої системи територіальних одиниць (гміна-повіт-
воєводство) замість двоступеневої (гміна - воєводство). Основним завданням 
реформи була децентралізація влади та передача органам місцевого 

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/405469.html
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/18.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/18.pdf
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самоврядування значної частини повноважень. Сьогодні Польща поділяється на 
16 воєводств, 379 повітів та 2478 гмін. Фіскальна реформа у Польщі дозволила 
здійснити перерозподіл місцевих податків наступним чином: дотації (без 
цільового призначення) – 35 %; власні прибутки – 20 %; цільові субвенції – 15 %; 
надходження від податків з фізичних осіб –30% [3, c.22] . Це стало рушійною 
силою у вибудовуванні раціональної, демократичної адміністративної системи із 
незалежним місцевим самоврядуванням. 

Таблиця 1 
Моделі організації місцевого самоврядування європейських країн [1] 

 
Досвід реформ у зарубіжних країнах свідчить, що децентралізація відіграє 

важливу роль для розвитку країни: переходу до інститутів, що засновані на 
ініціативі, покращення якості надання державних послуг, вирішення певних 
економічних проблем, покращення життя населення. Використання  
європейського досвіду та раціональний розподіл фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування допоможе Україні здійснити значний стрибок у розвитку країни. 

 

Модель 
місцевого 

самоврядування 

Країни, що 
використовують 

Характеристика моделі 

Англосаксонська Великобританія Високий рівень автономії місцевого 
самоврядування, виборність та 
контроль з боку населення. 
Відсутність на місцях спеціальних 
державних уповноважених, на яких 
покладена функція контролю над 
органами місцевого самоврядування. 
Відсутність місцевих адміністрацій 
(органів державної влади на місцях) 

Континентальна Франція 
Італія 
Іспанія 
Бельгія 

Нідерланди 
Польща    
Болгарія 

Поєднання прямого державного 
управління і місцевого 
самоврядування. Певна ієрархія 
системи управління, в якій місцеве 
самоврядування є ланкою в 
порівнянні з державною владою. 
Обмежена автономія місцевого 
самоврядування, наявність на 
місцях спеціальних державних 
уповноважених, які контролюють 
органи місцевого самоврядування 

Змішана Німеччина Австрія У деяких ланках місцевого 
самоврядування виборний орган 
може бути і ланкою муніципального 
управління, і представником 
державної адміністрації 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
 

Податки можна назвати однією з найвагоміших фінансових категорій. 
Історично – це найстаріша форма фінансових відносин між державою і 
суспільством. 

Податкова система – перш за все, є елементом фінансового механізму, 
це сукупність установлених у країні податків і обов’язкових платежів 
податкового характеру та механізму їх справляння. В податковій системі кожної 
країни відображаються специфічні умови її діяльності. У світі немає держав з 
тотожними податковими системами. Однак це не означає, що формування 
податкової системи і податкова політика ведуться спонтанно. Є певні 
положення, які визначають підхід держави до цієї сфери діяльності. Для того, 
щоб податкова політика давала позитивні результати, необхідне наукове 
обґрунтування основ податкової системи. 

Як зазначає Податковий кодекс України, сукупність загальнодержавних та 
місцевих податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом 
порядку, становить податкову систему України [1]. 

Податкова система являє собою важливий елемент впливу держави на 
діяльність суб‘єктів господарювання, від ефективності функціонування якої 
залежить продуктивність чи деструктивність соціально-економічних 
перетворень у країні. Вона є однією з визначальних складових забезпечення 
економічного зростання держави. Аналізуючи стан податкових відносин в 
Україні, більшість вчених, експертів і політиків сходяться на тому, що основними 
вадами податкової системи є її надмірна фіскальна спрямованість та 
нерівномірний розподіл податкового навантаження, спричинений масштабними 
ухиленнями від сплати податків. 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_01(16)/39.pdf
http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
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На сьогодні діюча податкова система в Україні є дуже заплутаною. Вона 
повною мірою не може забезпечити реалізацію цілей і прав як державної 
політики, так і платників податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при 
формуванні системи оподаткування, призвели до того, що податки не можуть 
повноцінно виконувати свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та 
регулюючу. 

Підтвердженням невтішної ситуації в податковій площині є місце України 
у міжнародних рейтингах, що включають показники, пов’язані з оподаткуванням 
в країні. 

До прикладу, за результатами щорічного дослідження «Оподаткування 
2020» (Paying Taxes 2020), яке проводиться компанією PwC разом з експертами 
Світового банку, Україна зайняла 65 місце і втратила 11 пунктів порівняно з 
попереднім роком. Як зазначають експерти, втрата позицій України обумовлена, 
перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію 
процесів і скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням 
фіскального навантаження на бізнес в нашій країні [2]. 

У податковій системі важливу роль відіграє розмір податкової ставки, який 
повинен враховувати можливості платника податку, тобто рівень його доходів. 
Оскільки можливості різних фізичних і юридичних осіб неоднакові, для них 
мають бути встановлені диференційовані податкові ставки. Платежі кожного до 
бюджету мають бути пропорційні його доходам, і винятки для окремих осіб 
недопустимі. Порушення цього принципу може призводити до того, що 
додаткове навантаження ляже на законослухняних платників податків або на 
тих, хто має можливості ухилятися від оподаткування [3]. 

На сучасному етапі актуальною проблемою податкової системи України є 
нескоординована структура податків. Існування великої кількості податків і 
зборів призводить до того, що питома вага багатьох з них в податкових 
платежах становить менше 1%. Ці податки не надто впливають на наповнення 
бюджету, а тільки є додатковою статтею витрат на їх адміністрування [4, с. 89]. 

На жаль, як засвідчує вітчизняна практика, численні щорічні реформи у 
сфері оподаткування не вирішують основні проблеми справляння податків, такі 
як великі масштаби тіньової економіки, ухилення від сплати податків, обтяжливі 
податкові процедури, нестабільність податкового законодавства та ін., а це, в 
свою чергу, знижує економічну активність суб‘єктів господарювання та 
негативно позначається на фіскальній достатності держави. 

Варто зазначити, що 16 січня 2020 року Верховна Рада знову прийняла 
ряд змін до Податкового кодексу України. Як запевняють законотворці, їх метою 
є вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві. Ця реформа передбачає значну 
низку змін та новацій: змінюється стиль проведення і строки перевірок, 
збільшуються штрафи, реформується інститут відповідальності тощо. 

На нашу думку, одним з найвагоміших недоліків податкової системи 
України є її неефективна правова база. Створена система оподаткування 
відповідно до законодавчої бази не забезпечує оптимізацію структури розподілу 
і перерозподілу національного доходу. Ставки податків встановлені 
неефективно і є несправедливими стосовно осіб з низьким рівнем доходу. На 
даний час в Україні вирішальну роль у формуванні бюджету відіграють непрямі 
податки та податок на прибуток підприємств. Недостатнє надходження податку 
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на доходи фізичних осіб обумовлене низьким рівнем доходів більшості 
населення, а також значною тінізацією зарплат. Всі громадяни сплачують 
однакову фіксовану ставку податку – 18%, незалежно від доходів. На нашу 
думку, податкова система України функціонувала б ефективніше, якби держава 
розробила сплату податку відповідно до розміру доходу громадян. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що характерною особливістю діючої 
податкової системи в Україні на сьогодні є її недосконалість, а саме: 
неузгодженість та суперечливість окремих податкових законів, нестабільність 
законодавства, надмірне податкове навантаження на платників, перекручування 
економічної сутності окремих податків, часті зміни у законодавчих актах окремих 
податків та системи оподаткування в цілому. Всі ці проблеми негативно 
впливають на розвиток економіки країни загалом. Саме тому необхідна зміна 
системи оподаткування, її якісне реформування. 

Загалом удосконалення податкової системи є надзвичайно складним, 
але, разом із тим, воно є вкрай необхідним процесом для успішного розвитку 
абсолютно всіх сфер економіки України. 

 

Список використаних джерел: 
 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний 
ресурс] // Відомості Верховної ради України. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/21711. 

2. Україна змінила позиції у світовому рейтингу зі сплати податків. Слово 
і діло : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/26/novyna/ekonomika/ukrayina-zminyla-pozycziyi-
svitovomu-rejtynhu-splaty-podatkiv. 

3. Науковий блог НАУ. Шляхи вдосконалення податкової системи. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015. 

4. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: 
монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій [та ін.]; за ред. З. С. 
Варналія. – К. : Знання України, 2017. – 675 с. 

 

 

Козій О. В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Клепанчук О. Ю. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 

Місцеві бюджети відіграють визначальну роль  у соціально-економічному 
розвитку території, адже саме вони фінансують заклади освіти, культури, 
охорони здоров'я населення тощо. Але найактуальніше питання, яке постає на 
сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування – це  забезпечення 
місцевих бюджетів необхідними фінансовими ресурсами для ефективного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/21711
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/26/novyna/ekonomika/ukrayina-zminyla-pozycziyi-svitovomu-rejtynhu-splaty-podatkiv
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/26/novyna/ekonomika/ukrayina-zminyla-pozycziyi-svitovomu-rejtynhu-splaty-podatkiv
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управління видатками. Вирішити цю проблему допоможе фінансова 
децентралізація, що є однією з основоположних умов незалежності та 
життєздатності органів місцевого самоврядування: децентралізація процесів 
прийняття рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку власної 
території, сприяє ефективному забезпеченню необхідними послугами шляхом 
узгодження видатків бюджету з найнеобхіднішими  потребами місцевого 
населення. 

Метою даної роботи є аналіз проблем, які виникають при формуванні 
місцевих бюджетів під час реформи фінансової децентралізації та розробка 
пропозицій щодо підвищення їх фінансової незалежності  з урахуванням змін до 
бюджетного та податкового законодавства. 

Надмірна централізація функцій виконавчих органів  та відповідних 
фінансових ресурсів для їхнього здійснення, яка була характерною для України 
до 2015 р., зумовила потребу провести реформу децентралізації з наданням 
значних повноважень територіальним громадам, наділенням їх більшими 
ресурсами задля сприяння їх розвитку. Фінансова децентралізація необхідна 
для забезпечення можливості органів місцевого самоврядування самостійно, за 
рахунок власних ресурсів вирішувати важливі питання безпосередньо на місцях. 
Протягом перших років реалізації бюджетної реформи з одночасним 
проведенням добровільного об’єднання територіальних громад перед місцевою 
владою постали певні проблеми щодо наповнення місцевих бюджетів та 
здійснення видатків. 

Зокрема, в 2015 року місцеві бюджети недоотримали кошти від податку з 
доходів фізичних осіб за рахунок того, що 25% його залишається у державному 
бюджеті, а решта розподіляється між обласними бюджетами, районними та 
бюджетами обласних центрів, а за даними аналітиків ця сума становить 
приблизно 42 млрд. грн. До того ж, розмежування надходження податку на 
доходи фізичних осіб між місцевими та державним бюджетами не дає 
можливості ведення органами місцевого самоврядування обліку податку в 
розрізі платників. Подібна ситуація складається щодо платників, які сплачують 
внески і за іншими податками:                                        

 – єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий  
рік дорівнює або перевищує 75%;                                                                                                                                         

–   екологічний податок;  
– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону довкілля внаслідок господарської та іншої діяльності. 
Також існує проблема у співвідношенні між податковими та 

неподатковими надходженнями до місцевих бюджетів: 
˗  неподаткові надходження коливаються в межах 0,5˗2 %, що вказує на 

низьке забезпечення громад власними ресурсами; 
˗  співвідношення між податковими та неподатковими надходженнями не 

відповідає необхідним нормам. 
Однією із слабких сторін фінансової децентралізації в Україні є значна 

частка трансфертів, які включають дотації та субвенції, у тому числі субвенції з 
державного бюджету. Це свідчить про підвищення рівня залежності надходжень 
до місцевих бюджетів від Державного бюджету України. Значна залежність 
місцевих бюджетів від державного бюджету означає, що система розподілу 
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дохідно-видаткових повноважень між рівнями управління і системами 
міжбюджетних відносин є недосконалою. Дана ситуація також свідчить про 
проблеми зі збільшенням дохідної частини місцевих бюджетів через недостатню 
економічну розвиненість окремих територій. Причиною цього може бути те, що 
незважаючи на зростання податкових надходжень місцевих бюджетів,  частка 
надходжень від місцевих податків все ще залишається незначною. У зв’язку із 
цим виникає термінова потреба реформування місцевих податків, щоб вони 
стали найбільшим джерелом доходів у місцевих бюджетах, якими вони є у 
розвинутих демократичних країнах. Тому спираючись на досвід цих країн, в 
нашій державі необхідно перевести податок з доходів фізичних осіб до складу 
місцевих, так як він є бюджетоутворюючим податком місцевих бюджетів,  а його 
розмір залежить від доходів та рівня життя громадян. 

Варто зауважити, що саме здійснення видатків на функціонування й 
розвиток громади є завданням органів місцевого самоврядування, доходи 
місцевого бюджету є засобом їхнього покриття. Це означає, що без мобілізації 
відповідних надходжень до місцевих бюджетів органи місцевого 
самоврядування не зможуть виконувати делеговані їм державою та свої власні 
повноваження. Тому необхідно забезпечити передачу відповідним місцевим 
бюджетам додаткового фінансового ресурсу достатнього для якісного надання 
послуг та забезпечення соціальних гарантій. 

За результатами проведеного дослідження можна дійти висновку, що 
одним із пріоритетів бюджетної політики в Україні на сучасному етапі є 
проведення комплексної реформи місцевого самоврядування, головною метою 
якої є підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності 
місцевих бюджетів, а також посилення ефективності використання бюджетних 
коштів. Але не зважаючи на певні досягнення українського уряду у 2015 році, 
питання фінансової децентралізації все ще є досить актуальним: при 
проведенні реформи децентралізації разом із додатковими повноваженнями в 
органів місцевого самоврядування з’явились також і  нові статті видатків – на 
освіту, медицину, культуру, дорожнє та житлово-комунальне господарство, але 
цей процес повинен супроводжуватися одночасною передачею фінансових 
ресурсів, що відповідає управлінському принципу адекватності завдань і 
ресурсів. Лише за умови вирішення законодавчих, організаційних проблем 
місцеві бюджети, у майбутньому зможуть мати достатній обсяг коштів на 
виконання делегованих повноважень, а громадяни країни зможуть нарешті 
отримати якісні медичні, освітні ті інші послуги. 
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Виходячи з досвіду світових практик регіонального розвитку, бюджетна 
децентралізація забезпечує ефективний розподіл суспільних благ і послуг, що 
дає змогу забезпечити регіональний розвиток. Зараз актуальним є не тільки 
вирішення основних проблем децентралізації бюджетних відносин як 
об’єктивного процесу економічного регіонального розвитку. Важливим також є 
визначення її цілей, які мають зв’язок із зовнішніми ефектами процесу 
децентралізації податкових і видаткових повноважень, наявністю різноманітних 
видів обмежень децентралізації, потребою надання суспільству соціальних 
гарантій та забезпечення на належному рівні суспільними благами та 
послугами. 

Метою даного дослідження є аналіз механізмів бюджетної 
децентралізації як основного методу проведення бюджетної політики держави. 
Основною метою даної роботи є пояснення теоретичних засад та практичних 
дій для покращення в подальшому процесу децентралізації з дослідженнями 
теоретичних та практичних складових проблеми забезпечення регіонального 
розвитку. 

Бюджетна децентралізація – це процес передання повноважень від 
центрального уряду до органів місцевого самоврядування. Така передача 
повноважень має супроводжуватися передачею відповідних фінансових 
ресурсів на виконання цих повноважень через запровадження місцевих податків 
або трансформацію чи закріплення частини загальнодержавних податків за 
місцевими бюджетами, що отримали нові повноваження. [6] 

На сучасному етапі вже реалізовано перші кроки на шляху бюджетної 
децентралізації з метою створення дієвої системи бюджетних відносин та 
посилення фінансового забезпечення місцевих бюджетів. Ефективно 
розроблена політика бюджетно-фінансової децентралізації має забезпечувати 
місцеву автономію і сприяти підвищенню політичної відповідальності, 
економічної ефективності, відкритості управлінських рішень.  
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Перевагами децентралізованого надання державних послуг є, 
насамперед, близькість органів місцевого самоврядування до населення, і як 
наслідок, краще розуміння переваг та потреб населення певної території, 
можливість зниження наслідків «політичних рішень» при прийнятті 
управлінських рішень. В умовах фінансової децентралізації органи місцевого 
самоврядування, володіючи самостійністю, отримують більше стимулів до 
збільшення доходів у рамках своєї компетенції, але при цьому не можуть 
переступити певні межі акумуляції ресурсів через відкритість економіки. 

У сфері видатків фінансова децентралізація сприяє найбільш 
ефективному задоволенню суспільних потреб населення, зростанню його 
добробуту, підвищує відповідальність розпорядників бюджетних коштів щодо 
раціонального й обґрунтованого фінансування економічних програм на 
місцевому рівні, сприяє посиленню громадського контролю над цільовим 
використанням бюджетних ресурсів. У сфері доходів вона дозволяє місцевим 
органам влади мати достатньо фінансових ресурсів для розвитку фінансового 
потенціалу територій, реалізації інвестиційних програм, стимулювання 
підприємницької активності тощо.  

В Україні  найбільшим за останні роки кроком у напрямку бюджетної 
децентралізації є  прийняті Верховною Радою у грудні 2014 року зміни до 
Бюджетного та Податкового кодексів України. Започатковані в кінці 2014 року 
бюджетно - податкові реформи в Україні, покликані були створити нову 
фінансову основу місцевого самоврядування. По суті було оголошено про 
початок чергового етапу бюджетної децентралізації та створення фінансово 
самодостатніх територіальних громад, які б мали прямі бюджетні відносини з 
Державним бюджетом України. Починаючи з 2015 року особливістю бюджетної 
децентралізації стає нова модель міжбюджетних відносин, джерела наповнення 
місцевих бюджетів розширено за рахунок переданих з державного бюджету 
низки податків та запроваджено нові збори.[ 3] 

Загалом, відзначаючи позитивну ситуацію з виконанням місцевих 
бюджетів та фінансуванням об’єднаних територіальних громад, на початок 2016 
р. виявилось, що існує низка проблем у цих громадах. Однією з таких проблем є 
нерівномірність акцизного збору з паливо-мастильних матеріалів на території 
області.Територіальні утворення, де функціонують заправні станції, отримали 
значно вищі доходи, ніж ті, де такі відсутні. Одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми є створення обласного фонду з акумуляції цих коштів з подальшим їх 
перерозподілом між територіальними громадами або з метою виконання 
спільних інвестиційних проектів. Окрім того, частина податку на прибуток 
підприємств,  яку  отримують  об’єднані  територіальні  громади,  
зосереджується, здебільшого, в великих містах, де зареєстрована більшість 
підприємств, незалежно від їх фактичного розташування. Тому актуальним у 
цьому аспекті є прийняття рішення про реєстрацію і сплату податку 
підприємствами за місцем їх фізичної присутності. [2] 

Згідно даного дослідження можна зробити висновок, що бюджетна 
децентралізація набула рис практичної реалізації в регіонах країни. Створення 
самодостатніх територіальних громад, їх функціонування буде сприяти дієвому 
місцевому самоврядуванню з реальним впливом на місцеві процеси. 
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Раціональне використання бюджетних коштів та зміцнення фінансової 
забезпеченості органів місцевого самоврядування, передача повноважень, 
спрощення та підвищення оперативності вирішення нагальних проблем, 
підвищення рівня життя населення, якості послуг, що надаються, ступеня довіри 
населення до влади, вдосконалення та посилення процесів демократії є 
вагомими чинниками, що визначають результативність проведення змін у 
бюджетноподатковій сфері держави. Нині проведення бюджетної 
децентралізації має відповідати стратегічним цілям реформ, що реалізуються. 
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В умовах економічної трансформації України постає потреба в нових 
підходах до функціонування усіх сфер національної економіки. Зокрема це 
стосується банківської системи, забезпечення ліквідності та стійкості 
банківських установ, що є нагальною потребою діяльності банків. 

Ліквідність виступає головною умовою самозбереження банку, гарантує 
його платоспроможність, а також створює необхідні умови для досягнення 
основних цілей банківської діяльності. Ліквідність для комерційного банку – це 
його можливість своєчасно та в повній мірі забезпечувати виконання боргових 
та фінансових зобов’язань перед контрагентами.  

Забезпечення ліквідності банків відбувається за рахунок механізмів, 
встановлених державою. До таких механізмів можна віднести вимоги та 
нормативи щодо ліквідності платоспроможності та структури капіталу. Зокрема, 
Національний банк України для забезпечення фінансової надійності банків 
встановлює ряд економічних нормативів, серед яких є нормативи ліквідності. До 
1 вересня 2019 року НБУ визначав такі нормативи ліквідності, як норматив 
миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності. 
Проте у грудні 2018 року відбувся перехід НБУ до розрахунку коефіцієнта 
покриття ліквідністю (LCR), який встановлює мінімально необхідний рівень 
ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку упродовж 30 днів з 
врахування несприятливого сценарію, у зв’язку з чим подальшої потреби в 
розрахунку Н4 та Н5 немає. Так рішення затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 01 серпня 2019 року № 102 “Про затвердження 
змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, яка 
набрало чинності з 02 вересня 2019 року. 

Ліквідність комерційного банку залежить від ряду факторів, які 
поділяються на внутрішні та зовнішні. 

Так до зовнішніх факторів впливу на ліквідність комерційних банків можна 
віднести: 

- стан світової економіки та загалом політична стабільність; 
- правова захищеність ведення банківської діяльності; 
- рівень фінансової грамотності, культури та довіри населення; 
- валютна та грошово-кредитна політика НБУ; 
- кон'юнктура фінансового ринку; 
- розвиток банківської інфраструктури. 
До внутрішніх факторів можна віднести: 
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- якість корпоративного управління комерційного банку; 
- якість системи ризик-менеджменту; 
- рівень інформаційних систем та застосування в роботі інноваційних 

технологій; 
- ресурсна складова банківської установи; 
- рівень ризиковості; 
- рентабельність, прибутковість та фінансова стійкість комерційного 

банку; 
- та інші. 
Дія цих факторів може бути безпосередньою або мати лише побічний 

влив. 
На сьогоднішній день найбільшу загрозу забезпеченню ліквідності 

банківських установ несуть такі чинники, як надання недостовірної інформації 
клієнтам, недосконалість структур забезпечення зовнішньої та внутрішньої 
безпеки банків, недооцінка кредитних ризиків та витік внутрішньобанківської 
інформації. 

Для управління ліквідністю комерційних банків на сьогоднішній день три 
загальновідомі основні стратегії: стратегія трансформації активів, стратегія 
запозичення ліквідних коштів та стратегія збалансованого управління 
ліквідністю. Проаналізуємо їхні особливості. 

Отже, першою стратегією є стратегія трансформації активів або, іншими 
словами, управління ліквідністю банків через активи. Зміст даної стратегії 
полягає в нагромадженні високоліквідних активів, які слугують забезпеченням 
потреб ліквідності. Застосовується вона в умовах нестабільності грошового 
ринку та при дефіциті ліквідних коштів. Стратегія забезпечує вирішення 
проблем миттєвої та поточної ліквідності, проте головним її недоліком є 
накопичення низькодохідних активів. 

Наступним варіантом стратегії є стратегія запозичення ліквідних коштів 
або стратегія управління ліквідністю через пасиви. Зміст даної операції полягає 
в запозиченні такої кількості грошових коштів, яка є необхідна для повного 
покриття потреб ліквідності комерційного банку. Використання даної стратегії 
доцільне за умов високої ліквідності банківської системи та при наявності 
джерел швидкого запозичення ресурсів. Дана стратегія забезпечує уникнення 
від нагромадження низькодохідних активів на відміну від попередньої, але 
виникає ризик зміни відсоткових ставок. 

Третій тип стратегії управління ліквідністю є стратегія збалансованого 
управління ліквідністю, що реалізується і через активи, і через пасиви і є 
поєднанням двох вище згаданих стратегій. Перевагою вибору цієї стратегії є 
гнучкість управління ліквідністю оскільки можна вибрати найвигідніше 
поєднання джерел поповнення ліквідних коштів. 

Найдоречнішим способом управління ліквідністю в сучасних умовах 
розвитку економіки є стратегія запозичення ліквідних коштів оскільки так при 
виникненні дисбалансу ліквідності комерційний банк може залучати необхідну 
суму грошових коштів на фінансовому ринку, при цьому не втрачаючи доходу. 

Визначення рівня ліквідності комерційного банку відбувається із 
застосуванням різних методів. До основних методів можна віднести: 
рейтинговий аналіз, коефіцієнтний аналіз та інтегральний аналіз. Кожному з 
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перелічених методів притаманні певні умови застосування, переваги та 
обмеження. 

Важливу роль в банківській діяльності відіграє також управління 
прибутковістю комерційного банку. В сучасних економічних умовах 
прибутковість комерційного банку залежить від постановки його аналітичної 
роботи, що дозволяє давати реальну оцінку досягнутих фінансових результатів, 
виявити недоліки та переваги та окреслити шляхи вирішення. 

Прибутковість комерційного банку є наслідком побудови оптимальної 
структури його балансу, високого рівня обслуговування та якісної роботи 
персоналу, сюди також можна віднести наявність сучасних банківських 
технологій. 

Необхідними заходами при оптимізації фінансових результатів 
комерційних банків є: 

- зосередження уваги на економії витрат, здійсненні лише доцільних 
та обгрунтованих витрат; 

- не допускати переважання темпів зниження доходу над темпами 
скорочення витрат; 

- забезпечити ріст продуктивності праці, що загалом означає 
надання одним працівникам більшої кількості банківських послуг; 

- забезпечити ефективний розвиток дохідних видів діяльності 
комерційних банків; 

- проведення оптимальної політики цінової політики на банківські 
продукти та послуги; 

- забезпечити постійне планування доходів та витрат, а також 
впровадження щоденного контролю. 

Таким чином можна стверджувати, що оптимізація функціонування 
банківської установи є головним чинником її стабілізації. В управлінні 
фінансовим результатом банківської установи важливе значення відводиться 
вибору правильної стратегії. Зокрема, це вибір між стратегією максимізації 
прибутку та стратегією мінімізації ризиків. Поєднання ключових аспектів цих 
обох стратегій буде ефективним заходом боротьби з кризовими явищами. 

Нагальними заходами управління також можна вважати переорієнтацію 
банків в роботі з пасивами на залучення коштів внутрішнього ринку та 
забезпечення ефективної роботи з проблемним ризиковим кредитуванням. 
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ  

 

 

Пріоритетним напрямом розвитку певної демократичної держави є 

забезпечення зростання рівня благополуччя кожного  окремого громадянина. 

Серед визначальних реформ з часів здобуття Україною незалежності однією з 

важливих є децентралізація владних та фінансових повноважень держави на 

користь місцевого самоврядування. 

Під бюджетною децентралізацією розуміють процес безперешкодної та 

без бар’єрної передачі бюджетних ресурсів на виконання делегованих 

державою повноважень від центрального рівня до місцевих органів влади.  

Бюджети об’єднаних громад вважають основним суб’єктом в бюджетній 

системі, на який робиться наголос у процесі бюджетної децентралізації. 

Об’єднані громади отримали повноваження та ресурс, які мають  і міста 

обласного значення, а саме – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% 

податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. А також, на місцях 

повністю залишаються надходження від єдиного податку, податку на прибуток 

підприємств і податку фінансових установ комунальної власності та податку на 

майно (нерухомість, земля, транспорт). 

ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (до 

запровадження реформи прямі відносини мали лише обласні та районні 

бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих 

державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та 

медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо.[1] 
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 Вагомим результатом бюджетної децентралізації є зростання частки 

місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів з 2,5 % у 2012-2014 

роках до 30 % у 2018 році, в основному за допомогою передання окремих 

податків та зборів до місцевих бюджетів. У 2018 році обсяг місцевих бюджетів 

вперше перевищив обсяг державного бюджету і склав 52 % консолідованого 

бюджету України. Для порівняння, у 2014 році ця частка складала 42 %. 

Стандарт співвідношення доходів державного та місцевих бюджетів більшості 

країн ЄС – 50:50 – може вважатися досягнутим. Через місцеві бюджети в Україні 

перерозподіляється понад 15 % ВВП. [2]  

Окрім позитивних наслідків впровадження бюджетної децентралізації 

можна виділити й низку проблем, що її супроводжують: 1) недостатній рівень 

фінансування, який отримали місцеві бюджети нижчих рівнів; 2) немає чіткого 

визначення власних і делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування; 3) простежується невідповідність між трансфертами та 

реальними потребами громад.; 4) продовжує зростати частка трансфертів у 

доходах місцевих бюджетів, зокрема субвенцій, які збільшують залежність 

місцевих бюджетів від державного. 

Щоб підвищити ефективність проведення реформи, потрібно 

дотримуватись лише наступних умов впровадження децентралізації, а саме: 1) 

наділення місцевих органів влади повноваженнями, які даватимуть їм змогу 

реагувати на зміни попиту населення на місцеві суспільні блага та послуги; 2) 

забезпечення прозорості рішень і діяльності місцевої влади та її підзвітності 

населенню; 3) чіткий розподіл повноважень між центральними та органами 

місцевого самоврядування, що виключає їх дублювання, враховуючи, що 

надання прав без відповідальності створює умови для корупції та 

неефективного використання бюджетних коштів; 4) удосконалення процедури 

розподілу коштів з Державного фонду регіонального розвитку; 5) посилення ролі 

і відповідальності органів місцевої влади у процесі виконання бюджетів. [3; 4; 5] 

Отже, метою проведення процесу бюджетної децентралізації є 

зменшення ролі держави у фінансовому забезпеченні розвитку громад та 

регіонів із паралельним створенням можливостей для зміцнення автономності 
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місцевих бюджетів. Загалом, децентралізація бюджетної системи є 

незавершеною, але питання подальшого реформування є важливим для 

підвищення якості надання послуг громадянам та зростання раціонального 

використання бюджетних коштів. Чітке розділення функцій і відповідальності між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

забезпечення місцевих бюджетів тією кількістю коштів, які потрібні для 

покращення надання послуг населенню це все допоможе підвищити 

ефективність проведення реформи бюджетної децентралізації в Україні. 
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ЗАВДАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ 
АСПЕКТИ  

 
 

Розвиток України як незалежної держави з європейськими цінностями 
потребує підвищення якості державного управління у різних сферах економічної 
політики, формування ефективного місцевого самоврядування на засадах 
децентралізації влади та бюджетної системи. Сучасні інститути 
децентралізованого управління, як свідчить міжнародний досвід, забезпечують 
краще виконання функцій держави і ефективніше надання суспільних благ та 
послуг. [1] 

Бюджетна децентралізація являє собою процес передання повноважень 
(функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних органів влади до 
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місцевих. Питання бюджетної децентралізації найскладніше у сфері управління 
фінансами. Незважаючи на те, що для вирішення тих чи інших питань існує 
нагальна потреба передати повноваження на нижчий рівень влади, органи 
нижчого рівня, як правило, не мають достатніх коштів для реалізації своїх нових 
бюджетних повноважень. Своєрідним стартом до бюджетної децентралізації 
стало внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, згідно 
яких :  

- розширено самостійність місцевих бюджетів через можливість їх 
прийняття незалежно від прийняття державного бюджету;  

- за місцевими бюджетами закріплено близько 50 джерел доходів з метою 
підвищення платоспроможності громад; 

 - замінено систему балансування системою бюджетного вирівнювання;  
- закріплено за галузевими міністерствами розподіл коштів освітньої та 

медичної субвенції для передачі трансфертів ОМС; 
 - здійснено перерозподіл видаткових повноважень органами державної 

влади та місцевого самоврядування за принципом субсидіарності; 
 - запроваджено стимулювання територіальних громад до об’єднання та 

переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. [3] 
Проблеми бюджетної децентралізації та забезпечення ефективної 

діяльності органів місцевого самоврядування є актуальними і не вперше 
ставляться на порядок денний незалежної України. Особливо активно вони 
обговорюються в складних економічних умовах, коли неефективність бюджетної 
системи стає найбільш очевидною. Результати процесів бюджетної 
децентралізації, як свідчить міжнародний досвід, залежать від форм 
децентралізації та механізмів, що регулюють їх використання та у кінцевому 
підсумку визначають реальну самостійність ОМС. 

Успішний розвиток України у глобальному світі потребує підвищення 
якості державного управління у різних сферах економічної політики та 
суспільних фінансів на засадах децентралізації влади, що поряд із 
упорядкуванням взаємовідносин між політичними та адміністративними 
структурами включає процеси бюджетної децентралізації. Сучасні інститути 
децентралізованого управління, як свідчить міжнародний досвід, забезпечують 
краще виконання функцій держави та більш ефективне надання суспільних благ 
та послуг. В Україні зроблено перші кроки у напрямі бюджетної децентралізації, 
які, за офіційними заявами Міністерства фінансів України, спрямовані на 
забезпечення бюджетної та фінансової самостійності місцевих органів влади у 
формуванні та виконанні місцевих бюджетів, розширення доходної бази 
місцевих бюджетів. У процесі децентралізації здійснюється перерозподіл 
повноважень (прав та обов'язків) або між органами влади одного рівня 
(горизонтальна децентралізація), або між центральною та місцевою владою 
(вертикальна децентралізація). [2] 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: 
децентралізація бюджетної системи України, наразі, є незавершеною. Наступні 
етапи розпочатого процесу зміцнення матеріально-фінансової бази 
територіальних громад повинні лежати в площині аналізу результатів 
пройденого етапу реалізації бюджетної децентралізації, виявлення її переваг та 
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суперечностей, при цьому реалізація бюджетної децентралізації повинна 
опиратися на адміністративно-територіальну реформу та нову філософію 
державного управління. Головна проблема реформи – відсутність єдиного 
центру ухвалення рішень; реалізуючи реформу бюджетної децентралізації 
потрібно чітко розуміти цілі, функцію держави та органів місцевого 
самоврядування в процесі здійснення економічної політики країни загалом та 
регіонів зокрема, а також враховувати особливості фіскальної децентралізації в 
частині потужних регіонів до їх більшої автономії.  

Отож, на сьогоднішній день бюджетна децентралізація є найбільш 
ефективним та дієвим способом забезпечення фінансової автономії та стійкості 
місцевих органів влади через передачу їм потужних джерел бюджетних 
надходжень, раніше закріплених за центральним урядом, та розширенням 
фінансової бази адміністративно-територіальних формувань. Тобто 
запровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів 
полягає у розширенні прав місцевих органів влади, джерел їх формування, 
наданні їм повної бюджетної самостійності та створення реального підґрунтя 
для виконання своїх повноважень.  Місцеві бюджети є вагомою складовою 
бюджетної системи країни, тому зміна умов їх формування і виконання може 
суттєво позначитися на збалансованості бюджетної системи, фінансовій безпеці 
країни в цілому. Наявність значної кількості проектів законодавчих актів, які 
передбачають зміну політичного, адміністративного та бюджетного устрою, 
посилює імовірність виникнення ризиків у бюджетній сфері. Отже, одним із 
шляхів вирішення проблемних питань щодо децентралізації бюджетної політики 
та реформування місцевих бюджетів є вдосконалення бюджетного 
законодавства до проведення територіальної та адміністративної реформ.  
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЙОГО РОЛЬ У 
ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

 
 

Індивідуальний прибутковий податок займає чільне місце в структурі 
податкової системи будь-якої держави. Це зумовлено його чималою фіскальною 
значущістю та можливістю виступати ефективним податковим важелем 
регулювання соціально-економічних процесів.  

Євроінтеграційний поступ України як результат Революції Гідності, 
зумовив здійснення реальних кроків у напрямі бюджетної децентралізації, що 
супроводжувалася здійсненням у кінці 2014 р. бюджетно-податкової реформи та 
стала новою віхою в еволюційному розвитку системи місцевого оподаткування в 
Україні [1; 2]. 

Стабільну законодавчу базу податок на доходи фізичних осіб у сучасній 
Україні отримав у 2004 р. Систему оподаткування доходів громадян в Україні 
було введено в середині 1991 р. із прийняттям Закону УPCP «Про прибутковий 
податок з громадян Української PCP, іноземних громадян та осіб без 
громадянства». Відтоді політика держави щодо цього податку неодноразово 
змінювалась. 01.01.2004 р. набрав чинності Закон України «Про податок з 
доходів фізичних осіб» від 23.05.2003 р. № 889-ІV, який суттєво змінив зміст 
правовідносин щодо оподаткування доходів фізичних осіб. 

Нині податок на доходи фізичних осіб – це загальнодержавний податок, 
що стягується з доходів фізичних осіб (громадян-резидентів і нерезидентів), які 
отримують доходи із джерел їх походження в Україні [3]. Окрім того, слід 
зазначити, що ПДФО, як і всі інші податки, є обов’язковим, безумовним 
платежем до Державного бюджету України, що справляється з платників 
податку – фізичних осіб згідно з Податковим кодексом України. 

До 2015 р. надходження ПДФО до Державного бюджету України були 
низькими. Так, у загальній структурі податкових надходжень до Державного 
бюджету України у 2013 р. ПДФО становив 2 %, у 2014 р. – 4,5%, 2015 р. – 8,4%, 
у 2019 р. – 21,4%. Із 2016 року ставка ПДФО складає 18% [4].  

Після впровадження в Україні реформи децентралізації і створення ОТГ, 
місцеві бюджети суттєво почали поповнювати власну казну за рахунок ПДФО, 
так як згідно реформи, 60 % від величини податку залишались у місцевому 

бюджеті, 40% – йшли до Держбюджету, згідно Податкового кодексу України 3. 
Щоб дослідити фіскальну ефективність ПДФО, розглянемо динаміку його 

надходжень до Державного та місцевих бюджетів України (табл. 1). 
Як видно із табл. 1, частка податку у зведеному бюджеті змінюється з 

року в рік: від 18,26% у 2017 р. до 21,36% у 2019 р.; до місцевих бюджетів від 
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71,18% у 2011 р. до 46,28 % у 2016 р. Аналізуючи дані, можна стверджувати, що 
ПДФО попри переспрямування його значної частки до державного бюджету, 
продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної 
частини місцевих бюджетів. Так , згідно даних державного веб-порталу бюджету 
для громадян OpenBudget, частка ПДФО у 2019 році в структурі дохідної 
частини місцевих бюджетів України становила 29,5%. Це найбільша частка у 
структурі доходів місцевих бюджетів, трохи менше – близько 27% – становили 

міжбюджетні трансферти 6. 
Таблиця 1 

Динаміка надходжень ПДФО до Зведеного бюджету України  
за 2017-2020 рр., млн грн 

Роки 
Зведений бюджет 

України 
 

Надходження 
ПДФО до 
Зведеного 

бюджету України 

Частка, % 

2017 1016788,3 185686,1 18.26% 

2018 1184278,1 229900,6 19.41% 

2019 1289779,8 275458,5 21.36% 

01.02.2020 72718,7 20734,1 28.51% 

*Джерело : розроблено автором на основі 5 
 
Оскільки платниками даного податку є фізичні особи-резиденти і 

нерезиденти України, а об’єктом оподаткування є доходи, отримані в 
натуральній, грошовій або у формі матеріальної вигоди, то доцільно 
досліджувати такі загальноекономічні показники, які прямо чи побічно 
впливають на формування податкової бази за рахунок ПДФО: 

 середньорічна заробітна плата; 

 індекс реальної заробітної плати; 

 індекс зростання споживчих цін (інфляція). 
Аналіз даних представлено в таблиці 2: 

Таблиця 2 
Динаміка економічних показників, що впливають на надходження 

ПДФО до Державного бюджету України за 2017-2020 рр. 

Показник 2018 2019 
Абсолютне 

відхилення,+/- 
2019 

 Січень 
2020 

Абсолютне 
відхилення 

середня 
заробітна плата, 

грн. 
8867 10503,75 1636,75 10503,75 10727 223,25 

індекс реальної 
заробітної 
плати,% 

109,7 111,4 2,3 111,4 87,3 -24,1 

індекс 
зростання 

споживчих цін 
(інфляція),% 

 

109,8 104,1 -5,7 104,1 99,9 -4,2 

*Джерело: розроблено автором на основі 5 
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**Індекс реальної заробітної плати – показник, що характеризує зміну 
купівельної спроможності номінальної заробітної плати. 

***Індекс інфляції, або, що теж саме, індекс споживчих цін – показник, що 
характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує 
населення для невиробничого споживання. 

 
Дані табл. 2 свідчать про те, що зменшення цін на товари і послуги у 2019 

р. у порівнянні із 2018 на 5,7%, призвело до зростання середньорічної 
заробітної плати на 11,8%. Це призвело до зростання частки надходження від 

ПДФО до Зведеного бюджету України з 19,4% до 21,36% 5. 
Отже, результати даного дослідження дають підставу стверджувати, що 

ПДФО є одним із найважливіших економічних інструментів держави, який 
дозволяє не тільки мобілізувати кошти для фінансування загальнодержавних 
витрат, але є також важливим інструментом соціальної політики. ПДФО є 
найбільш стабільним податковим джерелом надходжень до державного та 
місцевих бюджетів, оскільки уряд виступає регулятором соціальних стандартів, 
зокрема, підвищує мінімальну заробітну плату.  

Основним соціальним пріоритетом подальшого реформування ПДФО в 
Україні має стати переміщення податкового тягаря з доходів бідних на доходи 
багатих осіб, тобто запозичення зарубіжного досвіду із запровадження 
пропорційної системи оподаткування. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ 

 
 

В економічній літературі існує декілька трактувань поняття «бюджетної 
децентралізації». О.Д. Василик під бюджетною децентралізацією метикує що це 
процес передачі повноважень (функцій) від центральних органів влади до 
місцевих. Іншими словами, це є перерозподіл функцій і повноважень єдиної 
державної влади між відповідними органами державної влади, з одного боку, й 
органами регіонального (місцевого) самоврядування – з іншого. Відповідно до 
дослідження економічної та юридичної літератури, автори визначили основні 
умови бюджетної децентралізації в Україні (на основі розширення доходів 
місцевих бюджетів, консолідації чи збільшення відсотка стабільних податкових 
платежів та зборів у межах місцевих бюджетів). 

Метою мого дослідження є проаналізувати підходи щодо визначення 
поняття «бюджетної децентралізації». Основна мета бюджетної децентралізації 
полягає у поліпшені параметрів подання послуг. Моєю ціллю в цьому 
дослідженні є дослідити які є проблеми бюджетної децентралізації в Україні і як 
їх вирішити. 

В Україні вже три роки триває процес децентралізації. У 2015 році було 
створено перші інтегровані територіальні одиниці. За рік їхня кількість 
зросла. Держава заохочує пришвидшити консультативні й фінансові 
реформи. Створюються центри розвитку місцевого самоврядування, а лише 
субвенції на розвиток інфраструктури громад торік було виділено 1 мільярд 
гривень. Кошти були виділені а оновлення та будівництво доріг, шкіл, 
дитячих садків, закладів охорони здоров’я, центрів надання адміністративних 
послуг, на освітлення вулиць, придбання спеціалізованої техніки для 
комунальних потреб тощо. Громада може сама визначати пріоритетність 
витрат. У цих умовах добровільно об’єднані територіальні громади мають усі 
можливості й ресурси для повноцінного функціонування та розвитку. Вони 
беруть на себе цілковиту відповідальність за всі сфери життя на власних 
територіях. Саме це є показником успішної й доцільної діяльності ОТГ. Вже у 
2020 році реформа децентралізації завершилася, відповідно 
до середньострокового плану пріоритетних дій уряду.  

Існує п’ять невирішених проблем, які створюють ризики для успішної 
реалізації реформи. 

По-перше, створення об’єднаних територіальних громад переважно не 
має підтримки з боку населення, адже люди не розуміють сам процес 
децентралізації, а також наражаються на спротивом з боку районних 
адміністрацій та місцевих рад.  
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По-друге, швидке збільшення кількості ОТГ без пропорційного збільшення 
обсягу субвенції на розвиток інфраструктури знижує мотивацію громад до 
об’єднання та їхні можливості щодо соціально-економічного розвитку. У 2017 
році обсяг субвенції передбачено в розмірі 1,5 мільярда.. 

По-третє, на сьогодні не врегульовано питання розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 
загалом, а також функцій та повноважень між місцевими радами ОТГ та 
районними державними адміністраціями й районними радами. У рамках 
реформи необхідно чітко визначити повноваження, які залишаються за 
райдержадміністрацією та райрадою, переглянути чисельність та відповідно 
видатки на утримання їхніх апаратів. 

По-четверте. В утворених об’єднаних територіальних громадах немає 
належно підготованих робочих кадрів та спостерігається низька кваліфікація 
службовців місцевого самоврядування для виконання нових функцій. Це 
приводить до неефективного використання фінансових ресурсів територіальних 
громад, а також неспроможності освоїти кошти державних субвенцій на 
розвиток. Вирішенням цієї проблеми, могло б стати запровадження дієвих 
програм підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування та 
надання необхідної консультативної і методичної допомоги з боку органів 
виконавчої влади. 

По-п’яте. Враховуючи високі ризики корупційних дій щодо використання 
бюджетних коштів, актуальним є питання запровадження механізмів контролю 
за діяльністю органів місцевого самоврядування, як з боку державних органів, 
так і з боку громадськості. В умовах бюджетної децентралізації є потреба 
здійснення належного контролю за роботою органів влади різних рівнів при 
плануванні та виконанні ними бюджетів, управлінні і використанні фінансових 
ресурсів. 

Отже, для розв’язання цієї проблеми потрібно: 
– забезпечити ефективне державне фінансування та контроль за 

діяльністю ОТГ; 
– налагодити максимально прозору діяльність місцевих органів влади та 

її контроль з боку громадськості. 
Основними стратегічними завданнями реалізації бюджетної 

децентралізації є забезпечення економічного розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕНУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ  

 
 

З початку 90-х рр. минулого століття почався розвиток ринку спільного 
інвестування, який містить у собі багато можливостей залучення капіталу різних 
груп інвесторів та активізації інвестиційного ринку. Через специфіку 
функціонування та ряд нормативних обмежень інститути цього ринку 
виявляються дуже чутливим до негативних змін у фінансовому секторі.  

Першим нормативно-правовим актом, що врегулював діяльність зі 
спільного інвестування стало «Положення про інвестиційні фонди та 
інвестиційні компанії» затвердженого Указом Президента №55/94 від 19 лютого 
1994, який став підґрунттям для подальшого розвитку правового регулювання 
спільного інвестування.  

З прийняттям Закону України “Про інвестиційну діяльність (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди)”, на основі якого було прийнято кілька десятків 
підзаконних нормативно-правових актів, розпочався новий етап законодавчого 
регулювання спільного інвестування [1]. Перехідні положення цього закону 
запровадили механізм перетворення «старих» інвестиційних фондів та компаній 
в інститути спільного інвестування.  

Основним спеціалізованим нормативно-правовим актом, що регулює 
діяльність інститутів спільного інвестування, в тому числі як професійних 
учасників на фондовому ринку, є Закон України «Про інститути спільного 
інвестування», який став логічним продовженням Закону України «Про 
інвестиційну діяльність (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [2]. Закон є 
підсумком майже двадцятирічного розвитку індустрії інвестиційних фондів в 
Україні.  

Тривалий час Закон України «Про інститути спільного інвестування» та 
нормативно-правові акти Комісії не розмежовували інститути спільного 
інвестування за особливостями інвестиційної діяльності. Класифікація інститутів 
спільного інвестування за напрямками інвестиційної діяльності має особливо 
актуальне значення для «некваліфікованих» інвесторів. Вибору інвестором того 
чи іншого виду інституту спільного інвестування має сприяти розуміння ним 
переваг, інвестиційної мети та ризику інвестування. У цьому контексті 
запровадження кваліфікаційних та спеціалізованих інститутів спільного 
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інвестування є позитивним кроком на шляху розвитку спільного інвестування. 
Але наразі українське законодавство  не дає відповіді на питання, що являє 
собою клас активів.  

Одним із ключових нормативно-правових актів, що регулює діяльність 
інститутів спільного інвестування, є Закон України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» [3]. Цей закон визначає поняття та види цінних паперів, їх 
особливості, порядок випуску та емітентів. Для інститутів спільного інвестування 
цей закон важливий тим, що він визначає поняття та перелік інституційних 
інвесторів та регулює їх діяльність на фондовому ринку, а також виокремлює 
акції корпоративного інвестиційного фонду в окремий вид цінних паперів. 

Інститути спільного інвестування є фінансовими установами і логічним є 
те, що їх діяльність регулюється відповідним спеціалізованим законом –
 Законом України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових 
послуг» [4].  

Цей закон встановлює загальні положення щодо створення та діяльності 
фінансових установ, оскільки інститути спільного інвестування є фінансовою 
установою, їх діяльність регулюється цим законом в межах, що не суперечать 
спеціальному законодавству, встановлює засоби і способи регулювання 
діяльності фінансових установ, в тому числі інститутів спільного інвестування 
державою. 

Існування інститутів спільного інвестування напряму пов’язано з 
діяльністю на ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів завжди вважався 
галуззю, де сконцентрована увага держави, наслідком якого стало значне 
регулювання і контроль з боку державних органів. Україна не є виключенням, 
основним законом який врегульовує втручання держави в ринок цінних паперів 
є Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
який встановлює форми такого регулювання, повноваження органів державної 
влади та їх завдання в цій сфері. Однією із задач цього закону є встановлення 
відповідальності за незаконні дії на ринку цінних паперів та визначення таких 
правопорушень. 

Перед введенням Закону України «Про інститути спільного інвестування» 
Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку визначило певні 
зауваження до нового закону, а саме: Закон вносить зміни до Закону «Про цінні 
папери та фондовий ринок» та виокремлює акції корпоративного інвестиційного 
фонду в окремий вид цінних паперів [5, 6]. Такий підхід видається недоцільним. 
Закон визначає корпоративний інвестиційний фонд як юридичну особу, яка 
утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність 
із спільного інвестування. Процедура створення корпоративного інвестиційного 
фонду подібна до процедури створення звичайного акціонерного товариства з 
особливостями, зумовленими природою інвестиційного фонду. Директива ЄС 
про ринки фінансових інструментів  розрізняє серед фінансових інструментів, 
зокрема, цінні папери, що підлягають обігу, та одиниці в інститутах спільного 
інвестування.  
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Ринок цінних паперів виступає однією з найважливіших складових 
вітчизняної економіки, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й 
всієї фінансової системи країни. Сучасний стан ринку цінних паперів України та 
його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної 
системи, які відбулися в державі під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а 
також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх 
років. Успішна його робота значною мірою залежить від сприятливості 
податкового законодавства.  

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 
взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і 
особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 
таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та 
прав за цінним папером іншим особам [3]. 

Як нам відомо, фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які отримують 
доходи з джерела їх походження в Україні, є платниками податку на доходи 
фізичних осіб. До доходу з джерелом походження з України відносяться у тому 
числі доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі 
акцій українських емітентів.Так, для фізичних осіб базою оподаткування є 
загальний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід, який підлягає 
оподаткуванню, нарахований на користь платника податку протягом звітного 
податкового періоду [1]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2299-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
http://usaid.gov/
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Варто зауважити, що не включаються до розрахунку загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу операції з конвертації цінних паперів у разі, 
якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів 
у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій 
та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї 
компанії з управління активами. 

Поряд з цим, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення 
платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та 
корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах [2]. 

Інвестиційний прибуток – це позитивна різниця між доходом, отриманим 
інвестором від продажу цінних паперів, та вартістю таких цінних паперів, що 
визначається із суми витрат на їх придбання [1]. Оподаткування інвестиційного 
прибутку врегульовано підпунктом 170.2 статті 170 ПКУ. Облік загального 
фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться 
платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. 

Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом 
вважається календарний рік, за результатами якого платник податку 
зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити 
загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний 
збиток), отриманий протягом такого звітного року. 

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку 
включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з 
інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року, яке 
визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку 
протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, 
понесених платником податку протягом такого року. 

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними 
активами має від’ємне значення (інвестиційний збиток), його сума переноситься 
у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними 
активами наступних років до його повного погашення, крім фінансових 
результатів, зазначених в абзаці першому пункту 29 підрозділу 4 розділу XX 
“Перехідні положення” цього Кодексу [3]. 

Слід пам’ятати, що не підлягає оподаткуванню та не включається до 
загального річного оподатковуваного доходу [2]: 

1). У разі, якщо сукупний інвестиційний дохід платника податків (дохід, а 
не прибуток!),  в результаті продажу ЦП, не перевищує 2470 грн. (суми, що 
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної 
особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого 
до найближчих 10 грн). 

2). Дохід, отриманий платником податків внаслідок відчуження акцій 
(інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в 
обмін на приватизаційні інвестиційні сертифікати. При цьому платник податків 
повинен зберігати документи, пов’язані з отриманням ним приватизаційних або 
компенсаційних цінних паперів (ПМС, ПЖЧ або КС), та документи, що 
підтверджують придбання за їх рахунок акцій (інших корпоративних прав), для 
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пред’явлення таких документів у разі необхідності податковому органу за 
місцем проживання. 

3). Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями 
Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць. 

Податковим агентом платника податку є юридична особа або фізична 
особа, або представництво нерезидента (юридична особа), які зобов’язані 
нараховувати, утримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб до 
бюджету від імені та за рахунок платника податку з доходів, що виплачуються 
такому платнику податків, вести податковий облік і надавати податкову звітність 
в податкові органи, за порушення чого несуть відповідальність згідно з 
Податковим кодексом та одночасно означає торговця цінними паперами (його 
філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, 
укладеного з платником податків [1]. 

Водночас, під час виплати платнику податку доходу за придбані 
інвестиційні активи професійний торговець цінними паперами враховує 
документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів. 

Ставка податку на нарахування інвестиційного прибутку становить 18 
відсотків. 

З аналізу незначної кількості судової практики за 2018 рік у спорах, що 
виникають у зв’язку з порушенням п. 170.2 ст. 170 ПКУ можна зробити висновок, 
що контролюючі органи поки ще не є прискіпливими у вивченні операції з 
цінними паперами в деклараціях фізичних осіб. 

Отже,  проблеми оподаткування операцій із цінними паперами та їх 
оподаткування знаходяться у центрі уваги науковців. Більшість вважають, що 
нові підходи до оподаткування фінансових результатів операцій з цінними 
паперами та формування резервів, введені у 2012 році, є конструктивними, 
оскільки вони стимулюватимуть поліпшення якості портфелів інвесторів, а саме: 
відмову від операцій із цінними паперами низької інвестиційної привабливості, 
зростання попиту на цінні папери, які мають надійні інвестиційні рейтинги, 
входять в біржові індекси, котируються на біржі тощо. Загалом це сприятиме 
зростанню доходів бюджету і збільшенню частки організованого біржового 
сегмента фондового ринку. 
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http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/dmitro-tevelyev-nespravedlivo-koli-investicijni-in/
http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/dmitro-tevelyev-nespravedlivo-koli-investicijni-in/


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

138 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

 

Любинська Г.В. 

Науковий керівник: к.е.н.,доц. Сич О.А. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ  
ТА МІСЦЕ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ У НІЙ 

 
 

В ринкових умовах господарювання та існування різних форм власності 
основним методом формування доходів держави є податки, які складають 
податкову систему. 

Податкова система - сукупність загальнодержавних та місцевих податків і 
зборів, які справляються в установленому законодавством порядку. В більш 
широкому розумінні податкова система представляється як регламентована 
нормами фінансового права, закріпленими в законах та інших нормативно-
правових актах з питань оподаткування, сукупність податкових відносин, які 
опосередковуються фінансовими органами, що забезпечують адміністрування 
податків, і проявляються в конкретних формах оподаткування. 

Вихідними принципами, на яких ґрунтується податкове законодавство 
України, а отже і принципами побудови податкової системи, які визначені 
Податковим кодексом України, є (Рис. 1) [1]: 

 
Рис. 1. Принципи побудови податкової системи України 
 
Чинним Податковим кодексом України як законодавчим актом, що ним 

регулюється вся податкова система в Україні, яка відповідає міжнародними 
стандартам оподаткування, передбачається класифікація податків за формою 
оподаткування (прямі та непрямі податки) [1].  
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У правовому аспекті прямі податки – це обов’язкові індивідуальні 
безеквівалентні платежі, що справляються з фізичних і юридичних осіб до 
бюджету відповідного рівня залежно від доходу або майна, платники яких є 
безпосередньо власниками таких доходів або майна. В економічному аспекті 
прямі податки – це економічні відносини між державою та платниками податків з 
метою створення централізованого фонду коштів [2] 

Історично важелі прямого оподаткування виникають раніше, аніж непрямі 
податки. Однією з найдавніших податей була подушна, або поголовна, тобто 
загальний особистий прямий податок, який справлявся з усіх осіб незалежно від 
доходу. До ХІV століття прямі податки не були важливим джерелом доходів, але 
в процесі удосконалення форм оподаткування відбуваються зміни у формах 
економічного життя, підвищується ріст добробуту, і в центрі уваги опиняється не 
тільки нерухоме майно, а й певні види рухомого майна. Таким чином, поступово 
збільшується частка прямих податків, змінюється їхній характер, зокрема 
важливим джерелом доходів стає майно. 

Проаналізувавши частку прямих податків у податкових надходженнях до 
Зведеного бюджету України видно, що частка прямих податків є меншою, ніж 
непрямих. Так, наприклад, частка податку на прибуток у 2015 році становила 
9,5% від податкових надходжень до Зведеного бюджету, у 2016 р. – 8,4%, а вже 
станом на ІІІ квартал 2019 року дещо зросла до 10,8%. 

Частка ПДФО є дещо більшою. Так, у 2015 році надходження від податку 
на прибуток у Зведеному бюджеті становили 24,4%, у 2016 році надходження 
від даного податку дещо зменшились до 21,3%, а протягом 2017 – ІІІ кварталу 
2019 року збільшувалися до 25,7% у ІІІ кварталі 2019 року. 

Щодо податку на майно, то його частка у доходах незначна і коливається 
від 1,3% у 2015 році до 1,8% у ІІІ кварталі 2019 року.[3]. 

Якими б ефективними не були прямі податки вони мають свої переваги та 
вади до яких ми відносимо: 

Переваги: 
 перерозподіл доходу на користь бідних платників податків у разі 

прогресивної податкової системи (збільшується рівність доходів) 
 допомагають контролювати інфляцію (у випадку інфляції, 

викликаної збільшенням попиту, більший податок на дохід безпосередньо 
знижує споживання) 

 підвищують обізнаність платників податків з функціями держави 
 стабільне джерело доходів держави 
Вади: 
 зменшують купівельну спроможність та сукупне споживання 
 знижують стимули до праці 
 стримують інвестиції та заощадження 
 створюють стимули до ухилення від сплати (якщо податкові ставки 

високі) 
 високі адміністративні витрати (у випадку інформаційних обмежень 

та складної прогресивної податкової системи) 
Отже, в сучасних умовах розвитку економіки України прямі податки 

виконують значну роль у суспільному житті, відтворювальній діяльності, беруть 
участь у формуванні ВВП за елементами доходів та його вторинному розподілі, 
а також регулюванні виробничих відносин. Прямі податки як елемент податкової 
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системи в економічному аспекті є однією з найважливіших фінансових категорій, 
найдавнішою формою фінансових відносин між державою та членами 
суспільства, яка завжди прагне вдосконалення. Щодо правових відносин, та 
вони є обов’язковими індивідуальним безеквівалентними платежами, які 
сплачують до бюджету юридичні та фізичні особи. 
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ВІТЧИЗНЯНА ТА МІЖНАРОДНА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

 
 

Протягом усього періоду незалежності України податкова система 
зазнавала змін у принципах та способах оподаткування. Перехід до якісно нових 
методів господарювання, інфляційні процеси та необхідність збільшення 
фінансування соціальних програм призвели до надмірного податкового 
навантаження платників. Тому при формуванні бюджетів не враховувалося 
економічне обґрунтування необхідності введення податків, нехтувалися 
принципи справедливості при виконанні платниками своїх податкових 
зобов’язань, що в кінцевому результаті призводило до проведення значної 
частини фінансових операцій „у тіні”.  

В умовах переходу до ринкової економіки важливим завданням 
економічної політики держави є створення і забезпечення функціонування в 
країні ефективної податкової системи. Податкова політика є безпосереднім 
інструментом впливу на розвиток економіки, відтворення виробничих процесів, 
перерозподіл доходів у суспільстві та покращення добробуту населення. 
Подолання соціально-економічних труднощів становлення економіки ринкового 
типу в Україні з урахуванням комплексного розвитку її регіонів вимагає суттєвих 

http://www.rada.gov.ua/
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2418/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2418/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2418/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf
https://www.treasury.gov.ua/ua
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змін у діючій податковій системі та приведення її у відповідність до вимог 
нинішнього етапу розвитку суспільства. 

Для цього була розроблена  Концепція змін до податкового 
законодавства щодо гармонізації оподаткування інструментів фінансового 
сектору. 

Метою запровадження змін до податкового законодавства щодо 
гармонізації оподаткування фінансових інструментів є забезпечення 
справедливого оподаткування та податкових стимулів для всіх учасників 
фінансового сектору та покращення конкурентної позиції в глобальній економіці. 

Для досягнення зазначеної мети Концепція передбачає виконання таких 
пріоритетних завдань: 

 забезпечення гармонізації систем оподаткування операцій з 
фінансовими інструментами та вдосконалення законодавства з питань 
оподаткування небанківських фінансових установ та споживачів фінансових 
послуг; 

 удосконалення законодавства з питань діяльності податкових 
агентів під час оподаткування операцій з цінними паперами; 

 підтримання створення сприятливої системи оподаткування ринку 
деривативів; 

 розробка механізмів податкового стимулювання довгострокових 
інвестицій; 

 підтримка створення сприятливої системи оподаткування ринку 
спільного інвестування [1]. 

Концепція направлена на виконання зазначених завдань, що в комплексі 
з іншими заходами програми дозволить наблизити фінансовий сектор України 
до найкращих міжнародних практик та досягти балансу інтересів учасників 
фінансового сектору (в тому числі провайдерів та споживачів фінансових 
послуг) та держави. 

Міжнародні практики показують нам, що основні положення Стратегії 
податкової політики Європейського союзу викладені у доповіді Єврокомісії від 
23.05.2001 «Податкова політика в Європейському союзі – пріоритети на 
подальші роки» [2]. Цим документом Європейська комісія відзначила відсутність 
наміру гармонізації податкових політик країн – учасниць, відповідно кожна 
держава може обирати таку податкову систему, яка відповідає її пріоритетам. 
Натомість країни ЄС мають зосередити зусилля на координації дій з усунення 
податкових перешкод для всіх видів транскордонної економічної активності, в 
тому числі на боротьбу зі шкідливою податковою конкуренцією та 
зловживаннями. 

Водночас, Єврокомісія вбачає за необхідне гармонізацію правил з 
непрямого оподаткування, тому до 1 січня 2008 року всі країни – учасниці ЄС 
імплементували до національного законодавства положення Директиви Ради 
ЄС 2006/112/EC від 28 листопада 2006 щодо загальної системи податку на 
додатну вартість. Зокрема директива передбачає, обов’язкові для всіх країн 
виключення з об’єкту оподаткування ПДВ, до яких відносяться фінансові та 
страхові послуги, медичне обслуговування та соціальні послуги. 

Крім того, в рамках роботи Експертної групи Комісії ЄС з питань бар’єрів 
для вільного руху капіталу було розроблено Кодекс поведінки щодо податку, що 
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утримується біля джерела виплати доходу [2]. Кодекс був опублікований 
Європейською Комісією 11 грудня 2017 року як необов’язковий до імплементації 
документ, направлений на добровільне вдосконалення процедур уникнення 
подвійного оподаткування транскордонних пасивних доходів (дивідендів, 
процентів та роялті). 

Отже, порівнюючи міжнародний досвід оподаткування інструментів 
фінансового сектору з системою оподаткування в Україні, необхідно відзначити 
наступне: 

1. Гармонізація з питань оподаткування доходів юридичних та 
фізичних осіб на рівні Європейського союзу відсутня, тому податкові системи 
країн – учасниць суттєво відрізняються. Європейська комісія надає лише 
рекомендації, що не мають статусу обов’язкових до імплементації, в частині 
уникнення бар’єрів для вільного руху капіталу. 

2. Ставки та підходи до визначення фінансового результату в Україні 
в цілому є конкурентоспроможними у глобальній економіці. Податкові ставки в 
Україні є одними з найнижчих в Європі. Перехід від окремого податкового обліку 
доходів та витрат підприємств до оподаткування відкоригованого фінансового 
результату за даними фінансової звітності наблизив Україну до кращих 
міжнародних практик. 

3. Проблемні питання оподаткування фінансових інструментів в 
Україні не пов’язані з фундаментальними характеристиками податкової системи 
України. 

4. Основними недоліками системи оподаткування інструментів 
фінансового сектору в Україні у порівнянні з міжнародною практикою є: 

 повна відсутність податкових заохочень користування фінансовими 
послугами (за винятком звільнення фізичних осіб від оподаткування процентів 
та інвестиційного прибутку від державних цінних паперів); 

 практика авансування доходів бюджету за рахунок потенційних 
доходів від фінансових операцій; 

 заборона торговцю цінними паперами враховувати інвестиційний 
збиток клієнта при виконанні ним функцій податкового агента в поєднанні з 
непрацюючим механізмом повернення переплати податку з доходів фізичних 
осіб призводить до порушення прав інвесторів; 

 обмеження економічної ефективності використання інструментів 
хеджування валютних ризиків (оподаткування позитивних курсових різниць у 
складі доходів фізичної особи; відокремлення обліку фінансового результату 
підприємств від операцій з цінними паперами та операцій з деривативами); 

 правова невизначеність щодо оподаткування доходів фізичних осіб 
від ряду фінансових операцій та неврахування фінансових витрат (операції 
РЕПО, операції з іноземними фінансовими інструментами, операції з 
неемісійними цінними паперами). 
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1. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-zmn-do-podatkovogo-
zakonodavstva-shtodo-garmonzats-opodatkuvannya-nstrumentv-fnansovogo-sektoru-proekt/ 

2. COM (2001) 260: Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament and the Economic and Social Committee Tax policy in the European 
Union – Priorities for the years ahead: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2001&number=26
0&language=EN 
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РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
 

Для розвитку України, що є незалежною державою з цінностями, які 
притаманні європейським країнам потрібна реконструкція апарату державного 
управління на рівні політики, а також формування результативного місцевого 
самоврядування, що виникає на підвалинах децентралізації як влади так і 
бюджетних та податкових систем. Спираючись на досвід інших держав, можна 
побачити, що інститути децентралізованого управління забезпечують вдале 
виконання держаних функцій та ефективне забезпечення суспільства благами й 
послугами.  

Поняття «децентралізація» у теоретичних та утилітарних дослідженнях 
трактується як багатогранне й багатоаспектне значення та аналізується 
різнопланово. У загальній інформації про реформу децентралізації 2014 року 
суть поняття визначають як передачу певних повноважень та фінансів від 
державної влади як найближче до суспільства, а саме до органів місцевого 
самоврядування[1]. 

Податкова децентралізація характеризується переводом надходжень від 
певних податків у власність органів нижчих верств влади, що у свою чергу 
дозволить посилити їхню самостійність та стійкість. Податки, що закріплені на 
постійній або довгостроковій основі, забезпечують місцевим органам влади 
стійку фінансове підґрунтя, що дозволить надалі проводити самостійно 
бюджетну політику. Одним з важливих компонентів податкової децентралізації є 
право територіальних органів влади на певний щабель самостійності у 
встановлені податків на відповідному рівні.  

Суперечності й конфлікти набувають особливої гостроти в країнах з 
економікою, що розвивається, і перехідною економікою. У низці досліджень 
показано негативні наслідки податкової децентралізації в умовах нерозвинених 
суспільних і політичних інститутів[2, c. 151–161]. 

Для забезпечення фінансової спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні процеси децентралізації місцевих фінансів 
відбуваються починаючи з кінця 2014 року. Перед прийняттям Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» Верховна Рада України прийняла 
низку змін до Податкового та Бюджетного кодексів щодо реформи 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-zmn-do-podatkovogo-zakonodavstva-shtodo-garmonzats-opodatkuvannya-nstrumentv-fnansovogo-sektoru-proekt/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-zmn-do-podatkovogo-zakonodavstva-shtodo-garmonzats-opodatkuvannya-nstrumentv-fnansovogo-sektoru-proekt/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2001&number=260&language=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2001&number=260&language=EN
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міжбюджетних відносин, а також був розпочатий новий етап бюджетної 
децентралізації. Це забезпечить органам місцевого самоврядування достатню 
кількість ресурсів для розв’язування питань розвитку території, регіону та 
громади. Також планується суттєво розширити дохідну частину місцевих 
бюджетів внаслідок збільшення ставки відрахувань окремих податків[4; 5, c. 
613–617]. 

Проаналізуємо як зростали доходи місцевих бюджетів на одного жителя 
протягом 2016-2018 років. Дані наведені у діаграмі 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, місцевіподатки і збори на одного жителя зросли на 16,1% і 
склали 1570,6 гривень. 

На даний момент в Україні ведуться бойові дії на сході країни, тому 
соціально-економічна криза в нашій державі потребує пошуку адекватних та 
ефективних заходів для її подолання. Одним з таких заходів є проведення 
фіскальної децентралізації, в складі якої важливим складником виступає 
податкова децентралізація. В результаті це б дало змогу оптимізувати доходи 
та видатки регіонів та країни загалом. 

Місцеві податки – основний компонент місцевих фінансів. Існування 
місцевих податків відповідає насамперед інтересам територіальних громад, від 
імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки саме такі платежі є 
винятково їх фінансовою базою. Метою введення місцевих податків, а також 
зборів виступає забезпеченням місцевих органів влади коштами, які необхідні 
для здійснення їхніх завдань та функцій, що перебувають у їхньому 
самостійному розпорядженні та зосереджуються у відповідних бюджетах[3]. 

 

 
Рис.1. Доходи місцевого бюджету на одного мешканця в Україні у 

2016-2018р.р. Сформовано автором за джерелом [1]. 
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Таким чином, досліджено теоретичні аспекти податкової децентралізації, 
проаналізовано надходження місцевих бюджетів, що дало змогу дійти висновку 
про збільшення питомої ваги доходів місцевих бюджетів. Втрати місцевих 
бюджетів були компенсовані акцизними податками на роздрібну торгівлю, але 
при цьому надходження у фонди місцевих бюджетів у 2019 році порівняно з 
2018-м збільшилися на 32,9 %. 
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Мета дослідження – проаналізувати результати, проблеми та наслідки 
впровадження реформи децентралізації в Україні. Бюджетна децентралізація є 
однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів 
місцевої влади, адже децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує 
можливості участі місцевої влади у розвитку власної території, сприяє 
ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого 
узгодження видатків органів влади з найнеобхіднішими місцевими потребами [3, 
с.10]. 

Процес бюджетної децентралізації набуває особливого значення, 
оскільки реформи у фінансовій сфері покликані створити економічні стимули 
для органів місцевого самоврядування щодо розвитку своїх територій, 
розширення власної податкової бази та ефективного використання бюджетних 
коштів. 

В Україні вектор на проведення децентралізаційних процесів закріплений 
у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади від 1 квітня 2014 р. [1]. 

https://decentralization.gov.ua/about
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100
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Головним інструментом проведення соціально-економічної політики є 
бюджет, то саме бюджетна політика повинна сприяти сталому і ефективному 
економічному розвитку. Тому на сучасному етапі управління основою є 
бюджетна децентралізація [2]. 

Бюджетна децентралізація – це процес передання повноважень (функцій, 
компетенцій і відповідальності) від центрального уряду до місцевих урядів 
(органів місцевого самоврядування) [2]. 

Ключові переваги бюджетної децентралізації в Україні: 
- це формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Основною перевагою бюджетної децентралізації є її головна мета: 
раціоналізація формування та використання фінансових ресурсів на місцевому 
рівні шляхом стимулювання створення ОТГ, а також прирівнювання їх по 
статусу до міст обласного значення; 

- розмежування податків та зборів. Щоби стимулювати створення 
об'єднаних громад, до Закону про децентралізацію та Податкового кодексу 
включено норми про проведення бюджетної децентралізації, яка дала змогу 
ОТГ отримати додатковий ресурс для виконання переданих повноважень; 

- це зміни в частині неподаткових надходжень та офіційних 
трансфертів. Щодо неподаткових надходжень, то їх зміни істотно не впливають 
на балансування бюджетів. Цікавішими є зміни в розділі офіційних трансфертів; 

- громади отримали додаткові повноваження – здійснення зовнішніх 
запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів місцевих 
бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ [4, с.35-
42]. 

Упродовж періоду проведення реформи децентралізації існують такі 
невирішені проблеми, які створюють ризики для успішної її реалізації: 

 - створення об'єднаних територіальних громад переважно не має 
підтримки з боку широких верств населення, адже люди не розуміють сам 
процес децентралізації, а також стикаються зі спротивом з боку районних 
адміністрацій і місцевих рад; 

- швидке збільшення кількості ОТГ без пропорційного збільшення обсягу 
субвенції на розвиток інфраструктури знижує мотивацію громад до об'єднання 
та їхні можливості щодо соціально-економічного розвитку; 

- на сьогодні не врегульовано питання розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади загалом, а 
також функцій та повноважень між місцевими радами ОТГ та районними 
державними адміністраціями, районними радами. У рамках реформи необхідно 
чітко визначити повноваження, які залишаються за райдержадміністрацією та 
райрадою, переглянути чисельність та відповідно видатки на утримання їхніх 
апаратів;  

- в утворених об'єднаних територіальних громадах немає належно 
підготованих робочих кадрів та спостерігається низька кваліфікація службовців 
місцевого самоврядування для виконання нових функцій. Це призводить до 
неефективного використання фінансових ресурсів територіальних громад, 
неспроможності освоїти кошти державних субвенцій на розвиток [5, с.43] 
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Враховуючи високі ризики корупційних дій щодо використання бюджетних 
коштів, актуальним є питання запровадження механізмів контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування, як з боку державних органів, так і з боку 
громадськості. 

 В умовах бюджетної децентралізації є потреба здійснення належного 
контролю за роботою органів влади різних рівнів під час планування та 
виконання ними бюджетів, управління і використання фінансових ресурсів.  

Для завершення процесу децентралізації на порядку денному 
залишаються десятки законопроектів, які стосуються регулювання земельних 
відносин та права громад розпоряджатися землями за межами населених 
пунктів. Також очікується прийняття законопроекту про муніципальну варту, 
проектів законів, які розмежують повноваження у сфері освіти, охорони 
здоров'я, культури, інфраструктури між ОТГ, іншими органами місцевого 
самоврядування та виконавчою владою. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
 

В сучасних умовах фіскальна децентралізація є однією з важливих умов 
незалежності органів місцевої влади та узгодження місцевих видатків із 
потребами та уподобаннями на місцях. Економічний стан держави змусив 
звернутися до досвіду зарубіжних країн для розбудови фіскальної політики 
децентралізованого типу. На даному етапі відбуваються зміни в податковій 
системі, які спрямовані на розширення фінансової незалежності на місцевих 
рівнях. В умовах запровадження  податкової реформи та фіскальної 
децентралізації постає питання про оптимізацію податкової політики України. 

Слід погодитись з думкою С.Д. Герчаківського та О.Р. Кабаша, що 
фіскальна децентралізація – це здатність місцевого самоврядування незалежно 
і ефективно забезпечувати суспільними послугами шляхом узгодження видатків 
органів влади з місцевими потребами і уподобаннями [1]. 

Потрібно врахувати правила реалізації фіскальної децентралізації, 
виділених Р. Бахлом [2], серед яких основне місце займає розширення 
податкових повноважень місцевих органів, та проаналізувати загальну 
стратегію податкової політики. 

Податкова система України являє собою особливу діяльність держави у 
сфері встановлення та стягнення податків, зборів, платежів та відіграє 
пріоритетну роль у виконанні державних функцій. Регулювання економічних 
відносин  потребує гнучкої податкової політики, яка б змогла  оптимально 
пов’язати пріоритетні інтереси держави з інтересами платників податків. 
Важливою складовою ефективної податкової системи є її стабільність і 
передбачуваність, завдяки чому  суб’єкти підприємницької діяльності мають 
можливість планувати власну господарську діяльність та оцінювати 
ефективність прийнятих рішень. 

Податкова система держави має встановлювати  податки, які б не 
стримували розвиток підприємств  і забезпечувати надходження до бюджету 
коштів, достатніх для задоволення державних потреб. 

   Сучасну податкову систему України можна охарактеризувати 
наступними рисами: 

 фіскальна спрямованість та недостатня увага до регулюючої 
функції податків; 

 складність та нестабільність нормативно правових актів з питань 
оподаткування;  

 недостатня узгодженість окремих законодавчих норм;  
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 витрати на адміністрування окремих податків є непропорційно 
великими порівняно з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх 
справляння; 

 механізм митно-тарифного регулювання не дає можливості 
оперативно реагувати на зміни кон’юнктури світового ринку та структури 
економіки в Україні [3]. 

На думку Л. П. Амбрика [4], фіскальний федералізм є вищою формою 
фінансової децентралізації та його можна о характеризувати наступними 
засадами: відповідність між користувачами суспільних благ та платниками 
податків; фінансове вирівнювання територій, яке ґрунтується на податковій 
спроможності адміністративних одиниць. 

 З метою виокремлення напрямів оптимізації податкової політики в 
умовах фіскальної децентралізації варто проаналізувати основні результати 
податкової реформи у цій сфері: 

 представлені заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і 
переміщення прибутків за кордон та утворено групу для підготовки відповідних 
законопроектів;  

  розроблені підходи щодо створення Служби фінансових 
розслідувань з метою протидії фінансовим злочинам;  

  збільшено до 10 розмірів прожиткового мінімуму неоподатковувану 
суму пенсій та затверджено ставку 18 %, якою оподатковується сума 
перевищення;  

  запроваджено бюджетну дотацію для стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції та розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та скасовано спеціальний режим оподаткування ПДВ, що 
застосовувався такими виробниками;  

  запроваджено єдиний публічний реєстр заяв на відшкодування 
ПДВ, що сприятиме зниженню корупції;  

  переорієнтовано податкові інспекції на сервісне обслуговування 
платників податків; 

В сучасних умовах фіскальної децентралізації  необхідно виділити 
наступні напрями оптимізації податкової політики, а саме:  

 розширити функції електронного сервісу «Електронний кабінет 
платника податків»;  

 запровадити стягнення податку на виведений капітал; 

 провести незалежний аудит інформаційних ресурсів та баз даних, 
які використовуються Державною фіскальною службою України; 

  запровадити єдиний рахунок для сплати всіх податків та зборів; 

  об’єднати звітність за єдиним соціальним внеском та податком на 
доходи фізичних осіб; 

  запроваджено загальне декларування доходів і витрат фізичних 
осіб та податкового контролю з використанням непрямих методів за 
відповідністю доходів і витрат громадян; 

  розмістити базу індивідуальних консультацій на офіційному веб-
сайті  ДФС [5]. 

Отже, податкова політика є пріоритетною складовою фінансової політики 
в умовах фіскальної децентралізації держави. Вато зазначити, що забезпечення 
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ефективного формування та використання фінансових ресурсів на місцевому 
рівні потребує подальшого реформування податкової системи України, що 
вимагає розробки ефективних напрямів оптимізації податкової політики. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 

 
 

Рoзвитку екoнoміки України значнoю мiрою має сприяти ефективна 
інвестицiйна діяльнiсть усiх суб’єктiв госпoдарювання, оскiльки за будь-яких 
умoв вoна створює матерiальну базу суспiльства і сприяє пoкращенню 
добрoбуту населення. Тoму одним із прioритетних завдань екoнoмічної пoлітики 
нашoї держави залишається стимулювання iнвестиційної дiяльності, яка тіснo 
пoв’язана з oцiнкою стану та тенденцiєю рoзвитку iнвестицiйнoгo ринку. 

Iнвестиційний ринoк є надзвичайнo складнoю системoю, в якій 
обертаються рiзноманітні тoвари та інструменти, що забезпечують 
iнвестиційний пoпит усіх видів інвесторів. Цей ринок oбслуговується 
спецiальними інвестиційними iнституціями, розпoряджається досить 
розгалуженою і різноплановою інвестиційною інфраструктурoю. 

Досвід розвинених країн дoзволяє стверджувати, що прoцес iнвестування 
має включати в себе фази капiталовкладення, відтвoрення та реiнвестування.  

Можна сказати, що сучаснi тенденцiї на українському ринку повиннi 
відповідати тенденціям світовoму ринку інвестицiй, що ґрунтуються на таких 
полoженнях:  

 заохoчення окремих, важливих для екoноміки країни видів діяльності, 
включаючи експoрт конкурентоспрoможної прoдукції та імпорт нових технологій; 

https://minjust.gov.ua/m/str_11350
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  галузевi прiоритети: залучення прямих інoземних iнвестицій (ПІІ) у 
висoкотехнологічні галузi (iнформаційні технологiї, аерoкосмічна й атомна 
промисловість); 

  галузi, що мають характер "вузьких місць" в економiці;  

 галузi, щo обумовлюють рoзвиток експoрту [1]. 
Економiка України має значну ресурсну привабливiсть. Осoбливо вартo 

вiдзначити земельнi, лісoвi та вoдні ресурси, багатi надра та ґрунти. Бiльше 60% 
сільськoгoспoдарських угiдь - це висoкoякісні родючі чорнoземи. У більшості 
регіoнів України дoстатня кількість oпадів, сонячнoї енергії, сприятлива 
температура, що дозвoляє вести госпoдарську діяльнiсть з oбмеженими 
затратами у будь-якiй галузі еконoміки.  

В Україні, де наявна більшiсть передумoв для відрoдження і 
вдoсконалення потужного агровиробничого комплексу, значна увага має 
придiлятись розвитку аграрних ринкiв.  

Рoзглянемо структуру джерел капiталовкладень у вiтчизняну екoноміку за 
останні два десятиріччя. Більше, ніж 90% джерел для інвестування – це 
вітчизняні ресурси, з яких 60% – власні кошти підприємств та організацій, 20-
30% – кошти бюджетів і фінансових інститутів, які самі по собі не створюють 
додану вартість.  

Отже, в Україні майже повністю інвестиційний процес забезпечується 
ресурсами у вмгляді фінансових потоків і доданою вартістю, створеними в 
реальному секторі економіки, а частка іноземних інвесторів ледь сягає 5-7%. 

В Україні у інвестиційному процесі дається взнаки недостатня 
забезпеченість фінансовими ресурсами. Реально задіяна ресурсна складова 
потенціалу є недостатньою для переходу до інтенсивного економічного 
зростання. Так, щорічний обсяг капітальних інвестицій в Україні становить 
близько 20-30 млрд. дол. США, при тому, що розрахункова потреба в 
капіталовкладеннях для комплексної структурної перебудови вітчизняної 
економіки становить близько 2000 млрд. дол. США [2]. 

Крім того, ситуація з нестачею фінансових ресурсів для повноцінного 
інвестування економічного розвитку погіршується у зв’язку з прогресуючим в 
окремих регіонах України відтоком фінансового капіталу. Нерозвиненість 
інвестиційної інфраструктури та комплексна нестабільність у країні призводять 
до постійного зростання непродуктивного відтоку за кордон фінансового 
капіталу. 

Отже, в умовах фінансової нестабільності суттєво підвищується роль 
регулювання інвестиційних потоків на національному, регіональному і 
глобальному рівнях. Враховуючи переважно спекулятивний характер і 
потенціал кризо утворення, особливої уваги потребує фондовий сегмент 
глобального фінансового ринку. 

Також, важливою умовою успішної ринкової трансформації економіки 
України є реалізація її інвестиційного потенціалу, який складається з 
ресурсного, інфраструктурного, фіскального, регуляторного та економічного 
факторів. Сучасні тенденції розвитку інвестиційного ринку України повинні 
відповідати світовому механізму роботи ринку інвестицій [3]. 
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На сьогодні рівень розвитку страхового ринку є важливим показником 
еволюції всієї фінансової системи країни. Зростання всіх галузей національної 
економіки залежить від безпечного функціонування страхового ринку і 
фінансової підтримки страхових компаній. Фінансове забезпечення страхового 
ринку допомагає створити ефективну систему захисту громадян, підприємств та 
країни в цілому. 

Провідними принципами податкового регулювання страхової діяльності, 
що характерні для країн з розвиненими страховими ринками, є: 

– переважання регулятивної функції оподаткування страхової діяльності 
над фіскальною; 

– переважання національного регулювання над наднаціональним у 
питаннях, що стосуються видів і елементів податків, з одночасним 
формуванням однакових підходів до визначення податкової бази [1, с. 146-147]. 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [2] задекларував 
переведення страховиків на змішану систему оподаткування, яка почала діяти з 
1 січня 2015 року. Більшість страхових компаній на чолі із Лігою страхових 
організацій України вважає такий захід дискримінаційним по відношенню до 
страхового ринку. 

Раніше оподаткування страхових компаній України передбачало 
відрахування до бюджету 3% від розміру доходу, отриманого від страхової 
діяльності. За чинним законодавством, до цього податку додали ще й 18% 
податку на прибуток, тобто була введена «змішана» система оподаткування. 
Була ідея перевести страховий ринок на загальну систему оподаткування, а в 
результаті отримали подвійний податок [3]. 

Незаперечною перевагою старої системи була прозорість системи 
оподаткування, оскільки сплачувалось лише 3% з премій, які надійшли, а також 
простота розрахунків для перевіряючих органів. Недоліком старої системи 
можна вважати необхідність сплати такого податку навіть у разі збитковості 
страхового бізнесу, що ставило його в нерівні умови з іншими фінансовими 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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секторами. Одним із небагатьох плюсів нової системи можна назвати те, що 
встановлена нульова ставка оподаткування страхових премій з добровільного 
медичного страхування. 

Досвід економічно розвинених країн світу свідчить, що найбільш 
ефективним засобом економічної політики держави щодо стимулювання будь-
якої галузі є оптимальне оподаткування суб'єктів господарювання. Беручи до 
уваги, що страховий ринок України все ще перебуває на етапі свого 
формування та має значні перспективи розвитку, дуже важливо, щоб порядок 
оподаткування страхової діяльності сприяв його еволюції та стабільному 
функціонуванню. 

На думку більшості науковців, для побудови ефективної системи 
оподаткування страхових компаній необхідним є запровадження єдиної ставки 
оподаткування, а також передбачення перехідного періоду як мінімум на два 
роки. Але підхід до питання оподаткування страхової діяльності повинен бути 
збалансованим, бо зростання ставки оподаткування може призвести до 
подорожчання страхових послуг та невиправданого збільшення собівартості 
страхового полісу. 

Ідеальний спосіб оподаткування страхового бізнесу полягає у стягненні 
податку безпосередньо з корпоративного прибутку страхової компанії. Така 
система ставила б страховий бізнес у рівні умови з іншими підприємницькими 
структурами. Пряме оподаткування страхових прибутків покликане максимально 
точно зіставити валові доходи та витрати компанії з метою коректного 
підрахунку чистого прибутку [4, с. 850]. 

На нашу думку, важливо, щоб податкове регулювання страхової 
діяльності базувалося на принципах: переважанням регулятивної функції 
оподаткування страхової діяльності над фіскальною; переважанням 
національного регулювання над наднаціональним у питаннях, що стосуються 
видів і елементів податків, з одночасним формуванням однакових підходів до 
визначення податкової бази; комплексністю підходів до оподаткування 
страхової діяльності стосовно об'єктів і суб'єктів – платників податків; 
використанням особливого підходу до визначення податкового зобов'язання 
страховика. 

Отже, для визначення напрямів подальшого зростання страхового ринку 
України важливо вирішити на основі комплексних розрахунків, яка система 
оподаткування буде сприяти позитивній та успішній роботі страхового ринку. На 
нашу думку, перспективним напрямом удосконалення оподаткування діяльності 
страхових компанії може бути перехід страховиків на диференційовану систему 
оподаткування, що значно зменшить вимивання коштів страхових організацій та 
бажання приховати реальні прибутки. 
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Фінансовий ринок будь-якої країни є плацдармом продукування прибутків 
учасників, а з іншої сторони — джерелом створення вартості, що згодом 
переформатовується у джерело оподаткування. В умовах посткризового 
відновлення економіки, коли особливих втрат зазнав не лише реальний сектор 
економіки, а й фінансовий, що знайшло прояв у тому, що ряд фінансових 
установ не отримують прибутків, питання збільшення податкового потенціалу 
набуває чималої актуальності. 

На фінансовому ринку будь-якої країни відбувається надання фінансових 
послуг, через що суб'єкти надання цих послу отримують чималі прибутки. Саме 
це дозволяє стверджувати що потужним джерелом формування податкового 
потенціалу є фінансовий ринок. Особливості оподаткування фінансових послуг, 
складний механізм їх оцінки та обліку ускладнюють процес дослідження 
податкового потенціалу, що відображає невелику кількість наукових праць, що 
стосуються даного напряму [1].  

Ватро відзначити що за ієрархічною підпорядкованість податковий 
потенціал є частиною фіскального потенціалу, що включає не лише потенціал 
по податках, а й митний потенціал.  

Поруч із фінансовим ринком функціонує реальний сектор економіки (або 
ж сектор нефінансових корпорацій) що продукує додану вартість, а результати 
якого підлягають оподаткуванню. Саме тому і ієрархічній підпорядкованості 
податковий потенціал фінансового ринку є останнім. Проте податковий 
потенціал фінансового ринку також можна класифікувати за різними ознаками. 
Зокрема можна вивчати податковий потенціал ринку банківських послуг та 
послуг небанківських фінансово-кредитних посередників. Також можливо 
використати більш детальний підхід і виокремити податковий потенціал банків, 
страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, фінансових компаній, 
фондових бірж і інших фінансових посередників, що діють на фінансовому 
ринку.  
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У міжнародній практиці виокремлюють ринок депозитних та не 
депозитних корпорацій, де до депозитних корпорацій відносять кредитні спілки 
та банківські установи, всіх інших фінансових посередників відносять до не 
депозитних корпорацій. В такому випадку варто виокремлювати податковий 
потенціал ринку депозитних корпорацій та ринку недепозитних корпорацій.  

Виходячи з ресурсного підходу до трактування поняття податкового 
потенціалу, варто сформулювати визначення податкового потенціалу 
фінансового ринку. Податковий потенціал фінансового ринку — фінансові 
ресурси, що формуються в межах сегментів фінансового ринку певної країни в 
умовах певної податкової системи та складаються з внутрішніх економічних 
джерел за фінансовий рік і можуть бути мобілізовані відповідними органами 
влади [2]. 

Одним із факторів є формування податкового потенціалу фінансового 
ринку є глобалізаційні процеси. Процеси глобалізації економіки надають 
істотний вплив на характер і наслідки дії традиційних податкових механізмів. 
Фінансовий ринок вважається найвразливішим до негативних наслідків 
глобалізації, що суттєво зменшує податковий потенціал.  

Рівень заощаджень є ще одним із важливих факторів формування 
податкового потенціалу фінансового ринку, адже трансформуються в 
інвестиційні ресурси, що перерозподіляються на фінансовому ринку, 
забезпечуючи його функціонування. Фактор рівня заощадження тісно 
переплітається з рівнем довіри населення до суб'єктів фінансового ринку.  

До факторів формування податкового потенціалу фінансового ринку 
можна віднести рівень податкової культури. Податкова культура — це 
комплексна характеристика свідомості людини, сформована в процесі навчання 
і виховання, що відображає рівень розвитку, його міру переконання в 
необхідності сплати податків. Основними складовими, які визначають рівень 
податкової культури, є податкове законодавство і податкове адміністрування. 

З позиції можливості оцінки податкового потенціалу варто 
використовувати ресурсний підхід до трактування та вважати податковий 
потенціал — ресурсами, що формуються в умовах певної податкової системи та 
складаються з внутрішніх економічних джерел за фінансовий рік і можуть бути 
мобілізовані відповідними органами влади. 

Розглянувши фактори формування податкового потенціалу фінансового 
ринку, встановлено, що їх можна класифікувати на дві великі групи: внутрішні та 
зовнішні. Загалом до факторів формування податкового потенціалу фінансового 
ринку можна віднести: глобалізацій ні процеси, податкова культура, рівень 
заощаджень, трудовий та виробничий фактори, інвестиційно-інноваційний 
фактор, фактор умов оподаткування, рівень тонізації фінансового ринку та 
економіки. Управління розмірами податкового потенціалу фінансового ринку 
можна забезпечити ефективністю впливу на фактори його формування. 
Врахування цих факторів допомагає в повній мірі обгрунтувати і оцінити 
динаміку розвитку секторів фінансового ринку [3].  
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Складні умови та непостійність сучасного ринку, примушують 
підприємства різних сфер діяльності шукати нових можливостей та дізнаватись 
про нові підходи введення бізнесу. Сьогодні в умовах стрімкого розвитку 
технологій, стартапи є досить актуальною темою. Саме вони дають можливість 
розвиватись молодому поколінню у сфері бізнесу, а також oптимальнo 
функцioнувати у період мінливості сучасного ринку. 

На даний час у вiтчизняному законодавствi термiн «стартап» вiдсутнiй. 
Тому регулювання такого виду дiяльності здiйснюється межами законiв та 
законодавчих актiв, які стосуються окремих напрямiв та особливостей 
дiяльності стартапiв. Нормативно-правову основу ведення дiяльності стартапiв 
та інвестицiйної діяльностi в Україні становлять такі законодавчi акти: 

1. Закони України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 p. 
Формулює загальнi правові, економічнi та соцiальні основи підприємницької 
діяльності. 

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. 
Визначає загальні правові, економiчнi та соціальні умови iнвестиційної 
дiяльності на території України. 

3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 
р. Передбачає особливостi режиму iноземного інвестування на територiї 
України, виходячи з положень законодавства України. 

4. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. 
Встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і 
спрямований на пiдтримку розвитку економіки України iнновацiйним шляхом. 

5. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 
23.12.1993 р. Oхороняє особисті (немайнові) i майнові права авторiв та їх 
правонаступникiв. 

6. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. 
Pегулює правовi відносини, пов’язанi iз захистом i обробкою персональних 
даних, і скерований на захист основоположних прав i свобод людини та 
громадянина [1]. 
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   Як вже зазначалося, дiяльнiсть засновникiв стартапу дуже схожа з 
підприємницькою діяльністю.  

  Таким чином, пiдприємництво – це, по-перше, діяльність з власної 
iніцiативи; підприємець діє на свій розсуд без будь-яких застережень та 
обмежень. По-друге, це діяльність систематичного характеру. По-третє, така 
дiяльнiсть здійснюється на власний ризик пiдприємця. Це означає, що сам 
пiдприємець бере на себе відповідальність та будь-які наслідки підприємницької 
діяльності – як позитивні, так і негативні. У разi настання банкрутства 
підприємець не може сподіватися на державну дотацію – держава не несе 
відповідальності за борги підприємця. По-четверте, притаманною рисою 
підприємницької діяльності є її мета – отримання прибутку,  саме для цього і 
розпочинається підприємницька діяльність [2, c. 385]. 

  Важливим етапом переходу стартапу від «ідеї» до реального бізнесу, 
який має наміри у майбутньому стати відомою та прибутковою компанiєю, є 
юридичне оформлення такого проекту його засновниками. Спочатку, необхідно 
визначити організаційно-правову форму, яка на певному етапі діяльності 
найбiльш пiдходить даному проекту. Організаційна (організаційно-правова) 
форма передбачає класифікацію підприємств залежно від форм власності та 
способiв розмежування у пiдприємствах oкремих форм власностi i управління 
майном. Враховуючи, що стартап, як правило, на початку об’єднує спiльною 
iдеєю невелике коло зацiкавлених у її реалізацiї осiб, як початковий варіант його 
юридичного оформлення можна запропонувати такі форми: 

 – фізична особа-підприємець (ФОП); 
 – приватне підприємство (ПП);  
– товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). 
  У процесі створення продукту, засновницький договір може стати 

найдоцільнішим засобом врегулювання відносин між засновниками. В свою 
чергу, у цьому договорі учасники можуть визначити такі питання: 

- регулювання права інтелектуальної власності; 
- внески засновників у проект; 
- право якої країни буде використовуватись до майбутньої юридичної 

особи; 
- безперешкодне волевиявлення всiх сторiн на створення проекту 

[3]. 
  Регулювання відносин між учасниками стартапу також передбачає 

врегулювання питань, які стосуються захисту прав iнтелектуальної власностi. 
Доречно укладати авторський договір між автором і засновниками стартапу.  

  Активний розвиток ринку стартапів в Україні, особливо в ІТ-секторі, 
обумовлює необхідність у визначенні особливостей правового регулювання їх 
діяльності та питань охорони прав на об’єкти iнтелектуальнoї власнoстi. Отже, 
слід зазначити, що необхідно створити належні правові умови для діяльності 
стартапів в Українi [4]. 
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На сучасному етапі розвитку глобалізаційних процесів у банківській 
системі одним із пріоритетних завдань є забезпечення стабільного 
функціонування і розвитку вітчизняних банків та банківської системи загалом.  

Управління проблемними активами банку – це запровадження такої 
системи раннього реагування, яка має забезпечити виявлення на ранньому 
етапі потенційно проблемні активи та управління ними. Таким чином, 
розроблення дієвих механізмів управління проблемними (непрацюючими) 
кредитами банку сьогодні є одним з найважливіших завдань банківської системи 
України. 

Значний вклад у вирішення даної наукової проблеми внесли такі відомі 
вчені, як: Т.М. Болгар,К.Л. Ларіонова, В.М. Марчук, І. Осадчий, Л.О. Примостки, 
І.І. Ткач М. та інші [1]. 

Висока частка NPLs – результат кредитної експансії минулих років, коли 
стандарти оцінювання платоспроможності позичальників були низькими, а 
права кредиторів недостатньо захищеними. Спусковим гачком для кризи в 
банківській системі став зовнішній шок. Загалом 17% NPLs пов’язані з утратою 
територій, ринків збуту або падінням внутрішнього попиту. Інша вагома причина 
– практика кредитування пов’язаних осіб, що припинили обслуговувати кредити 
під час кризи. На сьогодні всі непрацюючі кредити визнані банками, рівень 
покриття їх резервами постійно зростає та становить приблизно 95%.  

Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в структурі кредитних портфелів в 
Україні становила 48,4% на початок 2020 року (табл.1). Вона залишається вкрай 
високою протягом останніх років, хоча поступово скорочується в порівнянні із 
2018 роком. У 2019 році вперше за останні роки знизилась нижче рівня 50% і на 
1 вересня 2019 року частка даних кредитів становила 49,3% (-3,6% з початку 
2019 року). За даними Національного банку України, питома вага непрацюючих 
кредитів у банківській системі впродовж 2019 року знижувалась за всіма 
групами банків [2]. 

https://www.researchgate.net/%20publication/321984471_OSOBLIVOSTI_ZAKONODAVCOGO_REGULUVANNA_DIALNOSTI_STARTAP-KOMPANIJ_V_UKRAINI
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Як зазначають дані Національного банку України, значно скоротились 
частки за гривневими кредитами населенню та валютними кредитами бізнесу. 
Причиною поліпшення якості портфеля роздрібних кредитів стало збільшення 
споживчого кредитування, на підвищення якості портфеля корпоративних 
кредитів, у свою чергу, влинув продаж банками непрацюючих валютних кредитів 
бізнесу. Якщо економічні показники зростатимуть і в майбутньому, то якість 
кредитних портфелів банків помірно покращуватиметься й надалі. 

НБУ наголошує, що банки мають інтенсивніше розчищати баланси: 
непрацюючі кредити слід реструктурувати, продати чи списати. 

Якщо розглядати обсяги кредитного портфеля деяких банків станом на 
01.01.2020 року, то в АТ КБ "ПриватБанк" – 305 163 млн.грн., АТ "Укрексімбанк" 
- 130 786 млн.грн., АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 53 994 млн.грн., АТ 
"Ощадбанк" – 140 624 млн.грн. 

 В тому числі непрацюючих кредитів: АТ КБ "ПриватБанк" – 241 599 
млн.грн., АТ "Укрексімбанк" – 72 550 млн.грн., АТ "Райффайзен Банк Аваль" – 3 
395 млн.грн., АТ "Ощадбанк" – 80 190 млн.грн [3].  

Вважаємо доцільним проаналізувати частку непрацюючих кредитів у 
розрізі груп банків на початок 2020 року (табл.1). 

Таблиця 1* 
Частка непрацюючих кредитів (NPLs) у розрізі груп банків, % 

Групи банків 01.0
1.2020 

01.0
2.2020 

01.0
3.2020 

Всього 48,4 49,1 48,7 

Банки з державною 
часткою (крім Приватбанку) 

49,3 49,9 49,9 

Приватбанк 78,4 78,4 78,2 

Банки з приватним 
капіталом 

18,6 18,9 18,6 

Банки іноземних 
банківських груп (без банків 
РФ) 

16,0 16,8 16,1 

Банки під контролем 
РФ 

87,6 87,8 88,1 

*Джерело: створено на основі [3] 
 
З даних табл.1 видно, що рівень непрацюючих кредитів у банках за 

даними НБУ уперше за довгі роки знизився нижче 50%, якість кредитних 
портфелів покращилась у банках усіх груп, крім банків з російським капіталом.  

Варто підсумувати, що частка проблемних кредитів є все ще високою, 
проте не створює суттєвих ризиків для фінансового сектору. Попри незначний 
прогрес, банки повинні й надалі позбуватися непрацюючих активів. У більшій 
мірі це стосується державних банків, на які припадає три чверті (разом із 
Приватбанком) всіх проблемних кредитів.  

Отже, основними факторами, які покращили  якості кредитних портфелів 
у 2019-2020 рр. НБУ назвав: 
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 зростання нового роздрібного кредитування (на близько 30% р/р). 
Це покращило якість роздрібного портфеля – за 2019 рік частка непрацюючих 
кредитів у цьому сегменті зменшилася на 11,9 в.п. до 34,1%; 

 значні реструктуризації кредитного портфеля двома держбанками 
на суму понад 30 млрд грн за рахунок механізму добровільної фінансової 
реструктуризації. З урахуванням цих заходів, державні банки (крім Приватбанку) 
скоротили частку непрацюючих кредитів з 55% до 49%; 

 масштабна робота з очищення портфелів, що здійснюється 
іноземними банками шляхом продажу NPLs та списання за рахунок резервів; 

 зміцнення національної валюти, що призведе до відповідного 
скорочення гривневого еквіваленту NPLs у іноземній валюті [4]. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
 

Економічний розвиток країни формується під впливом багатьох факторів. 
Високорозвинені держави, як правило, не відчувають проблем нестачі 
природних, трудових та фінансових ресурсів, маючи певну економічну 
стабільність. Для України, яка вже тривалий час відчуває гостру нестачу 
внутрішніх фінансів для модернізації і розвитку галузей народного 
господарства, питання надходження зарубіжних інвестицій залишається 
актуальним і зараз. 

Україна має значний інвестиційний потенціал, зокрема: володіє багатими 
природними ресурсами; має вигідне географічне положення; сприятливий 
клімат, родючі ґрунти для ведення сільськогосподарського виробництва; 
розвинену транспортну інфраструктуру. Надходження іноземних інвестицій 
поліпшує стан та ефективність національного господарства, сприяє залученню 
інноваційних технологій, поліпшенню якості продуктів харчування вітчизняного 
виробництва, насиченості внутрішнього ринку високоякісними товарами, 
створенню нових робочих місць, нарощуванню експортного потенціалу, 
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використанню ресурсів, налагодженню економічних зв’язків між 
господарюючими суб’єктами тощо. 

Надалі характеризуючи пряме іноземне інвестування економіки України 
розглянемо географічну структуру, яка формується під впливом багатьох 
чинників, головних серед яких є розвиток зовнішньоекономічних зв’язків зі 
стратегічними партнерами. Так раніше основним партнером були США та 
Російська Федерація, в сучасних же умовах станом на 01.01.2017 р. головним 
стратегічним економічним партнером України є ЄС [1]. 

Вирішення завдань забезпечення сталого економічного розвитку України 
в умовах світової економічної кризи зумовлює необхідність активізації пошуку та 
залучення джерел фінансування та здійснення інвестиційної діяльності. 
Зокрема, реалізація стратегії економічного та соціального розвитку України 
протягом 2009-2019 років має передбачати суттєве зростання інвестицій в 
основний капітал. Зокрема, йдеться про ситуацію, за якою як мінімум 70-80% 
інвестицій мають бути, з одного боку, інноваційними, з іншого – такими, що 
сприяють прогресивним змінам української економіки. Все це зумовлює 
необхідність вдосконалення структури та елементів механізму державного 
регулювання інвестиційної діяльності [2]. 

 

 
Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестицій в економіці України за 

країнами світу станом на 01.01.2019 
Джерело: Складено  за www.ukrstat.gov.ua 
 
З метою створення адекватної політики щодо регулювання діяльності 

іноземних інвесторів в Україні, слід насамперед визначити співвідношення 
інтересів конкретного інвестора та країни його базування з набором інтересів, 
що представляють країну – реципієнта та її суб’єктів господарювання, а також 
визначити категорію “добросовісної інвестиції”, за якої ці інтереси є 
збалансованими та узгодженими [3]. 

Інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, для реалізації 
яких інвестори претендують на одержання додаткових пільг та гарантій, мають 
бути представлені лише “добросовісними” інвестиціями і належати до 
встановлених державною стратегією пріоритетних сфер соціально-економічного 
розвитку, а саме: 

 мати довгострокове спрямування, орієнтуватись на високий рівень 
реінвестування прибутку; 
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 сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, в які 
здійснюються інвестиції, і в економіці України загалом; 

 передбачити високий ступінь використання сировини, 
комплектуючих, обладнання українського виробництва; 

 орієнтуватися на раціональне використання сировинної бази 
України і зниження імпортозалежності; 

 сприяти розвитку експортного потенціалу; 
На даному етапі економічного розвитку Україна перебуває в такій 

ситуації, коли власними силами їй не можливо досягти значних зрушень в 
соціально-економічному становищі, тому залучення іноземного капіталу в 
національну економіку є необхідним для сприяння цього процесу. Проте 
інвестиційне середовище України має дуже багато недоліків, з поміж провідних 
інвестиційних рейтингів вона займає останні місця, але варто пам’ятати й про 
значний інвестиційний потенціал, яким багата наша держава і який може 
проявитись при проведенні ефективної інвестиційної політики з боку уряду 
держави. 
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Після набуття Україною незалежності розпочався процес становлення 
національної фінансової системи. Важливою його ознакою стало відродження 
місцевих фінансів як складової фінансових систем усіх цивілізованих держав. 
Це обумовлено становленням в державі інституту місцевого самоврядування, 
розмежуванням функцій та завдань виконавчої влади. Відродження місцевих 
фінансів супроводжується появою комплексу теоретичних проблем, 
необхідність розв`язання яких обумовлює формування нової, самостійної галузі 
фінансової науки. Важливим з теоретичного погляду є виявлення 
закономірностей та особливостей становлення в Україні місцевих фінансових 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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інститутів, внутрішніх міжурядових фінансових відносин, державної регіональної 
фінансової політики та фінансового вирівнювання, системи управління 
місцевими фінансами. 

Із кожним роком місцеві бюджети набувають дедалі більшої ваги як за 
обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо вирішення 
соціально-економічних проблем регіонів, де проживає переважна частина 
населення України. В свою чергу доходи місцевих бюджетів є основою 
фінансової бази органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором 
регіонального розвитку. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює 
економічну самостійність місцевих органів самоврядування, активізує 
господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру та фінансовий 
потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, що 
розширює можливості місцевих органів влади у задоволенні потреб населення. 

Бюджетним Кодексом України передбачено закріплення доходів за 
органами місцевого самоврядування для забезпечення коштами їх власних і 
делегованих державою повноважень. Ці доходи спрямовуються на виконання 
власних повноважень місцевих органів влади і самостійно розподіляються 
місцевими органами влади відповідно до переліку видатків визначених у ст. 91 
Бюджетного кодексу (основні видатки: капремонт житлового фонду, благоустрій, 
преса, місцеві заходи і програми) [1]. 

Органи місцевого самоврядування за кожним видом місцевих податків і 
зборів розробляють положення, яким регламентують порядок їх сплати й 
перерахування до місцевого бюджету; визначають також органи, які повинні 
вести облік платників податків (зборів) і нести відповідальність за їхнє стягнення 
й перерахування до місцевого бюджету; затверджують форми звітів за цими 
податками, порядок і строки їх подання до податкових органів [2]. 

Однією із важливих проблем формування місцевих бюджетів є 
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та 
формування міжбюджетних відносин, з метою підвищення рівня фінансової 
самодостатності шляхом посилення бюджетної децентралізації. 

У сучасних умовах економічної кризи відбувається загострення 
суперечностей між державним і місцевими бюджетами, яке посилюється 
існуючим нерівномірним економічним розвитком у деяких областях. За цих умов 
можуть розвиватися процеси приховування доходів, що створюються на 
окремих, економічно розвинутих територіях, з метою використання їх на місці, а 
не перераховування до державного бюджету. [3] 

Установлення оптимальної пропорції між державним і місцевими 
бюджетами у такому разі стає головною темою державної бюджетної політики. 
Розв'язання цієї проблеми слід здійснювати лише з урахуванням досягнутого 
рівня розвитку продуктивних сил і фактичної продуктивності господарських 
комплексів, окремих територій адміністративного управління. 

Важливим аспектом зміцнення фінансово-економічної самостійності 
органів місцевого самоврядування є їхнє кадрове і професійне забезпечення, 
покликане не лише гарантувати дотримання режиму законності в своїх діях, а й 
відповідної ефективності функціонування громадського соціально-економічного 
комплексу в умовах ринкової економіки. 

З іншого боку, надання регіонам більших можливостей у використанні 
фінансових ресурсів, що генеруються на їх території, замість перерозподілу 
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коштів через центральний бюджет, сприятиме прискоренню ринкових 
перетворень, ефективнішому використанню фінансових ресурсів держави. 

Установлення оптимальної пропорції між державним і місцевими 
бюджетами у такому разі стає головною темою державної бюджетної політики. 
Розв'язання цієї проблеми слід здійснювати лише з урахуванням досягнутого 
рівня розвитку продуктивних сил і фактичної продуктивності господарських 
комплексів, окремих територій адміністративного управління. З огляду на це 
недопустиме використання фіксованого розподілу бюджетних надходжень між 
державним і місцевими бюджетами. Крім принципу рівнонапруженості платежів 
від рівня прибутку, що формує дохід бюджету, необхідно враховувати також 
демографічний, соціальний, природно-екологічний стан відповідних територій, 
що визначає розмір витратної частини бюджету. 

На сьогоднішній день в Україні назріла гостра необхідність створення 
прозорої та справедливої системи міжбюджетного фінансування, яка 
характерна для більшості демократичних країн. Для підвищення ефективності 
існуючої моделі міжбюджетних відносин в Україні треба докласти зусиль у таких 
сферах [4]: 

 інституційна та правова база міжбюджетного фінансування; 

 фінансування видатків;  

 розподіл надходжень; 

 система трансфертів; 

 запозичення на обласному та місцевому рівнях. 
Застосування нових підходів до міжбюджетних взаємовідносин дасть 

змогу на більш високому рівні забезпечити відкритість, прозорість і єдність у 
бюджетному процесі, справедливий розподіл загальносуспільного багатства між 
громадянами та територіальними громадами. Це створить реальні можливості 
для нарощування доходної бази власних і закріплених доходів місцевих 
бюджетів, прогнозованості розвитку територій і призведе до подальшої 
стабілізації соціально-економічного становища у державі.[5] 

Для розвитку місцевих бюджетів в Україні необхідно:  
— зміцнити фінансову незалежність місцевих бюджетів, а саме включити: 

податок на прибуток комунальних підприємств, податок на землю, плату за 
торговий патент на підприємницьку діяльність та єдиний податок для суб'єктів 
малого підприємництва; 

 — збільшити надходження до місцевих бюджетів, а саме запровадити 
податки на нерухомість та розкіш (багатство) для фізичних осіб та віднести їх до 
місцевих податків. 

Додатковим джерелом надходжень місцевих бюджетів може стати 
закріплення частки загально-державних податків за місцевими бюджетами. 
Такими податками можуть бути акцизний збір з вітчизняних товарів, податок на 
прибуток та ПДВ. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 
 

Сучасний ринок характеризується надзвичайною мінливістю та 
складністю організацiї, що вимагає від підприємців рiзних сфер діяльності не 
тільки постійного вдосконалення, а й пошуку нових можливостей для отримання 
максимального прибутку та використання нових пiдходiв до ведення 
бiзнесу. Саме стартап поєднує в собі характеристики, що дозволяють йому 
оптимально функцiонувати у складних умовах сучасного ринку. Успiшнiсть 
стартапу залежить від поєднання трьох факторiв: iдеї, виконавцiв та iнвесторiв.  

Безсумнiвно, найважливiшим фактором є процес залучення фiнансових 
вкладень. Фiнансування стартапiв є однією з ключових тем для розумiння 
бiзнесу i змiцнення загальної фiнансової грамотностi. 

Фiнансування стартапів є досить проблематичним питанням на 
фінансовому ринку України, так як залучити грошi на розвиток новоствореної 
компанії дуже складно, через високий ризик їх неповернення [1].  

Джерелом фiнансування стартапiв можуть виступати кредити українських 
банкiв.  

Основними моделями фiнансування стартапiв є: франшиза; венчурнi 
iнвестицiйнi фонди; бiзнес-iнкубатори, бiзнес-ангели; конкурси; бізнес-
акселератори; краудфандинг, тощо [2]. Головними ж iнвесторами стартапiв 
сьогоднi є венчурні iнвестиційнi фонди бізнес-ангели, бізнес-iнкубатори та 
краудфандинг.  

Венчурний iнвестицiйний фонд – це iнвестицiйний фонд, дiяльнiсть якого 
спрямована на iнвестування iнвестицiйних проектiв на раннiх стадiях свого 
розвитку. Такi організації як правило не дають кредит на стартап, а воліють 
брати участь у бізнесі. Бiзнес-ангел – це приватна особа, що володiє капiталом, 
який вкладає в невеликi iнвестиції на нульовому або початковому етапi в обмін 
на повернення вкладень i долю в капiталi. Український ринок нинi 
представлений такими бізнес-ангелами: UAngel; UAban; Investment Mosaiс і 
Startup.ua. Саме з підтримкою бізнес-ангелів стартували такі проекти, як Twitter, 
Google, PayPal, Facebook, Skype. Прикладами бiзнес-iнкубаторів в Україні є: 
EastLabs, iHUB, Happy Farm, GrowthUp, WannaBiz, Voomy IT-парк і Polyteco [3]. 
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Бiзнес-план є елементом будь-якого проекту. Бiзнес-план iнноваційного 
проекту - основний документ, в загальноприйнятiй послiдовностi роздiлiв 
викладаються основнi характеристики проекту, що дозволяють обґрунтувати та 
оцiнити можливостi проекту i переконати iнвестора в ефективностi 
передбачуваних iнвестицiй в даний iнновацiйний проект. Основне завдання 
бiзнес-плану дати цiлiсну системну оцінку перспектив проекту. Бiзнес-план 
необхiдний iнвестору для визначення доцiльності вкладення капіталу; 
підприємцевi - для вироблення програми дії i керівництва в процесi реалізації 
проекту; державним органам - для регулювання i контролю кредитних 
взаємовiдносин.  

Структура, обсяг i склад бізнес-плану визначаються поставленими 
цiлями, видами дiяльностi, розмiрами пiдприємства [4]. У той же час iснують 
внутрiшня логiка побудови бізнес плану i загальновизнанi принципи його 
розробки. Текст бізнес-плану не повинен перевищувати 25 сторiнок i може 
мiстити рiзноманiтнi роздiли. Бiзнес-план як основний документ планування став 
невід'ємним елементом планування на пiдприємствах, що реалiзують 
нововведення всiх видiв. 

Коригування бiзнес-плану здiйснюється поступово, в мiру виконання робiт 
iз проекту, що дозволяє пiдготувати його фактичний бюджет. При цьому 
важливо зберегти як вихідний документ, так i вiдкоригований, щоб оперативно 
виконувати аналiз вiдхилень iнвестиційного бюджету, продажiв i рiвня 
операцiйних витрат. Такий аналiз дозволить отримати iнформацію про 
iнвестицiйну привабливiсть i рентабельнiсть проекту в процесi його реалiзації та 
вчасно реагувати на можливi негативнi тенденції. 

В силу значного різноманiття стартапів та особливостей сфер їх 
реалізації, доволi складно виділити єдину програму їх розвитку та фiнансування. 
Масштаби бiзнесу компанії, її iмідж i популярностi серед iнвесторiв, 
загальноекономiчна ситуацiя в країнi i свiтi, стан ринку ‒ головні чинники вибору 
моделі фінансування стартапiв. 

Загалом, на раннiх стадiях найбільш успішним буде фiнансування за 
рахунок бiзнес-ангелів, бізнес-iнкубатоів та бізнес-акселераторів, адже 
особистих заощаджень стартаперів на довго не вистачить. На жаль, в Українi, 
через низький рівень довіри населення до фінансової системи, 
краудфаундинговi платформи, метою яких є збiр коштiв, не користаються 
популярністю і відповідно не розглядаються як серйозне джерело залучення 
коштiв для реалiзації проектiв.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
 

Сучасна податкова політика України фактично розроблялась та 
реалізовувалась без достатнього наукового обгрунтування макро- і 
мікроекономічних наслідків її запровадження, а тим більше на основі постійних і 
хронічних змін різних податків та розміру їх ставок, без прогнозування впливу 
цього процесу на стан ділової активності у бізнесовому середовищі, рівень 
життя населення. Саме такі чинники не дозволили перетворити податкову 
систему України в ефективний інструмент економічної політики, а поставили її в 
один ряд серед причин загострення кризових явищ у соціально-економічній 
системі. 

Питання непрямого оподаткування, зокрема, щодо оптимізації розмірів 
податкових ставок, визначення критеріїв їх диференціації, порядку 
встановлення та застосування, встановлення переліку підакцизних товарів у 
контексті їх впливу на зростання суспільного добробуту на сьогодні є 
недостатньо вивченими. Тому важливе місце у процесі реформування 
податкової системи посідає вдосконалення і подальший розвиток непрямих 
податків у розрізі їх видів. 

На особливу увагу заслуговує ситуація з наданням пільг по податку на 
додану вартість, як з точки зору теоретичних досліджень, так і нагальних потреб 
практики реалізації податкової політики в країні. Так, найбільша сума реальних 
втрат (54,9% від загальної суми пільг з ПДВ) пов'язана з обчисленням за 
нульовою ставкою податку щодо операцій з продажу товарів, що були вивезені 
(експортовані) платником податку за межі митної території України [1].  

На мою думку, збереження нульової ставки лише на експорт 
технологічної продукції і надання звільнення або оподаткування сировинного 
експорту за стандартною ставкою сприятиме збереженню бюджетних 
надходжень ПДВ, їх зростанню, обмеженню зловживань, запобігатиме 
перетворенню України на сировинний придаток розвинених країн.  

Також, я думаю, що звільнення від сплати ПДВ повинно стосуватися 
таких товарів і послуг: продукти харчування, ліки, витрати на освіту, купівля та 
найм житла, книг і газет, музеїв, державних послуг, фінансових послуг, витрат 
на мистецтво, спорт, експортні операції.  

Не менш важливим є вирішення питання, пов’язаного з акцизним 
податком. Серед напрямів вирішення проблем оподаткування акцизним збором 
слід віднести [2]:  

 формування ефективної системи акцизних зборів з використанням 
економічно обґрунтованого рівня і структури ставок; 
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 поступового збільшення частки акцизу в ціні реалізованих 
підакцизних товарів шляхом підвищення ставок акцизного збору на лікеро-
горілчані, тютюнові вироби, а також встановлення і поступове збільшення 
мінімального податкового зобов’язання із сплати акцизного збору в твердій сумі 
з одиниці реалізованої продукції; 

 збільшення частки акцизного збору в дохідній частині бюджету та 
посилення його регулюючого впливу на ціноутворення на ринку товарів, 
шкідливих для здоров’я населення, з метою зменшення їх обсягу споживання; 

Крім того, варто запровадити заходи щодо збільшення питомої ваги 
ввізного мита. Варто впровадити заходи спрямовані на: 

 здійснення належної організації митного контролю;  
 забезпечення повноти оподаткування товарів; 
 достовірності декларування товарів, транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України;  
 посилення роботи з контролю над правильністю визначення митної 

вартості товарів. 
Також, щоб механізм адміністрування ввізного та вивізного мита став 

важливим інструментом наповнення Державного бюджету України необхідно 
внести певні зміни до чинного законодавства. Для цього потрібне введення 
диференційованого підходу до рівня митного оподаткування залежно від того, 
виробляється товар в країні на недостатньому, достатньому або надлишковому 
рівні; введення заходів митно-тарифного захисту сільськогосподарського 
виробництва України, у тому числі шляхом застосування сезонних митних 
податків; скорочення переліку країн, які користуються пільгами в області 
митного оподаткування [3-4]. 

Отже, напрями удосконалення непрямого оподаткування дозволять 
зменшити тінізацію економіки, спростити податкове законодавство, 
бухгалтерський та податковий облік, зберегти фінансові стимули для 
експортерів, зменшити соціальне навантаження та встановити оптимальне 
співвідношення між прямими та непрямими податками. Здійснення послідовної 
податкової політики з усвідомленням стратегічної мети економічної інтеграції 
сприятиме виходу економіки країни з глибокої кризи і забезпечить умови для 
поступового зростання. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОПЕРАЦІЙ З ДЕПОЗИТНИМИ 
СЕРТИФІКАТАМИ 

 
 

В умовах фінансової кризи велика кількість вкладників стурбована 
питанням, як зберегти і примножити свої заощадження. Одні вважають, що 
краще зберігати свої кошти вдома, інші – купують золото або іноземну валюту, у 
третіх відкритий банківський вклад. Проте, на нашу думку, однією з найкращих 
рекомендацій є депонувати вільні кошти в ощадні або депозитні сертифікати як 
передбачувані та надійні способи врятувати заощадження від інфляції. 

Ощадні сертифікати займають особливе місце серед різноманітних видів 
цінних паперів, емітентом яких може виступати тільки фінансово-кредитна 
установа, переважно – банк. 

У законодавстві України питання випуску та обігу ощадних сертифікатів 
регулюється Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та 
постановами Правління НБУ [1]. 

Відповідно до Закону, ощадний сертифікат – це цінний папір, який 
підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника 
сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та 
відсотків, встановлених за сертифікатом, у банку, який його видав [2]. 

Власник сертифікату має можливість у короткий термін отримати 
підвищений відсоток, а банк — відносно більшу, порівняно з вкладами до 
запитання, впевненість у тому, що депоновані гроші можна використовувати для 
надання кредитів іншим суб’єктам господарювання. Крім цього, у банку немає 
потреби відкривати депозитні рахунки для клієнтів; робити зміни в умовах 
вкладу (наприклад, у разі вкладу до запитання клієнт може постійно брати з 
рахунку гроші або поповнювати його, про що необхідно робити відповідні 
записи); закривати рахунки клієнтів. 

Використання ощадних сертифікатів є вигідним також тому, що у разі його 
випуску значно прискорюється процес встановлення відносин між банком-
емітентом та власником ощадного сертифіката. Прискорення взаємодії на 
фінансовому ринку означає для банків можливість одержувати додаткові 
прибутки, що призводить до того, що банки мають можливість підвищувати 
відсотки за цими сертифікатами [3]. 

Переваги та операцій з депозитними (ощадними) сертифікатами: 
 Фіксована відсоткова ставка на весь термін вкладу, яка 

встановлюється під час видачі цінного паперу і не залежить від змін на ринку 
 Можливість використання як застави при кредитуванні 
 Можливість заповідати спадкоємцям 
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 Можливість передачі іншій особі простим врученням (сертифікат на 
пред’явника) або оформленням цесії (іменний сертифікат) 

 Можливість використання для зберігання грошових коштів під час 
поїздок 

 Можливість використання як засобу розрахунків 
 Ощадні сертифікати (на  пред’явника) не оподатковуються 
 Дохідність ощадних сертифікатів зазвичай вища, ніж дохідність з 

депозитів 
 

Недоліки та операцій з депозитними (ощадними) сертифікатами: 
 Ощадні сертифікати, що виписують банки на  пред’явника, не 

беруть участі у системі страхування внесків фізичних осіб 
 Процентні доходи, що нараховуються за всіма видами депозитних 

сертифікатів, оподатковуються так само, як і відсотки за звичайними 
банківськими вкладами 

 Отримання іменного сертифіката у спадок, його дарування або 
передавання іншій особі трактується як отримання доходу іншою особою і 
підлягає оподаткуванню 
  У контексті перелічених переваг і недоліків операцій з депозитними 
(ощадними) сертифікатами вагомого значення набувають зовнішні та внутрішні 
фактори, що впливають на депозитний потенціал банку. Зовнішні фактори 
являють собою соціальне середовище, з яким взаємодіють банки. Це, 
насамперед, законодавство, а також рівень життя населення, фінансовий 
потенціал юридичних осіб, диференціація доходів, різноманітні аспекти 
соціальної політики держави, економічний та політичний стан тощо. Внутрішні 
фактори являють сукупність потенційних можливостей банку для залучення 
коштів. Серед них на особливу увагу заслуговує маркетинг, менеджмент та 
процентна політика банку. Однак, варто зазначити, що все ж таки визначальним 
фактором, який впливає на процес формування та реалізації депозитної 
політики банку, є довіра до банківської системи. За відсутності довіри до банків 
заощадження економічних суб'єктів зберігаються в готівковій формі або 
спрямовуються в тіньову сферу, що зумовлює зменшення можливостей 
ресурсного забезпечення банків.  

Отже, у сучасній банківській практиці формування та управління 
банківськими ресурсами є одним із найбільш важливих та складних напрямів 
банківського менеджменту. Конкуренція на ринку банківських послуг вимагає від 
банків формування ефективної депозитної політики, застосування нових форм 
та методів управління банківськими ресурсами для забезпечення фінансової 
стійкості, стабільності та прибутковості. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
 

З огляду на те, що Україна поступово виходить на міжнародну арену, 
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, порівняти з тими, які існують в Україні, визначивши при 
цьому їх переваги та недоліки, а також шляхи їх удосконалення в нашій державі.  

Наприклад, податки, які діють у Республіці Казахстан поділяються на 
прямі та непрямі. До останніх, як і в Україні, належать податок на додану 
вартість та акцизний податок. Інші податкові платежі це прямі податки. У 
Великобританії, як і в Україні та Республіці Казахстан до непрямих податків 
належать податок на додану вартість, акцизи. Окрім цього, до непрямих 
податків вищевказаної країни належать мито, збори з кінних перегонів, собачих 
перегонів, грального бізнесу, гербовий збір. У США відсутній податок на додану 
вартість, але стягується податок з обороту, який є різновидом непрямих 
податків, розмір якого визначається в залежності від законодавства окремого 
штату. До непрямих податків, що діють в США належать також акцизи та митні 
платежі. Тобто найбільш розгалужену систему непрямих податків має 
Великобританія. 

Так, 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. З одного боку, зменшивши загальну ставку оподаткування в 
Україні, відбудеться стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 
Також ідея щодо зниження загальної ставки податку на додану вартість 
гармонізується зі зниженням соціального внеску та загальнообов’язковим 
декларуванням доходів, що дасть змогу зменшити навантаження на фонд 
оплати праці. З іншого боку, у зв’язку з євроінтеграцією, загальна ставка податку 
в Україні не повинна бути меншою 15% відповідно до загальних правил 
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Європейського Союзу. Але ставка у розмірі 20% є обтяжливою для вітчизняного 
бізнесу, і це зумовлює спроби ухилення від сплати податку на додану вартість. 
Вважаємо, що зниження основної ставки даного податку розширить базу 
оподаткування і зменшить тінізацію економіки. 

Цікавим для України є досвід Великобританії. Так, Великобританія 
застосовує нульову ставку на продукти, книги, ліки, медицину, пасажирський 
транспорт, газети, дитячий одяг, тобто до товарів та послуг першої необхідності. 
Теоретично, Україні доцільно скористатися досвідом Великобританії щодо 
продуктів харчування у зв’язку з необхідністю їх здешевлення. З іншого боку, це 
призведе до скорочення дохідної частини бюджету чи підвищення інших 
податків з метою економічної рівноваги в державі [1]. 

У Франції, зокрема, діє чотири ставки ПДВ: основна – 18,6%, підвищена – 
22%, яка застосовується до оборотів з реалізації автомобілів, алкогольних і 
тютюнових виробів, хутра та інших предметів розкоші. Зменшені ставки 
застосовуються в розмірі 7% та 5,5%. Перша ставка – для оподаткування 
товарів культурного вжитку, друга – для товарів першої необхідності. Від 
оподаткування звільнені продовольчі товари і транспортні послуги. У Німеччині 
застосовується ставка податку 15%, для продовольчих товарів і книжково-
журнальної продукції – ставка 7%. Диференційовані ставки застосовуються і в 
Італії, Іспанії, Греції [2]. 

Таким чином, для України цінним є міжнародний досвід у сфері 
оподаткування непрямих податків. На даний час непрямі податки мають 
вирішальний вплив на формування податкової політики кожної держави та 
створення правових основ ринкової економіки. Не зважаючи на численні 
переваги непрямих податків для України дуже важливим нині є їх 
удосконалення, спираючись на досвід зарубіжних країн, так як вони являються 
не тільки суттєвим джерелом доходів бюджету, але й важливим інструментом 
державного регулювання. Поряд з цим, визначеність категоріального апарату 
щодо непрямого податку є запорукою побудови раціональної податкової 
системи. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
 

Сьогодні в часи скрутного становища економіки нашої країни неабияку 
роль відіграє ефективно функціонуючий фінансовий ринок. Досконалий 
страховий ринок, розвинені небанківські кредитні установи, пенсійні фонди та 
інші фінансові установи сприяють стабільному розвитку всіх економічних 
процесів у суспільстві. Проте, по при важливість елементів фінансового ринку, 
він сьогодні має певні недоліки функціонування.  

Сучасний фінансовий ринок це найважливіша складова фінансової 
системи держави, яка може успішно розвиватися і функціонувати лише в 
ринкових умовах [3]. В Україні учасниками фінансового ринку є комерційні 
банки, страхові компанії, фондові біржі. Саме вони становлять основу 
функціонування фінансового ринку України. Розглянемо стан функціонування 
банківської системи на сучасному етапі. Так, протягом останніх років в Україні 
значно скоротилася кількість банків з 163 у 2015 році до 75 банків станом на 
01.01.2020 року. Кількість банків зменшилася в основному за рахунок 
скорочення кількості банків з вітчизняним капіталом [2] 

При оцінці банківської системи варто оцінити активи комерційних банків 
(Рис.1).  

 
Рис. 1 Динаміка активів комерційних банків України 2015 – 2020 рр. 

Джерело: сформовано автором за даними [2] 
 

Так, дослідивши показники активів комерційних банків України, варто 
відмітити, що протягом 2015 – 2020 років активи банків спочатку зменшувалися, 
а потім значно зростали. Так, станом на 01. 01. 2015 року активи банків 
становили 1316852 млн. грн. Станом на 01.01.2016 року активи банків 
зменшилися на 4,7% і становили 1254385 млн. грн.., на 01.01.2017 року активи 
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банків зросли на 0,2%, на 01.01.2019 року знову зросли на 8,3% до 1360764 
млн. грн. А вже станом на 01.01.2020 року активи комерційних банків значно 
зросли на 9,8% до 1494460 млн. грн. 

При оцінці фінансового ринку варто дослідити банки, які є найнадійними. 
Так, згідно індексу FinScore2019 рік до найнадійніших банків належать (Табл. 1). 

Таблиця 1 
Рейтинг Топ – 10 найнадійніших банків України 

Банк Активи, млн. 
грн. 

Кредити, млн. 
грн. 

Депозити, млн.г
рн 

ІHГ Банк Україна 10 650 7 2277 5 387 

Креді Агріколь Банк 35115 24790 28 482 

ОТП Банк 34357 22768 26 824 

ПриватБанк 281637 54776 221 233 

ПроКредит Банк 21 075 16678 12 165 

Райффайзен Банк Аваль 74 919 45939 55 571 

Сітібанк 22 716 6072 19 711 

Укрсиббанк 49 238 22807 37573 

Дойче Банк ДБУ 2 591 1152 2154 

Ідея Банк 4 599 3586 3489 

Джерело: сформовано автором за даними [1] 
 
Так, дослідивши діяльність банків України, варто відмітити,що згідно 

індексу FinScore до найнадійніших банків належить ІHГ Банк Україна, активи 
якого становлять 10650 млн. грн. Приватбанк також займає четверту позицію в 
рейтингу, активи якого становлять 281637 млн. грн. 

Досліджуючи фінансовий ринок, варто дослідити ситуацію з облігаціями 
внутрішніх державних позик. Так, на фондовому ринку у 2015 році було 
розміщено 80015,4 млн. грн.. ОВДП, у 2016 році – на 95,5 % більше (166240,81 
млн. грн.).  2017 році на первинному ринку було розміщено 103458 млн. грн. 
 ОВДП, у 2018 році – на 38,1 % менше (65127,8 млн. грн.). Обсяг 
розміщених ОВДП на фондовому ринку у 2019 році становив 103735,2 млн. грн. 
[2]. 

Аналізуючи фінансовий ринок, не можна не згадати про актуальне 
питання курсу валют. Так, сьогодні Україна та світ зіткнулися з проблемою 
міжнародного масштабу – коронавірус. Він чинить нещадний вплив не лише на 
здоров’я людей, а і на здорове функціонування економіки країн та фінансового 
ринку зокрема. Так, як фінансовий ринок України і до того був не в найкращому 
становищі, то сьогодні ми спостерігаємо певні негативні явища на ньому. 
Перше, що кидається в очі і стосується кожного громадянина – курс валют. Так, 
станом на початок 2015 року курс долара на міжбанку становив 21,01грн за 
долар. Протягом 2015 – 2019 року його найвище значення спостерігалося на 
початку 2018 року, коли курс долара сягнув 28,2 грн. На початок 2020 року 
здавалося б ситуація більш – менш стабілізувалася і долар коштував 23,7 грн. 
Проте, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні змінила хід подій і станом 
на кінець березня долар в Україні коштує 28,10 грн. 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/21684818
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/14361575
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/21685166
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/14360570
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/21677333
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/14305909
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/21685485
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/09807750
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36520434
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/19390819
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Оцінюючи фінансовий ринок України, варто дослідити облікову ставку 
Національного банку України. Адже саме завдяки обліковій ставці Національний 
банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного 
ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на 
відповідний період. Так, на початок 2015 року облікова ставка НБУ становила 22 
%, на початок 2016 року – 14%, 2017 року – 16%, 2018 року – 18%, 2019 року – 
11%. Станом на 13.03 2020 року облікова ставка НБУ становить 10%. 

Дослідивши діяльність фінансового ринку України, на нашу думку, на 
найбільшу увагу заслуговують такі проблеми: проблема мобілізації ресурсів;  
недосконалість фінансової системи; відсутність узгодженого законодавства. 

Головна проблема українського ринку фінансових послуг полягає у 
відсутності на ньому фінансових ресурсів.Тому, вирішення цієї проблеми 
передбачає створення умов, які б дали змогу додатково залучити внутрішні 
фінансові ресурси, зокрема заощадження населення та “тіньовий капітал”, до 
інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних 
інвесторів. 

Проблему нерозвиненості фінансової системи можна вирішити шляхом 
запровадження жорсткого режиму економії щодо витрачання бюджетних коштів. 
Сьогодні, в часи боротьби з коронавірусом, це особливо актуально. По – друге, 
проаналізувати доцільність деяких соціальних витрат та направити кошти на ті 
напрямки, які дійсно цього потребують. Звичайно, варто зменшити обсяги 
фінансових запозичень для покриття дефіциту державного бюджету та 
оптимізувати рівень податкових вилучень до бюджету. 

Сьогодні розвиток фінансового ринку в Україні визначається 
Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 р., 
Угодою про співробітництво між Україною та ЄС, Меморандумом про економічну 
та фінансову політику тощо. Однак, на жаль, прописані там заходи мають 
переважно лише технічний характер та не дають змогу повністю відкрити весь 
потенціал фінансового сектору в економіці нашої країни. Тому питання щодо 
узгодження нормативних документів фінансового ринку також потребує сьогодні 
нагального вирішення. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
 

В умовах євроінтеграції Україна зобов’язана дотримуватися світових 
стандартів щодо ведення економічної політики. Успішного економічного 
розвитку можна досягти за умови наявної міцної, надійної фінансової основи, 
визначальну базу якої становлять доходи бюджетів, зокрема податкові 
надходження. Саме вони є фундаментом податкової системи України. 

Податкова система України - сукупність загальнодержавних та місцевих 
податків та зборів та інших обов'язкових платежів, до бюджетів усіх рівнів, форм 
і методів їх уставлення, зміни, скасування, обчислення, сплати та стягнення, а 
також забезпечення відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 
оподаткування, організація роботи по податковому контролю.Документом, що 
регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів є 
Податковий кодекс України [1]. Цим документом  встановлюються такі види 
податків та зборів в Україні: загальнодержавні податки та збори; місцеві податки 
та збори. 

Розглянемо податкову систему в Україні на сучасному етапі. Так, 
протягом останніх років простежується така динаміка податкових 
надходжень до Зведеного бюджету України (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка податкових надходжень до бюджету України 2015 – 

2019рр, млн. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі даних [3] 
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Так, з Рис. 1 видно, що протягом 2015 – 2018 рр. спостерігалось 
збільшення податкових надходжень до Зведеного бюджету України. Так, у 
2015р. до Зведеного бюджету держави надійшло 409417,5 млн. грн. 
податкових надходжень, тоді як у 2018 р. – майже у 2,5 разів більше. Щодо 
2019 р., то на сайті Державної казначейської служби України станом на 2019 
рік у звітності відображені надходження податків 1070321 млн. грн. 

Найбільшу частку в дохідній частині зведеного бюджету України 
становлять такі державні податки як податок на доходи фізичних осіб, податок 
на прибуток та податок на додану вартість. Розглянемо динаміку надходжень 
даних податків до Зведеного бюджету України (Рис. 2). 

Згідно даних таблиці, спостерігається збільшення надходжень від податку 
на доходи фізичних осіб, прибуткового податку та податку на додану вартість до 
зведеного бюджету України протягом 2015 -2019 років. Так, у 2015 році 
надходження від ПДФО становили 99983,1 млн. грн., у 2016 році сума 
надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету зросли 
на 38,8%  і становила 138782 млн. грн., протягом 2017-2018 років 
спостерігалось збільшення надходжень, проте незначними темпами. Станом на 
2019 рік надходження ПДФО до зведеного бюджету становили 275458,5 млн. 
грн. Щодо прибуткового податку, то у 2015 році до зведеного бюджету надійшло 
39053,2 млн. грн., у 2016 році надходження зросли на 54,2% до 60223 млн. грн. 
У 2017 році податок на прибуток становив 73397,7 млн. грн., а у  2018 році – 
106182,3 млн. грн. Станом на 2019 рік надходження від прибуткового податку 
зросли на 10,5% і становили 117316,8 млн. грн. Щодо ПДВ, то надходження від 
даного податку становили у 2015 році 39686,5 млн. грн. У 2016 році – зросли на 
36,2%, у 2017 році – знову збільшились на 17,4%, у 2018 році – на 24,7%. 
Станом на 2019 рік надходження від ПДВ становили 88929,8 млн. грн. 

 

 
Рис. 2 Динаміка податкових надходжень до бюджету України 2015-

2019рр., млн. грн. 
*сформовано автором на основі даних [3] 
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Розглянемо яку частку у податкових надходженнях становлять місцеві 
податки та податки, які займають найбільшу частку в доходах бюджету (Рис.3). 

 
Рис. 2 Структура податкових надходжень до бюджету України 2015-

2019рр., млн. грн. 
*сформовано автором на основі даних [3] 
 
Розглянувши структуру податкових надходжень, варто відмітити, що 

фактично половину податкових надходжень до зведеного бюджету становлять 
ПДВ, ПДФО, прибутковий податок та місцеві податки. Так, протягом 2015 – 2019 
років збільшувалася частка надходжень від місцевих податків з 5,1% у 2015 році 
до 6,9% - у 2019 році. Збільшилася і частка прибуткового податку з 9,5% у 2015 
році до 11% у 2019 році. Частка ПДФО збільшилася з 24,4% у 2015 році до 
25,7% у 2019 році. ПДВ у 2015 році становило 9,7%, а у 2019 році – 8,3%. 

Проаналізувавши певні особливості податкової системи України, варто 
відмітити, що головними вадами сучасної моделі податкової системи є: 
надобтяжливість, нерівномірність і несправедливість розподілу податкового 
навантаження; чиновницькі викривлення норм законодавства; корумпованість і 
каральний зміст податкових відносин. А відтак податкова система та податкова 
політика, що діє в нашій державі, продовжує стояти на заваді ефективному 
розвитку українського суспільства. Вона була і є високим частоколом між 
владою і народом та використовується як засіб пригнічення платників податків 
[4]. 

Отже, варто виділити шляхи реформування податкової системи України, 
які стосуватимуться податкової системи загалом та кожного податку зокрема. 
Так, по при певні реформи в даному напрямку, варто більш акцентувати увагу 
на прогресивній шкалі оподаткування доходів громадян. Адже люди з високим 
рівнем доходу можуть і повинні оподатковуватися більш ефективно. Разом з 
тим, система податків та зборів має бути простою, справедливою, компактною, 
ефективною, а також адміністрування податків має бути здешевленим, адже 
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збір деяких податків та/або зборів обходиться державі дорожче, аніж 
надходження від самого податку/збору [2]. Важливо підвищити ефективність та 
публічність (доступності інформації) державних витрат, що фінансуються за 
рахунок податків та зборів, що сприятиме підвищенню рівня довіри громадян та 
може вплинути на добровільне дотримання податкового законодавства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
 

Потрeба дeцeнтралізації державного управління в Україні стоїть на 
порядку денному з перших років виникнення української державності. У вересні 
1997 р. Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію місцевого 
самоврядування, задекларувавши відданість європейським стaндaртaм 
управління. Відтоді різними урядами було зроблено декілька спроб провести 
необхідні реформи, але в силу різних причин вони не увінчалися успіхом. [3] 
Утілeння в життя системних змін почaлося відразу після зіткнeнь на Майдані і 
зміни уряду на початку 2014 р. 1 квітня 2014 р. Кабінетом Міністрів України було 
прийнято Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади. 

Сьогодні демократія є найзaтребуванішою формою політичного устрою 
суспільства, що дає можливість людям не тільки обирати керівників, а й 
контролювати владу. Незважаючи на всі проблеми, що постають у рамках 
дeмократичної форми організації сyспільства, його державно-політичного 
устрою, саме влада народу найкраще справляється з викликами сyчасності. 

Тривала відсутність політичної волі для проведення повноцінної 
децентралізації у державному управлінні стала однією з причин посилення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20#n6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=991
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сепаратистських рухів на сході країни. Нaслідками політики тотальної 
централізації влади в Україні стали: 

 істотна залежність територій від центру; 
 низький рівень інвестиційної привабливості територій; 
 інфрaструктyрнo, фінансово та кaдрoвo слабкі громади; 
 деградація сільської місцевості; 
 складна демографічна ситуація; 
 низька якість надання публічних послуг; 
 низький рiвeнь дoвiри дo влaди; 
 високий рівень корупції 
 низька ефективність управлінських рішень. 
Станом на початок реформи у 2014 році тільки 6 регіонів в Україні були 

самодостатніми, що викликало значну регіональну диспропорцію, а відповідно – 
і якість життя та послуг, що oтримyвaли українці. [4] Ці виклики вимагали 
проведення кардинальних реформ в частині державного yпрaвлiння, місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Фінансова децентралізація. Ефективне місцеве самоврядування та 
забезпечення ним поступального соціально-економічного розвитку вiдпoвiдних 
територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної та фінансової бази. 
Децентралізовані повноваження мають бути забезпечені відповідним ресурсом 
для якісного виконання. 

Тому із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 
січня 2015 року місцевим самоврядуванням отримано більше фінансів для 
підвищення економічної спрoмoжнoстi. [2] 

Об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста 
обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% 
податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях 
повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток 
підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно 
(нерухомість, земля, транспорт). 

До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом (до реформи прямі відносини мали лише обласні та районні 
бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих 
державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та 
медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо). 
Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування 
затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття закону про 
Державний бюджет. 

Такі покращення вже дали перші помітні результати. Власні доходи 
місцевих бюджетів з 2014 по 2018 рік збільшилися на близько 200 млрд. грн. (з 
68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн). [1] Це — реальний інструмент впливу на 
досягнення результату та відповідальність за довіру громад. 

Отримані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали 
органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку своїх 
територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-
комунальної інфраструктури. 
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Місцева влада стала зацікавленою в розвитку інвестиційної 
привабливості своїх територій на благо громади, адже сплачені тут податки 
підуть на підвищення якості життя жителів цієї території. Різноманітні дозволи та 
реєстраційні документи для ведення бізнесу можна буде отримувати на місцях, 
громади зможуть самостійно залучати інвестиції, сприяючи їх соціально-
економічному розвитку. 

Переваги реформи багато громад відчули вже сьогодні: в їх містах, селах 
і селищах почали приводитися до ладу дороги, медичні та освітні заклади – все 
те, що десятиліттями перебувало у занепаді. 

Реформа дала поштовх до повноцінного розвитку громад, можливість 
поліпшити життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому і дозволяє 
громадянам – кожному з нас - самостійно господарювати там, де вони живуть. 

Перспективи розвитку фінансової децентрелізації: 
1. Формування нової територіальної основи для діяльності органів 

влади на рівні громад і районів. 
2. Передача повноважень органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування та їх розмежування між рівнями і органами за 
принципом субсидіарності. 

3. Створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень 
органів місцевого самоврядування. 

4. Створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень 
органів місцевого самоврядування. 

5. Упорядкування системи  державного контролю та нагляду за 
законністю діяльності органів місцевого самоврядування. 

6. Розвиток форм прямого народовладдя: виборів, референдумів. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ ЯК 
ОДНОГО ІЗ НОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНОЇ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ 

 
 

Стабільний соціально-економічний розвиток України базується на 
стратегічних пріоритетах, основним з яких є обраний курс на децентралізацію; 
спостерігається відстоювання інтересів громадянського суспільства та розвитку 
держави на основі залучення територіальних громад до управління місцевим 
розвитком. Це передбачає виокремлення, формування та розвиток 
територіальної громади як базового суб’єкта місцевого самоврядування [1, с. 8]. 

Бюджетна політика є вагомим інструментом державного регулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів. ЇЇ дієвість визначається двома 
показниками: станом державних фінансів та рівнем економічного розвитку 
регіонів. В свою чергу, місцеві фінанси є основою розвитку територіальних 
громад, саме тому в процесах бюджетної децентралізації, реформування 
територіальної організації влади та місцевого самоврядування функціонування 
місцевих бюджетів має бути спрямоване на стабільний економічний розвиток та 
забезпечення оптимального використання ресурсів громади. Актуальності дане 
питання набуло в проміжку 2014-2018 рр., коли було реалізовано перший етап 
адміністративно-територіальної реформи.  

На даний час, Уряд визначив підтримку реформи децентралізації в 
Україні одним з пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого 
самоуправління і економічного розвитку країни в цілому. Очікується, що 2019 рік 
стане ключовим у питанні формування базового рівня місцевого 
самоврядування: до кінця року більшість існуючих малочисельних місцевих рад 
можуть об’єднатися, а отже стати спроможними перебрати на себе більшість 
повноважень, належним чином використовувати ресурси і нести 
відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед людьми та державою. Це 
створить стійке підґрунтя для наступних кроків реформи місцевого 
самоврядування, а також сприятиме прискоренню реформ у сфері охорони 
здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших 
секторах. 23 січня 2019 року Кабінет Міністрів України ініціював перехід до 
нового етапу реформи децентралізації, який передбачає закріплення вже 
набутих успіхів і формування спроможних громад, зміну територіального устрою 
на рівні районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій 
контролю різних рівнів управління, а також розвиток форм місцевої демократії 
[2]. 
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Наразі для реформи децентралізації настає принципово новий етап. 
Стовідсоткове покриття території об’єднаними громадами має завершитися 
навесні 2020 року. Враховуючи, що у попередні чотири роки відбулося 
об’єднання 3,9 тисяч із загальних 10,9 тисяч громад, а 64 % громад 
залишаються не об’єднаними, необхідне різке прискорення впровадження 
реформи децентралізації [3]. Загальну динаміку формування ОТГ 2015-2019рр. 
спостерігаємо на рис.1. 

 
Рис.1. Кількість створених ОТГ за 2015-2019 рр. 

Джерело: [4] 
 
Оскільки, на даний момент здійснюється перехід на середньострокове 

планування бюджетів, на нашу думку, разом із цим було б доцільно 
запровадити «Бюджетну стратегію регіону» – документ, який міститиме кількісні 
індикатори соціально-економічного розвитку регіону, залежно від зміни яких 
документ би корегувався. Необхідність розроблення цього стратегічного 
документа на регіональному рівні пояснюється реформуванням фінансових 
основ ОМС, які, своєю чергою, формують підґрунтя для середньо та 
довгострокового планування місцевих бюджетів. Попри відсутність у чинних 
нормативних актах України терміну «бюджетна стратегія регіону», можна 
стверджувати, що його запровадження дозволило б зняти низку питань, 
пов’язаних із інвестиційними ризиками, діловою активністю в регіоні, 
реалізацією інноваційних проектів тощо. Регіональні стратегії соціально-
економічного розвитку та регіональні програми розвитку повинні слугувати 
основою середньострокових прогнозів бюджетної стратегії. Особливістю 
розроблення бюджетної стратегії є прогнозування очікуваних доходів, видатків, 
дефіциту (профіциту) на перспективу. Адже чіткі та максимально точні оцінки 
сприятимуть вдосконаленню бюджетного процесу на регіональному рівні. 
Залежно від економічної активності в регіонах можна розробляти різні сценарії 
бюджетної стратегії. Відповідальність за виконання та розроблення «Бюджетної 
стратегії регіону» доцільно покласти на регіональні органи управління (ОДА та 
департаменти фінансів і економіки ОДА) [5]. 

Отже, одним із пріоритетів бюджетної політики в Україні на сучасному 
етапі є проведення комплексної реформи місцевого самоврядування, головною 
метою якої є підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової 
автономності місцевих бюджетів, а також посилення ефективності використання 
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бюджетних коштів. Лише за умови вирішення законодавчих, організаційних 
проблем місцеві бюджети, у майбутньому зможуть мати достатній обсяг коштів 
на виконання делегованих повноважень. Саме тому ми вважаємо, що 
запровадження «Бюджетної стратегії регіонів» допоможе визначити обсяги та 
джерела надходжень доходів місцевих бюджетів; напрями видатків і сфери 
проведення інституційних реформ. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 
 

Необхідною умовою формування ефективного місцевого самоуправління 
вважається децентралізація влади з прийняття бюджетних рішень (особливо 
формування та використання коштів місцевих бюджетів). Саме від цих рішень 
залежить надання публічних послуг і задоволення потреб населення в різних 
сферах життєдіяльності територій.  

Однією із першочергових умов незалежності і життєздатності органів 
місцевої влади вважається бюджетна децентралізація, оскільки саме процес 
децентралізації ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади не 
лише у розвитку власної території, а й сприяє ефективному забезпеченню 
суспільними послугами.  

Бюджетна децентралізація – це процес передання повноважень від 
центрального уряду до місцевих урядів. При цьому здійснюється передача 
відповідних фінансових ресурсів на виконання цих повноважень через 

https://decentralization.gov.ua/about
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трансформацію або закріплення частини загальнодержавних податків за 
місцевими бюджетами,що отримали нові повноваження або через 
запровадження місцевих податків. 

Основними завданнями бюджетної децентралізації є такі:  
- формування структури та повноважень органів місцевого 

самоврядування; 
- створення системи взаємодії між органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями; 
- ефективне управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні 

та їх децентралізація; 
- розроблення системи контролю з надання послуг та забезпечення 

належної інфраструктури для їх надання; 
- розвиток міжрегіонального співробітництва; 
- створення умов для покращення розвитку сільської місцевості та 

поширення позитивних процесів розвитку міст тощо [1] . 
Основна перевага бюджетної децентралізації – раціональне формування 

та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні завдяки створенню ОТГ 
(Об’єднання територіальних громад). 

Активно ОТГ почали створюватись ще у 2015 р., коли вже влітку 2015 р. їх 
налічувалось 159. У 2016 р. кількість ОТГ становила 366, 2017 р. – 665, 2018 р. 
– 805, 2019 р. –981. Станом на 18.02.2020 р. кількість ОТГ на території України 
складає 982 громади [2]. 

Лідирують серед областей по створенню ОТГ такі, як Дніпропетровська 
(71), Черкаська (57), Запорізька (56), Житомирська (56), Волинська (54), 
Тернопільська (54) [2]. 

Ще однією перевагою бюджетної децентралізації є розмежування 
податків та зборів. ОТГ отримали повноваження та ресурси, які раніше 
надавалися тільки містам обласного значення, а саме – зарахування до 
місцевого бюджету 60 % податку на доходи фізичних осіб. Окрім цього, 
територіальні громади отримують 100 % з єдиного податку, податку на прибуток 
підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно 
(нерухомість, земля, транспорт). З іншого боку, ОТГ отримали право на 
державні трансферти для виконання повноважень: дотації, освітня та медична 
субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо. 

Третя перевага бюджетної децентралізації – зміни в частині офіційних 
трансфертів та неоподаткованих мінімумів. Зростання частки державних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів свідчить про недостатність обсягу 
власних і закріплених доходів для виконання самоврядних та делегованих 
повноважень, а також демонструє значну залежність місцевих бюджетів від 
Державного. Тобто міжбюджетні трансферти виступають в ролі гарантів 
фінансової спроможності  бюджетів місцевих органів влади, які їх отримують. 

Крім переваг, в період проведення реформи децентралізації виникла 
низка проблем. Зокрема, створення ОТГ, здебільшого, немає підтримки зі 
сторони громадян, оскільки люди не розуміють процесу децентралізації, а також 
стикаються зі спротивом місцевих рад та районних адміністрацій. Таким чином, 
вони заважають створенню ОТГ через страх втрати повноважень, або ж, навіть 
робочих місць [3].  
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На сьогодні не є врегульованим питання про розподіл повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, а також 
функцій та повноважень між місцевими ОТГ та районними радами і державними 
районними адміністраціями.  

Створені ОТГ не мають належно підготовлених кадрів, а службовці 
місцевого самоврядування є низько кваліфікованими для виконання нових 
функцій. В результаті, це спричиняє неефективне використання фінансових 
ресурсів ОТГ та неспроможність освоїти на розвиток кошти державних 
субвенцій. 

Також актуальним залишається питання про запровадження необхідних 
механізмів контролю за діяльністю органів місцевого  самоврядування з боку 
державних органів та громади.  

Для завершення процесу децентралізації на порядку денному 
залишаються декілька законопроектів, які стосуються регулювання земельних 
відносин та права громад розпоряджатися землями за межами населених 
пунктів. Очікується прийняття законопроекту про муніципальну варту, проектів 
законів, які розмежують повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, 
культури, інфраструктури між ОТГ, іншими органами місцевого самоврядування 
та виконавчою владою. 

Можна зробити висновок, що для подолання викликів на шляху 
проведення бюджетної децентралізації необхідним є подальше напрацювання 
питань, що забезпечили б успішність реформи та мали позитивний вплив на 
всю економічну систему країни. Зокрема, необхідним є подальше провадження 
змін щодо підвищення ефективності місцевих податків та зборів (особливо в 
частині спрощення адміністрування податку на нерухоме майно); потребує 
подальшого узгодження й питання адміністрування акцизного податку, оскільки 
надходження з такого податку є нерівномірними для різних територій. 
Видається доцільним залишити надходження з акцизного податку до бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, які об’єдналися відповідно до 
перспективного плану, а також до обласного бюджету. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 
 

Розвиток України як незалежної держави з європейськими цінностями 
потребує вирішення проблеми децентралізації як частини проблеми 
забезпечення ефективного функціонування багаторівневої бюджетної системи. 
У сучасних дослідженнях децентралізацію визначено як це передачу значних 
повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого 
самоврядування з метою найбільш успішної їх реалізації. 

В Україні вектор на проведення децентралізаційних процесів закріплений 
у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади від 1 квітня 2014 р. Оскільки головним інструментом 
проведення соціально-економічної політики є бюджет, то саме бюджетна 
політика повинна сприяти сталому і ефективному економічному розвитку. Тому 
на сучасному етапі управління основою є бюджетна децентралізація. 

Бюджетна децентралізація збільшує можливості участі місцевої влади у 
розвитку власної території, сприяє ефективному забезпеченню суспільними 
послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з 
найнеобхіднішими місцевими потребами. Зазвичай вона зумовлена прагненням 
центрального уряду поліпшити систему управління державою через реалізацію 
стратегічних та операційних цілей, кінцевою метою яких є створення безпечного 
середовища для життя людини.[1] 

Михайло Рейснер говорив: «Чим далі від окремого громадянина джерело 
влади, тим більш недосяжні йому її мотиви, тим більше сліпою стає його покора, 
тим більше пасивний характер приймає він сам відносно пануючої над ним 
більшості». 

За січень-вересень 2019 року загальний обсяг надходжень до місцевих 
бюджетів (з урахуванням всіх видів трансфертів) склав 416,9 млрд грн, що на 
3,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.  

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу 
займає податок на доходи фізичних осіб – 59,8% від загальної суми доходів 
загального фонду місцевих бюджетів (або 119,3 млрд грн). Другим за сумою 
джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до 
податку на майно, який є місцевим податком. У структурі доходів загального 
фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,5% (рис. 1). У звітному 
періоді до місцевих бюджетів сплачено 25 млрд грн плати за землю (а саме 
земельного податку і орендної плати), що на 22,2% (або на 4,5 млрд грн) більше 
надходжень аналогічного періоду 2018 року. Значна частка у структурі місцевих 
бюджетів належить надходженням єдиного податку. У аналізованому періоді 
вона становить 12,4% доходів загального фонду місцевих бюджетів (рис. 1). 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

188 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

 

Обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2019 року склав 24,7 млрд грн, 
що на 22,0% (4,5 млрд грн) більше за надходження аналогічного періоду 
минулого року. (рис. 1). 

 
Рис.1 Структура надходжень доходів загального фонду місцевих 

бюджетів без трансфертів, у % [4] 
 
Тенденції надходжень та соціально-економічна ситуація дають підстави 

для висновку, що упродовж періоду проведення реформи децентралізації 
залишаються невирішеними такі проблеми, які створюють ризики для успішної її 
реалізації: 

1. Створення об'єднаних територіальних громад переважно не має 
підтримки з боку широких верств населення, адже люди не розуміють сам 
процес децентралізації, а також стикаються зі спротивом з боку районних 
адміністрацій і місцевих рад, причиною чому є страх втратити робочі місця та 
повноваження.  

2. Швидке збільшення кількості ОТГ без пропорційного збільшення обсягу 
субвенції на розвиток інфраструктури знижує мотивацію громад до об'єднання 
та їхні можливості щодо соціально-економічного розвитку. 

3. На сьогодні не врегульовано питання розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади загалом. 

4. В утворених об'єднаних територіальних громадах спостерігається 
низька кваліфікація службовців місцевого самоврядування для виконання нових 
функцій. Це призводить до неефективного використання фінансових ресурсів 
територіальних громад.  

5. Актуальним є питання запровадження механізмів контролю за 
діяльністю органів місцевого самоврядування, як з боку державних органів, так і 
з боку громадськості. 

 6. Для завершення процесу децентралізації на порядку денному 
залишаються десятки законопроектів, які стосуються регулювання земельних 
відносин та права громад розпоряджатися землями за межами населених 
пунктів  
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ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

         Зі становленням незалежності України, одним з першочергових 
завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної 
бюджетної політики. Оскільки, cтабільна бюджетна система будь-якої країни є 
однією з основних умов забезпечення економічного розвитку, а також, 
економічної, фінансової та політичної безпеки в цілому.  Тому на сьогодні 
надзвичайно актуальним є питання дослідження процесів трансформації 
міжбюджетних взаємовідносин у контексті реформування адміністративно-
територіального устрою, територіальної організації органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування.  

        Питання проблем місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, 
основи їх організації та регулювання є важливими для становлення непохитної 
та стабільної економіки і займають вагоме місце у працях таких вчених: 
В.Опарін, О.Василик, В.Базилевич, Н.Малиш та ряду інших. Віддаючи належне 
досягненням науковців щодо опрацювання зазначеної проблематики, слід 
наголосити на необхідності подальшого поглибленого вивчення міжбюджетних 
відносин в системі державного регулювання економіки України на більш 
сучасному етапі розвитку, запозичуючи при цьому досвід та практику зарубіжних 
країн. Отже, тема полягає в характеристиці сучасного стану системи 
міжбюджетних відносин в Україні; чинників, що впливають на її функціонування, 
а також розроблення рекомендацій щодо їх подальшого проведення з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку країни та світу. 

       Місцеві бюджети відображають сукупність розподільчих і 
перерозподільчих відносин щодо формування та використання територіального 
централізованого фонду грошових коштів відповідно до законодавства та 
реалізують соціальну функцію держави [1]. Система міжбюджетних відносин на 
рівні держави впливає на стабільність надходжень до бюджетів, тим самим на 
темпи економічного зростання, а на місцевому рівні - визначають ефективність 

http://www.c-ed.info/img/pdf/Utt_125_134_ukr.pdf
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використання місцевих ресурсів, якість та обсяг надання адміністративних та 
соціальних послуг, ефективність інвестиційного клімату в регіонах, а також 
створення умов для розвитку підприємництва. Отже, міжбюджетні відносини є 
потужним засобом державного регулювання, важливим показником розвитку 
бюджетного процесу, що зумовлені рухом коштів між державним бюджетом і 
місцевими бюджетами, між окремими видами місцевих бюджетів. Основними 
формами цього руху є міжбюджетні трансферти, взаємозаліки та 
взаєморозрахунки, об’єднання коштів бюджетів територіальних громад для 
виконання спільних проектів і програм. Найважливішою передумовою їх 
існування є необхідність здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів 
усередині бюджетної системи [2].  

Основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин України 
визначаються Бюджетним кодексом України. На його виконання Постановою 
Кабінету Міністрів України затверджено Формулу розподілу обсягу 
міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, та 
Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним або 
міським бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, 
селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту 
[3].  

Слід зазначити, що ситуація з наданням міжбюджетних трансфертів  в 
Україні демонструє низку недоліків. Наприклад, згідно з розрахунками, частка 
трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів останніх років зростає, що 
породжує залежність місцевих бюджетів від державного, це говорить про 
виникнення передумов до зниження мотивації органів місцевої влади, до 
мобілізації джерел податкових надходжень та ініціативи щодо ефективного 
використання трансфертів. За таких умов, бюджет держави скоріш 
перетворюється у бюджет споживання, ніж у джерело розвитку. 

Механізмом, що дозволяє найбільш ефективно узгодити інтереси 
учасників бюджетного процесу, на думку більшості сучасних вчених, є 
бюджетний (податковий) федералізм, який так само зарекомендував свою 
ефективність в унітарних та федеративних країнах. Основою моделі 
бюджетного федералізму є чітка відповідність доходів та видатків місцевих 
бюджетів, що дає змогу зменшити обсяги трансфертів і зосереджувати кошти 
державного бюджету на виконанні завдань розвитку країни [4]. В Україні, згідно 
міркувань вчених, доцільно поступово запроваджувати окремі елементи 
децентралізованої, а не кооперативної моделі бюджетного федералізму. 
Децентралізована модель передбачає розширену автономію функціонування 
бюджетів різного рівня, причому головна роль відводиться саме бюджетам 
низового рівня управління. Інакше кажучи, доцільно і надалі децентралізовувати 
міжбюджетні відносини, оскільки разом із встановленням прямих бюджетних 
відносин між державою та бюджетами місцевого самоврядування це значно 
зміцнить фінансову потужність територіальних громад міст, селищ і сіл та 
створить можливості для вирішення проблем місцевого розвитку. 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що система міжбюджетних відносин 
відповідає конкретним історичним та соціально-економічним умовам і 
відображає розподіл владних повноважень і відповідальності, що склалися у 
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певній країні. У зарубіжних країнах реформування міжбюджетних відносин 
відбувалось одночасно із докорінними змінами у бюджетно-фіскальній сфері, 
еволюцією місцевого самоврядування, зі зміною адміністративно-
територіального устрою, і як правило, реформування системи фінансового 
вирівнювання є заключним у структурних змінах. 

Розвиток міжбюджетних відносин в Україні повинен забезпечуватись 
через поліпшення якості бюджетного планування на основі економічно 
обґрунтованих, затверджених державних соціальних стандартів для всіх сфер 
надання послуг, гарантованих державою. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що в Україні існує 
низка проблем, пов’язаних із функціонуванням міжбюджетних відносин, 
зокрема, централізація міжбюджетної системи, незважаючи на ряд проведених 
державних реформ на місцевому рівні, залежність місцевих бюджетів різного 
рівня від міжбюджетних трансфертів. Для забезпечення належного 
функціонування міжбюджетної системи та економіки країни загалом, необхідним 
є належне впровадження державних реформ, суть яких полягає в наданні 
місцевим бюджетам більше прав і свобод, а також їх переорієнтації на власне 
фінансування, пошук джерел власних коштів, що надасть їм більше 
повноважень та фінансової незалежності. 
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РОЗВИТКУ 

 
 

Українська держава потребує здійснення результативних 
трансформаційних перетворень, які торкаються сфери соціально-економічного 
розвитку, та вироблення такої управлінських моделей у контексті 
інформаційного забезпечення цього процесу, які би відповідали основних 
принципам, стандартам та нормам цивілізованого суспільства. Метою 
державного управління має бути створення умов для збалансованого та 
динамічного розвитку на загальнодержавному та регіональному рівнях шляхом 
активізації використання інформаційного потенціалу як основи зміцнення 
конкурентоспроможності України на європейській арені. 

Ключова роль тут повинна належати реалізації державою такої стратегії 
соціально-економічного розвитку, яка передбачала би чіткий розвиток окремих 
галузей національної економіки та фундаментальних напрямів державної 
політики на основі інструментів інформаційного забезпечення, що дає 
можливість налаштувати державу на прогресивний поступ на належній основі. 
Іншими словами, успішний соціально-економічний розвиток держави потребує 
злагоджених управлінських дій у напрямі розробки відповідної державної 
стратегії, яка би відповідала вимогам сьогодення і була розроблена на коротко-, 
середньо і довгострокову перспективу. Цілі і завдання, поставлені в ній, повинні 
відповідати реальним потребам українського суспільства і реалізовуватися в 
рамках дії відповідного механізму, який передбачає уніфікацію інформаційного 
забезпечення. Розроблена стратегія повинна впроваджуватися в життя у 
контексті потреби реалізації Україною євроінтеграційних прагнень, тому цей 
документ має основуватися на нормах, правилах, показниках і стандартах 
розвинутих країн Європейського Союзу. 

Важливим елементом механізму реалізації державної стратегії соціально-
економічного розвитку якраз і виступає інформаційне забезпечення цього 
процесу. Зважаючи на важливість цієї складової, потрібно, на наш погляд, в 
першу чергу вдосконалити статистичну базу щодо показників, які обираються 
для розробки та реалізації стратегії із можливістю їх  кількісного виміру та оцінки 
заходів, що передбачені в рамках запланованих заходів.  

Іншими словами, забезпечити отримання достовірних даних, на основі 
яких можна буде отримати ті прогнозні показники, які дадуть змогу оцінити 
реальну можливість соціально-економічного розвитку в майбутньому (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема інформаційного забезпечення в сфері соціально-
економічного розвитку держави 

 
Окремий акцент у державній стратегії повинен ставитися на підвищенню 

якості соціально-економічного розвитку на регіональному рівні. Відповідно до 
Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування [1], що 
дає підстави вести ставити акцент на ролі регіонального управління процесами 
соціально-економічного розвитку. В даному випадку мова йде про нагальну 
потребу здійснення децентралізаційних перетворень в українському суспільстві, 
на основі яких функціонують територіальні формування європейських держав. 
Такий підхід спростить проведення трансформаційних перетворень в 
економічних системах регіонального рівня та, як наслідок, покращить якість 
життя і добробут населення. Відповідно до цього, інформаційне забезпечення 
та здійснення управлінських дій щодо його вдосконалення є важливим 
інструментом забезпечення ефективності реалізації державної стратегії 
соціально-економічного розвитку [2]. 

Таким чином, розробка стратегічних підходів до управління 
інформаційним забезпеченням на регіональному рівні повинна бути спрямована 
на вирівнювання умов економічної діяльності в межах усіх регіонів, раціональне 
використання виробничо-ресурсного потенціалу регіонів, досягнення сталого 
економічного зростання та підвищення на цій основі соціально-економічних 
показників рівня життя населення України. 

Отже, державна стратегія соціально-економічного розвитку, здійснювана 
в рамках відповідного інформаційного забезпечення, повинна переслідувати 
основну мету – забезпечувати економічне зростання та, як наслідок, якісний 
рівень життя та добробуту населення української держави. Виконання плану 
стратегічного розвитку можливе тільки за наявності необхідного потенціалу для 
його реалізації.  
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Сучасність вимагає від країн активної участі у створенні інноваційних 
перспектив. Відповідно до цього Україна намагається брати участь у 
розробленні достатньої кількості стартапів, великій кількості з яких вже вдалося 
завоювати прихильників та стати всесвітньо визнаними. Саме такі інноваційні 
проєкти є ефективним засобом подолання кризи в країні, розширення ринку 
збуту  національної конкурентоспроможної продукції та розвитку ринку високих 
технологій.  

Для розвитку вітчизняної економіки актуальними стають проєкти та бізнес 
ідеї, започатковані не професіоналами, а цілеспрямованими новаторами, метою 
яких є реалізація своїх здібностей [1]. 

Сьогодні стартапи займають провідне місце у розвитку малого бізнесу. 
Завдяки їм країна починає отримувати нові свіжі ідеї та підходи до вирішення 
необхідних потреб, до яких належать: відновлювальні джерела енергії, 
переробка сміття та відходів, інформаційні технології, електромобілі, подолання 
екологічних проблем тощо. 

 Стартапи впроваджуючи свої новаторські підходи до вирішення 
нагальних соціально-економічних проблем, зростання попиту на їх продукцію з 
боку іноземних інвесторів підвищують рівень зацікавленості урядів держав з 
метою утримання їх в межах країни. Тому важливого значення набуває 
державна політика стимулювання утворення та розвитку стартапів. Важливим 
інструментом є здійснення відповідної фіскальної політики [2]. 

Основною проблемою розвитку стартапів в Україні є їхнє фінансування, 
та не менш важливою є відсутність підтримки з боку держави.  Відповідно до 
цього вагомого значення набуває державна підтримка стартап-проєктів, одним 
із основних інструментів чого є впровадження особливої податкової політики. 

Яскравим прикладом фіскальної підтримки інноваційних проєктів може 
слугувати досвід зарубіжних країн. Так, наприклад, ІТ-стартапам, які успішно 
втілили в життя свою креативність, уряд Польщі компенсує 30 % витрат. У 
Білорусії ІТ-компанії звільнені від сплати податків на прибуток, ПДВ і митних 
платежів. Індія впровадила 100-відсоткову пільгу для  ІТ-компаній на певних 
територіях країни щодо сплати ПДВ, податків на продаж та послуги.  

Сьогодні на території України згідно з чинним законодавством 
оподаткування стартапів здійснюється на загальних умовах. Опираючись на 
практику інших країн Україна також здатна стимулювати нові креативні 
напрямки розвитку та діяльності бізнесу. Одним із таких засобів підтримки може 
бути прийняття закону про діяльність стартапів та низької податкової ставки, яка 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

195 

 

дозволить гарантувати зростання відповідної сфери діяльності у декілька разів. 
Така законодавча та фіскальна політика забезпечить конкурентоспроможність 
України на світовому ринку, детінізацію бізнесу та стійкі показники економічного 
росту. 

З огляду на зазначене, для підтримки розвитку діяльності стартап-
проєктів потрібно застосувати такі податкові інструменти: 

 зменшення податкових перешкод для здійснення реєстрації 
стартапів; 

 прийняття спеціальних законодавчих інструментів для 
стимулювання утворення та розвитку інноваційних проєктів; 

 тимчасове звільнення від сплати обов’язкових податків; 
запровадження податкових пільг для реалізації стартапів, діяльність яких 

спрямована на вирішення нагальних економічних проблем [2]. 
Проте слід також зазначити, що все ж таки уряд країни намагається 

створити необхідний економічний клімат для здійснення інноваційної діяльності. 
Для цього у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону № 2615  «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення спеціального 
податкового режиму». 

Метою та завданням даного законопроєкту є надання новоствореним 
підприємцям пільгового періоду від податкового навантаження та створення 
додаткової мотивації для населення працювати та залишатись в Україні. 

Зокрема, пропонується внести до ПКУ такі зміни: 
1. Віднести до стартапів новостворених суб’єктів господарювання 

юридичних або фізичних осіб, які ще не визначилися з формою оподаткування. 
2. Створити окрему, 5 групу єдиного податку для стартапів, які 

використовують винятково реєстратори розрахункових операцій та/або 
програмні реєстратори розрахункових операцій, обсяг доходу яких протягом 
перших дев’яти місяців діяльності не перевищує 300 000 грн. 

3. Відсоткову ставку єдиного податку для платників п’ятої групи 
встановити у розмірі 0%. 

4. Для суб’єктів господарювання, які відносяться до п’ятої групи єдиного 
податку «стартапи», встановити пільговий період тривалістю дев’ять місяців з 
моменту державної реєстрації відповідного суб’єкта господарювання, протягом 
якого вони звільнені від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової 
звітності з податків та зборів, передбачених пунктом 297.1 ПКУ. 

5. Підприємці, зареєстровані платниками єдиного податку п’ятої групи, не 
будуть платниками ЄСВ [3]. 

Отже, можна зробити висновки про те, що необхідно сприяти 
ефективному функціонуванню стартапів та створити  належне правове поле для 
їх діяльності: розробити уніфікований законопроєкт, внести зміни до діючих 
нормативно-правових актів стосовно мотивації діяльності стартапів, а також 
необхідно створити механізм для підвищення результативності їхньої діяльності 
на вітчизняному ринку. 

 

Список використаних джерел: 
 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

196 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

 

1. Гладка Л.І., Колєснік Є.О., Українські стартапи: сучасний стан розвитку 
інноваційного підприємництва, «Молодий вчений», № 4 (44), квітень, 2017. 817 с. 
URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4_44_2017.pdf 

2. Камінська М.С., Особливості оподаткування стартапів: українські та 
міжнародні реалії. Київ: КНЕУ, 2017. URL: 
https://www.businesslaw.org.ua/opodatkyvannya-startupiv/ 

3. Волос Н., Для стартапів – окрема 5-та група ЄП: законопроект. «Дебет-
Кредит», 2019. URL: https://news.dtkt.ua/simple/individual-single-tax/59706 

 

 

Сушко В.С. 

Науковий керівник: д.е.н.  проф. Ситник Н.С. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В 
УКРАЇНІ 

 
 

Динаміка розвитку консалтингу за географічною ознакою свідчить, що 
більшість великих вітчизняних консалтингових підприємств зосереджена у м. 
Київ (більше ніж 70% за кількістю та близько 85% за обсягами продажів). Це 
зумовлено розташуванням у столиці центральних офісів провідних 
аудиторських компаній, які є лідерами світового консалтингу, а також провідних 
українських компаній. Така географічна деформація вітчизняного 
консалтингового ринку пояснюється тяжінням до столичного розміщення 
головних офісів підприємств у столиці. 

До переваг вітчизняних консалтингових підприємств належать, 
безперечно, знання ними глибинних причин наявних управлінських проблем та, 
відповідно, оптимальне їх вирішення, а також можливість адаптації̈ сучасних 
методів управління до практики вітчизняних підприємств. Стимулювання 
розвитку вітчизняного консалтингу може відбуватися за рахунок зменшення 
залежності української економіки від іноземних експертів та зниження витрат на 
іноземних високооплачуваних спеціалістів.  

Однак, незважаючи на те що значна кількість компаній відчуває 
необхідність консалтингової допомоги з питань управління, попит на 
консалтингові послуги в Україні залишається відносно низьким. Основними 
причинами такої ситуації є: 

• складна макроекономічна ситуація та загальне зниження ділової 
активності; 

• відсутність культури роботи з незалежними експертами; 
• низька платоспроможність споживачів консалтингових послуг; 
• низькі оцінки корисності консалтингових послуг; 
• складність отримання об’єктивної інформації про діяльність 

консалтингових підприємств та їхні можливості; 
• відсутність гарантій конкретних результатів та позитивного ефекту 

від консалтингу [1]. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4_44_2017.pdf
https://www.businesslaw.org.ua/opodatkyvannya-startupiv/
https://news.dtkt.ua/simple/individual-single-tax/59706
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Відмінність українських консультантів від західних консультантів полягає у 
наступному: 

• Рівень професіоналізму. Західні консультанти мають професійну 
освіту і постійно накопичують досвід і обмінюються їм на відповідних семінарах і 
конференціях. Проте у них немає великого досвіду роботи в Україні з своїми 
ментальними особливостями. Є велика наукова і методологічна база, а також 
необмежений доступ до літератури. Українські консультанти рідко мають 
професійну освіту (зарубіжні курси, семінари, стажування) і значний досвід. 
Проте вони краще розуміють проблеми українських підприємств і їх керівників. 

• Економічна результативність і ринкова цінність. Західні 
консультанти більш чітко усвідомлюють значення і потенційний позитивний 
економічний ефект, який може дати їх професійна діяльність. Вони розглядають 
відносини «консультант – клієнт» об’єктивно. Українські консультанти 
проявляють менше упевненості в тому, як можна оцінити результати їх 
діяльності для організацій. Бачення ними взаємостосунків консультанта і клієнта 
більш суб’єктивно і засновано на пріоритеті людських цінностей над 
економічною доцільністю. 

• Процеси зміни і управління. У змішаному культурному середовищі 
західні консультанти проявляють украй нормативну поведінку. Українські 
консультанти, що мають часом освіту й досвід у психології, демонструють 
поведінку, орієнтовану на персонал, більш м’яке, гнучке і емфатичне. Оскільки 
західні клієнти більш схильні віддавати управління в руки консультанту, дії 
західних консультантів варіюються від «м’яких» до вкрай «жорстких». Українські 
компанії менш схильні віддавати контроль у чужі руки, тому дії українських 
консультантів часто обмежуються тренінгами і супроводом процесу. 

• Роль формальних взаємостосунків. Українські консультанти 
використовують систему особистих відносин для доступу в організацію і 
подальшого спілкування в ній. Вони розглядають консультування як спосіб 
життя і можуть поширювати відносини з клієнтами в інші сфери професійних і 
особистих взаємостосунків. Західні консультанти більш жорстко прив’язані до 
формальних встановлень і норм поведінки. Вони розглядають консультування 
тільки як професію, якій потрібно займатися в робочий час. Відносини 
«консультант – клієнт» обмежуються, зазвичай, терміном дії контракту. 

• Позитивне мислення і емоції. Західне ділове середовище і ділове 
мислення є більш оптимістичним, орієнтованим на дію й ініціативу. В 
українських консультантів більше емоційно орієнтованої поведінки, рефлексії і 
менше прагматичного підходу до професійних проблем [2].  

Поступовий перехід українських провідних компаній на нові принципи 
здійснення діяльності, що відповідають умовам інформаційної економіки, сприяє 
посиленню попиту на консалтингові продукти в сфері розробки і впровадженні 
інформаційних технологій, які формують жорсткі вимоги до організації 
відповідної системи підтримки управлінських рішень. Посилення ролі людського 
фактору у забезпеченні конкурентних переваг підприємств, ставлення до 
персоналу як до визначального чинника інтелектуального потенціалу компанії, 
що формує її ключові компетенції, має сприяти подальшому зростанню попиту 
на консалтингові послуги з управління персоналом. Спектр питань, які мають 
вирішувати компанії у цьому аспекті свого розвитку, виходять за межі 
традиційного розуміння ефективної взаємодії і мотивації персоналу та 
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передбачають комплексні рішення у сфері формування сильної корпоративної 
культури, управління знаннями компанії, створення і підтримки принципів 
соціальної відповідальності бізнесу. 

Серед перспективних напрямів консалтингової співпраці у майбутньому 
мають стати такі функціональні сфери управлінського консультування як: 
впровадження корпоративного управління, розробка і впровадження систем 
фінансового та процесного управління, ризик-менеджменту, впровадження 
системи управління вартістю компанії, консультаційне супроводження проектів 
злиття і поглинання компаній [2]. 

Український ринок консалтингових послуг перебуває на стадії 
формування. У порівнянні з розвинутими країнами його роль як 
інфраструктурного інституту економіки України залишається другорядною, а 
частка у ВВП країни мізерна. Разом з тим, активному становленню вітчизняного 
консультування сприяють процеси інтеграції українського бізнесу в світовий 
економічний простір, необхідність впровадження у діяльність вітчизняних 
підприємств сучасних управлінських інновацій. Партнерство з консультантами 
надає можливості вітчизняним компаніям оптимізувати часові, фінансові та 
людські ресурси для забезпечення підвищення ефективності своєї діяльності. 
До перспектив розвитку консалтингового ринку України слід віднести 
збільшення об’єму ринку, збільшення частки українських компаній у наданні 
послуг, покращення якості послуг, вихід українських компаній на іноземні ринки. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна визначити, що сучасна 
стадія розвитку українського консалтингу є перехідною, і подальші перспективи 
формування галузі цілком залежатимуть від процесу стабілізації ринкових 
відносин в Україні в цілому. Разом з тим, основними тенденціями розвитку 
галузі є: 

• зміна суспільного інформаційного менталітету та формування 
свідомого попиту на консалтингові продукти; 

• збільшення частки українських консалтингових фірм у загальних 
продажах галузі; 

• підвищення платоспроможності українських компній, результатом є 
поступове зростання попиту на послуги консалтингових компаній; 

• на консалтингові послуги по розробці, впровадженню та 
супроводженню експортно-імпортних схем, оптимізації бізнес-процесів, 
переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) тощо; 

• пожвавлення конкурентної боротьби за рахунок зниження бар’єрів 
мобільності стратегічної групи іноземних компаній та проникнення в галузь 
нових учасників [3]. 

У цілому розвиток консалтингової галузі в Україні може отримати 
конструктивного напрямку лише в контексті системних перетворень у 
вітчизняній економіці. Водночас, незважаючи на початковий етап формування 
ринку, саме політичні події та процеси інтеграції українського бізнесу в світовий 
економічний простір та необхідність впровадження у діяльність вітчизняних 
організацій сучасних систем управління спрятимуть активному розвитку 
вітчизняного консультування. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ 
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
 

В умовах стрімкого розвитку науки та швидкого переходу до цифрової 
економіки,   а   також   просування   цифрового   бізнесу,   проблема   розвитку 
банківських технологій стала надзвичайно актуальною. Подальше проникнення 
цифрових   технологій   в   банківський   сектор   є   однією   з   характерних 
особливостей сучасного глобального світу. І хоч банківська система в Україні 
сьогодні знаходиться на стадії невизначеності, та все ж мобільний банкінг 
активно розвивається. На даний час ця технологія є обов’язковою умовою для 
клієнтів банку, в першу чергу для молодого покоління. Саме тому опанування 
банками нових цифрових технологій це лише питання часу, адже цей процес є 
неминучим і зупинити його не можливо. 

Про адаптацію банківських систем передових країн світу  до цифрової   
епохи   банківського   обслуговування свідчать зарубіжні дослідження, 
присвячені цифровій трансформації банківської діяльності таких компаній,   як   
«ATKearney»   (США),   «McKinsey&Company»,   «KPMG» (Нідерданди),   
«Cognizant»   (Індія),   «Fujitsu»   (Японія)   [1].   Донедавна майже   всі   цифрові   
технології   в   економіці   стосувалися   здебільшого фінансового сектора 
економіки та процесів, що на ньому відбувалися. Проте вже зараз почали 
швидкими темпами застосовуватися цифрові технології, які пов’язані з іншими 
секторами економіки, в тому числі і в банківському секторі. 

До переліку завдань, які допомагають вирішити сучасні технології 
належать: обробка   первинної   документації,   ведення   обліку,   аналіз   та   
розроблення майбутніх прогнозів, створення штучного інтелекту, полегшення 
роботи банків з клієнтами тощо.  

Під впливом цифрової економіки, системи автоматичного проектування  
(САПР) трансформуються у відокремлені складові банків, що інтегруються з 
bigdata, інтернетом речей, штучним інтелектом і навіть доповненою реальністю 
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[1]. Це свідчить про початок принципово нового періоду цифрової економіки, що   
вимагає   не   лише   збільшення   ІТ-потенціалу   банківського   сектора,   а   й 
потенційно   нового,   нестандартного   підходу   до   управління   банківськими 
установами в цілому. 

На   даний   час   стоїть   дуже   гостра   проблема   у   встановленні   
нових технологій в банківських установах як у світі, так і в Україні. Зараз це не 
аспект престижу   банку,   а   вимога   часу.   Тому   далі   розглянемо   основні   
цифрові технології, що вже використовуються у банківських установах. 

Хоча   мобільний   банкінг   уже   не   можна   віднести   до  зовсім  нових 
технологій, вона стає все більш простішою у використанні та надає 
користувачам більше функціональних можливостей.  Сучасний клієнт банку   
надасть   перевагу   не   стандартному   банківському   обслуговуванню,   а 
мобільному банкінгу. І цей показник зростає  по мірі того, як зростає  цифровий   
клієнтський   досвід  користувача.  Тобто,  мається   на   увазі злагоджена 
цифрова банківська взаємодія між споживачем і бізнесом, платежі між 
споживачами в один клік, нові можливості, пов’язані з  криптовалютою, 
біометричні   системи   аутентифікації,   які   не   потребують   введення   
пароля, сервіси   та   пропозиції,   прив’язані   до   географічного   положення,   а   
також діалогові інтерфейси [2]. 

Біометричні   системи   вже   сьогодні   значно   підвищують   рівень   
безпеки банків. Безпека завжди була для банківських установ першочерговим 
питанням.  Тому вони шукають  нові   способи, щоб  збільшити  рівень  безпеки у 
своїх  сервісах,  тим самим   не   обтягуючи   цим   власних   клієнтів.   Нині   
найбільш   популярними методами  автентифікації  даних є зчитування відбитка  
пальця,   розпізнавання голосу   та   лиця.    До   того   ж  видатки   на   
впровадження  нових  методів автентифікації   постійно   зростають.   Це   
пов’язано   з   прагненням   банків завоювати «цифрову довіру» своїх клієнтів 
[2]. 

Штучний   інтелект   допомагає   банкам   автоматизувати   процеси   та 
підвищити   якість   обслуговування   клієнтів.   Організації   починають   значно 
спрощувати   процеси   за   рахунок   інтелектуальної   автоматизації,   що,   у  
свою чергу, допомагає демонструвати корпоративні дані, які   до   цього   
традиційно були приховані в глибинах складних базових систем [2]. 

Штучний   інтелект - це   програма,   яка   накопичує   дані   банку,   може 
формувати  статистику на їх основі та використовувати її під час роботи банку з 
клієнтами.  Завдяки   даним,   стає   можливо   створювати   сервіси   та   досвід,   
що враховують  особливості  й  потреби  кожного індивідуума.  Це  дає   
можливість частково автоматизувати роботу установи, прискорити роботу 
банку,  а також покращити його фінансові показники в цілому. 

Досвід багатьох комерційних банків показує, що завдяки запровадженню 
штучного   інтелекту,   роботи   обходяться   на   50-90%   дешевше,   ніж   при 
використанні найманих робітників. Слідом за цим слідує негативний наслідок 
впровадження   інноваційних   технологій   в   банківництві,   що   пов'язаний   із 
зменшенням робочих місць в країні. 

Отже,   впровадження   банками   сучасних   технологій - річ   звичайна   
та неминуча. Це дозволить значно полегшити проведення банківських операцій 
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та збільшити   фінансові   показники   банку.   У   світі   вже   широко   
застосовуються мобільний   банкінг,  біометричні   системи,   штучний   інтелект   
тощо,   що   надає банківським   установам   безліч   переваг.  Та   все   ж   такі   
технології   мають   свої мінуси - зменшення робочих місць. 
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ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗМІНА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
НА КОРИСТЬ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

УКРАЇНИ 

 
 

На сучасній стадії розвитку України як демократичної держави важливу 
роль відіграє запровадження реформи з децентралізації влади. Оновлена 
система фінансового забезпечення децентралізованих місцевих бюджетів 
дозволяє збільшити мотивацію до збільшення їх дохідної частини, проте, 
поточні результати фіскальної децентралізації свідчать про недостатність 
сформованих додаткових ресурсів органів місцевого самоврядування на 
фінансування самоврядних повноважень та повноважень, делегованих 
державою, й підвищення регіональної фінансової ефективності в цілому. 

Децентралізація - спосіб переміщення влади, повноважень з центру 
керованої системи на її периферію і зміцнення політико-правової самостійності 
периферійних підсистем: суб’єктів федерації, муніципальних утворень [1]. 

У 60-х роках минулого століття американський економіст Ч. Тібо 
обґрунтував теорію місцевих податків за умов децентралізації. Ч. Тібо виходив з 
соціально-психологічної мотивації людей, вважаючи, що одним вигідніше з 
фінансових міркувань залишатися вдома і намагатися змінити на краще умови 
свого буття, ніж переїжджати, тоді як інші змінюють місце проживання [2]. 

Також Ч. Тібо наголошував на тому, що фіскальна децентралізація сприяє 
внутрішньорегіональній конкуренції та збільшенню рівня надання суспільних 
благ саме за рахунок вибору мешканців того чи іншого регіону - механізм 
«голосування ногами» [2]. 

Сучасний етап децентралізації в Україні було розпочато у 2015 р. що 
знайшло відображення у внесенні змін до Бюджетного та Податкового кодексів 
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України. Місцева влада отримала право самостійно формувати місцеві бюджети 
(незалежно від термінів прийняття державного бюджету).  

У частині місцевих податків та зборів місцева влада також отримала 
певну самостійність. На сьогоднішній день, до повноважень органів місцевого 
самоврядування та рад об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ) належать: 
установлення місцевих податків та зборів; визначення переліку податкових 
агентів щодо сплати туристичного збору; прийняття рішення про встановлення 
місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, 
порядку справляння та надання пільг. Повноваження місцевої влади є доволі 
широкими, стосовно місцевих податків і зборів, але, виключно в межах норм 
Податкового кодексу України [3]. 

Урядовим Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи міжбюджетних відносин» були внесені зміни щодо 
місцевих бюджетів, зокрема, місцевим бюджетам було передано: 10 % податку 
на прибуток підприємств; 100 % державного мита; 80 % екологічного податку 
(при цьому 55 % направлятимуться в обласні бюджети, а 25 % – до районних 
бюджетів і бюджетів міст обласного значення); акцизний податок від реалізації 
через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 
нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу; 25 % плати за надра; місцеві 
збори (податок на нерухомість із включення до оподаткування комерційного 
(нежитлового) майна, єдиний податок);  податок на майно («розкішні» 
автомобілі), податок на прибуток комунальних підприємств, інші податки; 75 % 
податку на доходи фізичних осіб (60 % податку отримають бюджети міст 
обласного значення та районів; 15 % – обласні бюджети); 40 % – бюджет м. Київ 
[4]. 

Одночасно місцеві бюджети втратили частину доходів від податку з 
доходів фізичних осіб – ПДФО, в обласні бюджети надходить 15%, до бюджетів 
міст обласного значення – 60%, до держбюджету – 25%, як наслідок, 
надходження до державного бюджету від ПДФО зросли у 4,5 рази, а 
надходження до місцевих бюджетів скоротилися з 46 млрд. грн. до 38 млрд. 
грн., у структурі доходів місцевих бюджетів – з 61,5% до 44,5% [2]. 

Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи 
фізичних осіб. Він становить найбільшу питому вагу надходжень, а саме це 65-
70% від всіх надходжень до місцевого бюджету. Окрім ПДФО, основну частину 
місцевих бюджетних надходжень також складає єдиний податок, які сплачують 
фізичні та юридичні особи. 

На сьогоднішній день українськими вченими доведено, що невеликі за 
територією та чисельністю населення ОТГ здебільшого мають низьку фінансову 
спроможність. Також такі громади не мають достатнього трудового потенціалу 
для свого розвитку та якісного управління і отримують основну частку дотацій 
від держави. Виняток становлять окремі громади, на територіях яких розміщені 
бюджетоутворюючі підприємства та потужні підприємства реального сектору 
економіки. Що ж до підвищення спроможності та самодостатності громад, то для 
багатьох ОТГ – тих, які не мають на своїй території великого бізнесу – воно 
може бути реалізовано тільки через об’єднання (укрупнення) вже створених ОТГ 
між собою. 
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Та все ж, не зважаючи на певні недоліки, реформування місцевих органів 
самоврядування дає нові можливості для перспективного ефективного розвитку 
сільських, селищних та міських територій у регіонах України. Сьогодні кількість 
об’єднаних територіальних громад постійно зростає, що є свідченням 
ефективного впровадження концепції децентралізації на шляху до 
євроінтеграції. Водночас позитивним аспектом є той факт, що рівень доходів 
бюджетів територіальних громад та об’єднаних територіальних громад тепер 
може реально збільшитися майже вдвічі. А це дасть можливість проводити 
ефективну соціальну політику на місцях [5]. 

Отже, прийняття закону про децентралізацію в Україні сприяло фіскальній 
децентралізації. Органи місцевого самоврядування отримали право управляти 
та залучати більше податків та зборів на підконтрольних їм територіях.  Це дало 
змогу залучати до бюджетів більше коштів, якими громада мала право 
розпоряджатися на свій розсуд, спрямовуючи їх на вирішення актуальних 
проблем свого регіону. Проте, не всі територіальні об’єднання отримали змогу 
самостійно забезпечити власні бюджети, що пов’язано з нерівномірним 
економічним розвитком регіонів України. В такому випадку деякі ОТГ все ж 
лишаються залежними від держави. Тому рекомендується об’єднання вже 
створених громад між собою. 
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 З плином часу більшого значення в українському економічному 
середовищі набуває проблема ухилення від сплати податків. Українська 
податкова система формується у складний період для країни, що 
супроводжується кризовими явищами практично в усіх сферах суспільного 
життя. Останнім часом це стало нормою поведінки багатьох суб'єктів 
господарської діяльності. В підсумку вони отримують кошти для ведення бізнесу 
і неформального вирішення нагальних виробничих та соціальних проблем у 
специфічних для України умовах слабо розвинутих демократичних інститутів і 
розквіту корупції. Водночас це призводить до розвитку ряду негативних в 
економіці та соціальній сфері: порушення правил добросовісної конкуренції, 
зростання корупції, недостатньому фінансуванні суспільного сектору 
господарства, відтоку капіталів за кордон тощо. Президент, парламент, уряд і 
регіональні органи влади постійно підкреслюють необхідність боротьби з цим 
феноменом, розробляють заходи, спрямовані на зменшення його масштабів. 
Однак ці заходи не завжди приводять до належних результатів. [4] 

Ухилення від сплати податків притаманні будь-якому суспільству. 
Причиною цього є очевидний вплив податків на доходи і витрати платників при 
недостатньому усвідомленні ними вигід від споживання суспільних благ, що 
фінансуються за рахунок податкових платежів. Це означає, що витоки 
зазначеного суспільного явища необхідно шукати в суспільній природі податків, 
які за своєю сутністю є еквівалентними платежами громадян в обмін на 
суспільні блага, що надає їм держава, виконуючи свої функції, а за формою 
прояву - відносинами привласнення державою частини індивідуальних та 
корпоративних доходів, відчужених і вилучених у платників на основі примусу, 
що в правових державах здійснюється на підставі закону. [5] 

В процесі економічних змін в Україні виникла необхідність у визначенні 
злочинів, пов’язаних зі сплатою податків. Тіньова економіка нашої країни з 
кожним роком набирає обертів і становить більшу частину ВВП, тому уникнення 
податків є рушійною силою, що може значно послабити економіку України. Не 
дивлячись на те, що рівень життя з кожним роком підвищується, платники 
податків все більше намагаються уникнути їх сплати. Основними чинниками, що 
зумовлюють виникнення такої ситуації, є наступні: 

1) Низький рівень обізнаності в податковій справі серед населення. 
2) Погіршення соціально-економічного становища суспільства. 
3) Значний рівень корупції серед верховенства влади. 
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4) Низька якість законодавчої бази. 
5) Безкарність судової гілки влади. 
6) Неефективність державного менеджменту. 
7) Нераціональна структура оподаткування. 
Отже, відсутність довіри між державними органами та платниками 

податків, високий рівень корупції, недосконалість законодавчої бази є 
головними показниками, що спонукають громадян та бізнес-одиниці ухилятися 
від сплати податків. Відомо, що чесний бізнес – це скорше виняток, ніж правило. 
В кожній країні існують свої способи та методи несплати податків. [2] 

Існує ряд різних причин ухилення від податків: 
1)Економічні причини податкової злочинності - погіршення фінансового 

становища бізнесу та населення (падіння виробництва, звуження дохідного 
потенціалу, накопичення іноземної валюти, вивіз капіталу за кордон); податкова 
політика і особливості податкової системи (великий податковий тиск на 
платників податків). Відсутність легальних можливостей забезпечення 

конкурентоспроможності в цілому ряді сфер бізнесу.  
2)Політичні причини - ухилення від  податків пов'язані з регулюючою 

функцією податків: за їх допомогою держава проводить ту чи іншу соціальну або 
економічну політику. Особи, проти яких спрямована така політика шляхом 
невиконання нормативних положень надають певну протидію панівної групи. 

3)Правові причини - не досконалість та нестабільність податкового 
законодавства; постійне очікування підвищення оподаткування. 

4)Організаційні причини - недоліки у взаємодії між органами податкової 
поліції, органами податкового контролю та правоохоронними органами 
(неузгодженість в діях органів досудового слідства та арбітражних судів); 
недостатній розвиток міжнародного співробітництва у справі боротьби з 
податковими злочинами та правопорушеннями. 

5)Морально-психологічні причини - негативне ставлення до існуючої 
податкової системи (жорстка податкова система багато в чому не стимулює 
працю виробника, а навпаки спонукає до приховування прибутку і несплаті 
податків); низький рівень правової культури; корислива мотивація. [3] 

Підсумовуючи можна зробити висновок, що відсутність довіри між 
органами влади і платниками податків є основними рушіями ухилення від 
оподаткування в Україні.  

Формуючи ефективну податкову систему, що, зокрема, має унеможливити 
ухилення від оподаткування, потрібно брати до уваги як особливості 
економічної ситуації, що склалася в Україні, так і фактори організаційного, 
психологічного й правового характеру, які впливають на розвиток податкового 
середовища в державі. З огляду на це вважається за необхідне: 

1)Подбати про те, щоб податкові надходження були раціонально 
розподілені; поступово зменшувати податкову завантаженість, використовуючи 
міжнародний досвід, адаптуючи його до специфічного розвитку нашої країни; 
створювати умови, за яких неможливо ухилитися від сплати податкових 
зобов'язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до 
державного бюджету. 

2)Зменшити ставки податків з одночасним розширенням бази 
оподаткування та скасувати фіскальні платежі, адміністрування яких є 
невиправдано витратним, що дозволить знизити податкове навантаження на 
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суб'єктів господарювання і поліпшить умови для розвитку підприємницької 
діяльності. 

3) Провести кодифікацію податкових законів, значно полегшити їх 
викладення, зробити доступними та зрозумілими. 

4)Відмовитися від силових методів і максимізувати добровільність сплати 
податків, чому має сприяти проведення інформаційної роботи серед населення. 

5) Активізувати громадську протидію корупціонерам, посилити 
громадський контроль за роботою правоохоронних органів, що підвищить 
ефективність боротьби з корупційними діяннями в органах державної влади.  

Таким чином, для зменшення масштабів ухилення від сплати податків 
необхідно вдосконалити податкове законодавство; підвищити рівень податкової 
культури та податкової дисципліни; посилити боротьбу з корупцією; ефективно 
використовувати податкові надходження. Україна матиме шанс стати серйозним 
суб'єктом податкової конкуренції у світовому просторі лише за умови 
реформування податкової системи в напрямі зниження реального податкового 
навантаження запобігання ухиленню від сплати податків. [4] 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 

В Україні реформа децентралізації управління була однією з основних 
для  підвищення участі громад в управлінні державою та для того, щоб змінити 
неефективну стару систему на нову. Децентралізація – це не просто передача 
повноважень, вона передбачає створення умов для розвитку, розширення 
можливостей територіальних спільнот, що діють у межах своєї компетенції 
самостійно та незалежно від центральної влади, а також забезпечення їх 
необхідними послугами та якіснішим використанням місцевих ресурсів.  Кожна 
країна відповідно до своїх особливостей обирає для себе певну  модель 
децентралізації.  

Залежно від величини делегованих повноважень та ступеня взаємодії з 
державною владою, експерти виділяють три моделі організації місцевого 
самоврядування: 

1. Англосаксонська (Велика Британія, Іспанія, Італія).  
Для англосаксонської моделі місцевого самоврядування властивий 

високий рівень місцевого самоврядування, контроль з боку населення та повна 
відсутність органів державної влади на місцях. 

2. Континентальна (Франція, Польща, Словаччина, Болгарія). 
Континентальна модель організації місцевого самоврядування 

характеризується поєднанням прямого державного управління та управління на 
місцях, при цьому автономія місцевого самоврядування - обмежена, а органи 
місцевого самоврядування контролюються спеціальними державними 
уповноваженими. 

3. Змішана (Німеччина, Австрія). 
У змішаній моделі у деяких ланках місцевого самоврядування виборний 

орган може бути і ланкою муніципального управління і представником 
держадміністрації [1, с. 56-57].  

Враховуючи поділ повноважень між органами управління в різних 
моделях децентралізації, слід виділити такі види децентралізації: політична, 
адміністративна та фінансова. 

Перенесення значних владних повноважень і функції з державного на 
місцеві рівні без відповідного фінансового забезпечення може призвести до 
негативних фінансових результатів. Сама фінансова (бюджетна) 
децентралізація являє собою процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і 
відповідальності за їх використання між центральним і локальним рівнями 
управління. Тому важливим є пошук оптимального варіанту між обсягом 
наданих повноважень та їх підтримкою відповідними фінансовими ресурсами. 
Дієвість цього механізму чітко прослідковується на прикладі як 
постсоціалістичних країн Європи (Польща, Словаччина, Естонія, Литва), так і 
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розвинутих європейських держав (Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія 
тощо) [2, с. 725].  

Як приклад постсоціалістичних країн Європи можна взяти Польщу. Після 
змін у місцевому самоврядуванні та у адміністративно-територіальному устрої 
бюджетна децентралізація в Польщі була завершальною реформою 
децентралізації. Результатом цих реформ стала триступенева система 
територіальних одиниць: «гміна – повіт – воєводство», замість «гміна – 
воєводство». Це стало рушійною силою у створенні раціональної, 
демократичної адміністративної системи із незалежним місцевим 
самоврядуванням. Децентралізація функцій та повноважень була підкріплена 
джерелами доходів, тобто наступним кроком реформ стала бюджетна 
децентралізація. Після проведення цих реформ розмежувалися функції та 
повноваження між державою та органами місцевого самоврядування, при цьому 
уряд відповідає за зовнішню політику країни, національну безпеку, розвиток 
країни тощо, а місцева влада опікується наданням якісних послуг населенню. 

Виразним представником групи розвинутих європейських держав є 
Німеччина. Джерела доходів бюджетів територіальних одиниць Німеччини це : 
податки, збори, часткові відрахування, державні асигнування, доходи з 
продажів, кредити. Згідно законодавства, громади наділені правом самостійно 
встановлювати податкові ставки та обирати джерела оподаткування. Серед 
власних податків – це промисловий, поземельний та споживчий, а також 
закріплені – прибутковий та податок з обороту. Основним місцевим податком є 
промисловий, ним обкладаються капітал і дохід всіх підприємств, які 
господарюють на території округу чи громади, окрім сільськогосподарських та 
ремісничих. Бюджети земель на 80% формуються власними надходженнями, 
решта - дотаціями та субвенціями. Особливістю бюджетної системи є 
закріплення за кожним рівнем податків, які скеровуються лише до одного з 
бюджетів. 

Бюджетна децентралізація в Німеччині передбачає участь держави в 
бюджетному регулюванні, тобто федерація бере на себе відповідальність за 
цілісність економічного розвитку країни, а завданням земель є піклування про 
культуру, освіту та науку, а все що стосується життя громади відноситься до 
повноважень общин [1, с.57]. 

В Україні існує саме змішана модель місцевого самоврядування, адже 
право на місцеве самоврядування визнається за територіальними громадами 
сіл, селищ, міст, а на регіональному рівні (район, область) практично всі функції 
управління територією здійснюють органи виконавчої влади – місцеві державні 
адміністрації. 

Сучасний етап фінансової децентралізації в нашій державі 
супроводжується стрімким зростанням доходів місцевих бюджетів. Такі 
результати отримали завдяки розширенню повноважень та підвищенню 
зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до 
місцевих бюджетів, впровадженню заходів щодо залучення резервів, їх 
наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що децентралізація призводить до 
збільшення ефективності управління на нижчому рівні, яке повинно 
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супроводжуватись відповідними фінансовими ресурсами. Саме бюджетна 
децентралізація надала нові можливості для наповнення бюджетів громад. 
Тому потрібно чітко розуміти цілі, функцію держави та органів місцевого 
самоврядування в процесі здійснення економічної політики країни та регіонів. 
На даний момент, кожна країна обрала свій тип організації місцевих фінансів та 
реалізовує реформу бюджетної децентралізації.  
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 
 

Раніше фінансові можливості місцевих органів влади були значно 
обмежені, а місцеві бюджети не мали повної самостійності, що гальмувало 
демократичні перетворення в країні. Саме тому актуальності набуло 
впровадження децентралізації в Україні. У зв’язку із цим з’явилась потреба у 
вдосконаленні питань децентралізації бюджетної системи України, адже вона є 
однією з основних умов ефективної та незалежної діяльності місцевих органів 
влади, та дає можливість збільшити участь у соціально-економічному розвитку 
територіальної громади. 

Децентралізація – це не просто передача повноважень, вона передбачає 
створення умов для розвитку, розширення можливостей територіальних 
спільнот, що діють у межах своєї компетенції самостійно та незалежно від 
центральної влади, а також забезпечення їх необхідними послугами та 
якіснішим використанням місцевих ресурсів. 

Реформа бюджетної децентралізації в Україні розпочалась в 2015 році і 
забезпечила суттєве зростання місцевих бюджетів. Наприклад, у 2014 році 
власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн., а у 
2018 році бюджетна децентралізація підвищила цей показник до 234,1 млрд грн. 
Однак практика показала необхідність подальшого удосконалення системи 
формування належної ресурсної бази місцевого самоврядування [1].  

Ключовою метою бюджетної децентралізації є раціональне формування 
та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні шляхом стимуляції 

http://ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_056_VoznyakHV.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/110.pdf
https://decentralization.gov.ua/news/10670
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створення ОТГ, а також прирівнювання їх по статусу до міст обласного 
значення. Активно процес створення нових адміністративних утворень 
відбувався вже у 2015 р. Влітку 2015 р. в Україні налічувалося 159 ОТГ. А за два 
з половиною роки створено додатково 506 ОТГ. Їхня кількість збільшувалася 
щороку, починаючи з 2015 р., коли загалом було створено 159 ОТГ, у 2016 р. – 
366, у 2017 р. – 665. Тобто впродовж трьох років відбувається щорічний приріст 
+30 %. На грудень 2018 р. їх вже нараховується 865, а заплановано сформувати 
близько 1200 громад. 

Для того, щоб стимулювати створення територіальних громад, до Закону 
про децентралізацію та Податкового кодексу включено норми про проведення 
бюджетної децентралізації, яка дає змогу ОТГ отримати додатковий ресурс для 
виконання переданих повноважень. Зокрема, ОТГ отримали повноваження та 
ресурси, які раніше надавалися тільки містам обласного значення, а саме – 
зарахування до місцевого бюджету 60 % податку на доходи фізичних осіб. 
Попри це, територіальні громади отримують 100 % з єдиного податку, податку 
на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку 
на майно (нерухомість, земля, транспорт) [2].  

Крім цього, ОТГ отримали право на державні трансферти для виконання 
таких повноважень як дотації, освітня та медична субвенції та субвенція на 
розвиток інфраструктури громад. Варто зазначити, що місцеві бюджети є більш 
ніж на половину залежними від офіційних трансфертів. Тобто частка офіційних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів перевищує 50 %. Це свідчить про 
значну залежність місцевих бюджетів від Державного та недостатність обсягу 
власних і закріплених доходів для виконання повноважень. І тому, міжбюджетні 
трансферти залишаються гарантами фінансової спроможності бюджетів 
місцевих органів влади, які їх отримують. 

Уряд зазначив, що розвиток реформи децентралізації в Україні є одним з 
пріоритетних завдань. Адже, це сприятиме розвитку місцевого самоуправління і 
економічного розвитку країни в цілому. 23 січня 2019 року відбувся перехід до 

нового етапу реформи децентралізації, який передбачає закріплення вже 
здобутих успіхів і формування нових громад, зміну територіального устрою на 
рівні районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій контролю 
різних рівнів управління [3]. 

Отже, за наявності відповідних ресурсів у місцевих бюджетах 
територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш 
різноманітні послуги своїм жителям, створювати умови для розвитку 
підприємництва та залучення інвестицій, реалізовувати соціальні та 
інфраструктурні проекти. Саме реформа децентралізації допомагає покращити 
середовище для життя мешканцям громад та створити умови для всебічного 
розвитку територій та людських ресурсів, і найголовніше сформувати дієве 
місцеве самоврядування. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
 

Усі жителі міста та села мають право на сучасну медицину і освіту, 
доступні й якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, 
чисті й освітлені вулиці. Люди зможуть вплинути на надання цих послуг тоді, 
коли уповноважені органи знаходяться близько. Найближчою владою до людей 
є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні 
виконкоми, які повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути 
спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. 
Саме тому в Україні відбувається децентралізація - передача повноважень та 
фінансів від державної влади до людей, тобто органам місцевого 
самоврядування.  

Слід виділити такі види децентралізації: 
1. Політична  
2. Адміністративна 
3. Фінансова 
Фінансова (бюджетна) децентралізація є важливим механізмом та одним 

з обов’язкових елементів для побудови ефективної держави. Вона являє собою 
процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх 
використання між центральним і локальним рівнями управління. Крім цього, 
фінансова децентралізація є найбільш повним і прозорим видом 
децентралізації, оскільки тут утворений прямий зв’язок між організацією та 
реформуванням системи міжбюджетних відносин. Органи місцевого 
самоврядування отримують фіскальну незалежність, а саме – повноваження  
щодо прийняття рішень у сфері бюджетного регулювання [1].  

З 2014 року уряд України розпочав реформу децентралізації. За цей час 
вже сформований і діє основний пакет нового законодавства. Прийняли закон 
про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.  

Найважливішим результатом бюджетної децентралізації є зростання 
частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів з 2,5 % у 2012–
2014 рр. до 30 % – у 2018 році, в основному завдяки переданню окремих 
податків і зборів до місцевих бюджетів. У 2018 році обсяг місцевих бюджетів 
уперше перевищив обсяг державного бюджету й становив 52 % 
консолідованого бюджету України. Для порівняння: у 2014 році ця частка 
становила 42 %. Через місцеві бюджети в Україні перерозподіляється понад 15 

https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2019/29_4/6.pdf
https://niss.gov.ua/
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% ВВП. Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) у ВВП у 
2018 році становила 7,1 % (у 2014 році – 5,1 %), а самі власні доходи місцевих 
бюджетів зросли з 68,6 млрд грн у 2014 році до 234,1 млрд – у 2018-му [2]. 

Держава, в свою чергу, збільшила обсяги надання бюджетної підтримки 
місцевим органам влади на розвиток громад та розбудову інфраструктури. 
Якщо у 2014 році було передбачено регіонам з державного бюджету на 
підтримку соціально-економічного розвитку лише 0,5 млрд грн, то в 2018 році 
обсяг коштів на реалізацію інфраструктурних проектів склав 19,37 млрд грн,  

Уряд визначив підтримку реформи децентралізації в Україні одним з 
пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого самоуправління і 
економічного розвитку країни в цілому. 23 січня 2019 року Кабінет Міністрів 
України ініціював перехід до нового етапу реформи децентралізації, який 
передбачає закріплення вже здобутих успіхів і формування спроможних громад, 
зміну територіального устрою на рівні районів та громад, чітке розмежування 
повноважень та функцій контролю різних рівнів управління, а також розвиток 
форм місцевої демократії [3]. 

Отже, сучасний етап фінансової децентралізації в нашій державі 
супроводжується стрімким зростанням доходів місцевих бюджетів. Такі 
результати отримали завдяки розширенню повноважень та підвищенню 
зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до 
місцевих бюджетів, впровадженню заходів щодо залучення резервів, їх 
наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів. 

Перенесення значних владних повноважень і функцій з державного на 
місцеві рівні без відповідного фінансового забезпечення може призвести до 
негативних фінансових результатів. Тому важливим є пошук оптимального 
варіанту між обсягом наданих повноважень та їх підтримкою відповідними 
фінансовими ресурсами. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 

 
 

Процес демократичного розвитку країни, становлення органів місцевого 
самоврядування спричинили децентралізацію процесу творення бюджету та в 
свою чергу створення прозорих взаємовідносин між місцевими та державними 
бюджетами. 

Бюджетно-фінансова децентралізація є важливою складовою 
управлінського процесу, яка  в свою чергу має ознаки регулюючого механізму, 
який може безпосередньо впливати на розвиток регіоном через такі процеси як 
формування фінансової самодостатності територіальних громад, перерозподіл 
бюджетних ресурсів між територіями, активізація процесу місцевого 
економічного розвитку, вирішення соціальних проблеми тощо. 

Фінансова децентралізація робить прозорими фінансові потоки (отже, 
завдається нищівний удар по корупції) та збільшує зацікавленість органів 
місцевого самоврядування в реалізації податкового потенціалу своєї 
адміністративно-територіальної одиниці. 

В Україні процес фінансової децентралізації супроводжується низкою 
проблем, які починаються із законодавчого закріплення відповідних норм. Адже 
саме законодавство все ще потребує змін та доповнень стосовно цього 
питання, бо не здатне його врегульовувати. 

В статті 9 Європейської Хартії місцевого самоврядування зазначається, 
що дані органи (в рамках національної економічної політики) мають 
повноваження на власні адекватні фінансові ресурси, якими мають право вільно 
розпоряджатись в межах власних повноважень. [5] В той же час в Україні 
відсутні надійні джерела надходження коштів до регіонів, громад.  Також в 
різних регіонах затверджені податки на надходження до місцевих бюджетів, які 
не завжди відповідають нормам та обґрунтованості. У деяких містах вони надто 
занижені, а в інших в той час підвищені. [1] 

Вагомою проблемою є і доцільність витрат регіонів на соціальний 
розвиток. Якщо є місце певним конфліктам між державою, регіоном та 
громадами. Що цілком можливо та нормально, то повинні здійснюватися і 
субвенції та допомога інших джерел забезпечення “дофінансування” за наявної 
потреби.  Відсутність таких механізмів в свою чергу може супроводжуватись 
корупційними схемами. 

Варто згадати і те, що в Україні значна кількість будівель знаходиться в 
аварійному стані, та потребує коштів на ремонт або й зовсім перебудівництво. 
Тому збільшення фіскального навантаження на нерухомість, яке здійснюється 
від вартості площі є також малоефективним, що і доводить неможливість 
поповнити місцеві бюджети тільки за рахунок податків. 
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Не відповідає вимогам і екологічний податок, який надходить до бюджету 
і використовується не за призначенням, тому що в умовах існуючої 
децентралізації громадам не вистачає коштів на соціальний розвиток. [1] 

Враховуючи наведені вище одні з основних проблем фінансової 
децентралізації, можна говорити про покращення ситуації впровадженням 
наступних заходів: 

1) організація автоматизованого оброблення інформації про сплату 
податків та інших обов’язкових платежів фізичними особами в режимі 
комп’ютерної мережі з безпечним доступом посадових осіб місцевого 
самоврядування, які займаються аналізом та плануванням бюджету;  

2) взаємодія територіальних органів Державної фіскальної служби 
України з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення контролю 
правильності та своєчасності сплати фізичними та юридичними особами 
податків та інших обов’язкових платежів;  

3) організація нормативно-довідкової інформації для взаємодії державних 
податкових інспекцій всіх рівнів з іншими органами виконавчої влади. [3] 

 Отже, підсумувавши все вищезазначене варто сказати, що в сучасній 
Україні є значні проблеми у здійсненні фінансової децентралізації, які 
потребують вирішення в обов’язковому порядку. Адже фінансова незалежність 
місцевого самоврядування забезпечує можливість самостійного вирішення 
питань комплексного фінансового забезпечення економічного й соціального 
розвитку  конкретної території, розв’язання проблем різноманітного характеру.  
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 
 

Стабільність національної економічної політики напряму залежить від 
ефективного державного регулювання економіки. Одним із найважливіших 
інструментів державного регулювання соціально-економічного розвитку країни є 
середньострокове бюджетне планування, яке має на меті посилити зв’язок між 
стратегічним і бюджетним плануванням, між пріоритетами держави та 
ресурсними можливостями бюджету, підвищення результативності та 
ефективності бюджетних витрат.  

Останнім часом вивченням проблем результативності та ефективності 
середньострокового бюджетного планування займаються вчені-економісти як в 
Україні, так і за кордоном.  

Серед вітчизняних вчених у першу чергу необхідно пригадати роботи 
таких науковців, як Т.М. Боголіб, Т.Г. Затонацька, Т.М. Мигович, С.В. 
Михайленко, А.В. Ставицький, В.О. Чуб, а також інших дослідників. Серед 
зарубіжних вчених це питання досліджували Дж. А. Френкл, А.Стронг, Дж. 
Робінсон та інші. У публікаціях зазначених вище науковців досить ґрунтовно 
розглянуто теоретичні й практичні аспекти бюджетного планування. 

Зміст середньострокового бюджетного планування полягає у розробці 
основних напрямів формування та використання бюджетних коштів на 
середньостроковий період, зважаючи на необхідність виконання завдань, що 
постають перед суспільством на певному етапі його розвитку [1, с. 46]. 

 Перехід до середньострокового бюджетного планування в Україні є 
системною зміною бюджетної політики, оскільки воно має забезпечити 
стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та відповідний розподіл 
обмежених ресурсів.  

Також СБП посилить бюджетну дисципліну, адже будуть визначатися та 
відображатися наслідки поточної політики протягом наступних років і буде 
забезпечуватися дотримання стель видатків. Це дасть змогу країні вірно 
поєднувати стратегічні плани урядовців із бюджетними ресурсами, але, цей 
механізм потрібно належним чином використовувати.  

Для того, щоб повною мірою зрозуміти необхідність використання СБП, 
потрібно розглянути його переваги і недоліки, які перелічено у таблиці 1. 

На противагу вищезазначеним недолікам, доцільність використання 
середньострокового планування у бюджетному процесі обґрунтовується його 
очевидними перевагами, які полягають у наступному: середньострокове 
планування підвищує прозорість бюджетних цілей країни; надає бюджетному 
процесу риси безперервності й наступності; поліпшує ефективність розподілу 
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державних ресурсів, підвищуючи прозорість і підзвітність у бюджетному процесі; 
сприяє здійсненню структурних реформ тощо.  

Таблиця 1 
Переваги та недоліки СБП* 

Переваги Недоліки 

Базується на чітко 
сформульованих цілях і 
пріоритетах бюджетної політики; 

Надмірне покладання на оцінки 
майбутніх показників при формуванні 
бюджету може призвести до не 
гнучкості та інертності у фіскальній 
політиці; 

Дає оцінку відповідальності 
поточної політики та її 
майбутнього впровадження 
фіскальної стратегії держави; 

Занадто оптимістичні проектування 
багаторічного бюджету можуть бути 
використані як виправдання для 
необґрунтованих програм витрачання 
державних коштів; 

Покращує ефективність 
розподілу державних ресурсів, 
підвищуючи прозорість і 
підзвітність у бюджетному 
процесі. 

 

*Джерело: складено на основі [1]. 
 
Бюджетна резолюція на 2018-2020 рр. містить довгий перелік основних 

завдань бюджетної політики, втім, лише невелика частина з них визначена 
кількісно. У таблиці 2 подано порівняння деяких цільових кількісних показників 
бюджетної резолюції та показників проекту бюджету на 2019 рік. Дефіцит 
державного бюджету помірний. Фінансувати його планують в основному за 
рахунок запозичень. Загалом на 2020 рік державний і гарантований борг 
таргетується на рівні 73% від ВВП. 

Показник обсягу державних інвестиційних проектів, зафіксований у 
бюджетній декларації на рівні не менш як 1,7 млрд грн на рік, не дотримано у 
2019 році, і деякі з переліку проектів для розподілу цих коштів виглядають не 
найбільш пріоритетними. Ціль за переходом на внутрішнє фінансування 
бюджетного дефіциту недотримана.  

Тому для успішного впровадження СБП потрібно, щоб бюджетна 
стратегія розроблялася на базі галузевих програм розвитку, які повинні мати 
чіткі якісні та кількісні критерії виконання, а також фінансове обґрунтування. 

На основі проведеного аналізу  можна зробити висновок, що більшість 
кількісних цільових показників бюджетної політики у 2019 році порівняно з 2018 
роком було дотримано. Тому впровадження середньострокового бюджетного 
планування є необхідним та правильним кроком. 
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Таблиця 2 
Цільові кількісні показники завдань бюджетної політики, 2017 - 2019 

рр.* 
Завдання бюджетної 

політики 
2018 р. Цільовий показник на 2019 

рік 
Коментар 

Останній 
план 

Бюджетна 
декларація 

Проект 
бюджету на 

2019 р. 

Частка перерозподілу ВВП 
через зведений бюджет, % 
ВВП 

36,8% 
 

39,5% 42,6% 
 
 

Дотримано 

Граничний обсяг дефіциту 
державного бюджету, % ВВП 

2,4% 2,1% 2,1% Дотримано 

Джерела фінансування 
дефіциту державного 
бюджету шляхом здійснення 
внутрішніх запозичень 

12,5%   більше 
50%  

23,7%  Не 
дотримано 

Рівень мінімальної заробітної 
плати (з 1 січня) 

3723 
грн./міс. 

4173 грн./міс. 4173 
грн./міс. 

Дотримано 

Прожитковий мінімум на одну 
особу (з січня – з грудня) 

1700-1853 
грн./міс. 

1853-2027 
грн./міс. 

1853-2027 
грн./міс. 

Дотримано 

Загальний обсяг державних 
капітальних вкладень на 
державні інвестиційні проекти 

1,65 млрд. 
грн. 

1,7 млрд. грн. 
 

1,5 млрд. 
грн. 

 

Не 
дотримано 

*Джерело: складено на основі [3;4]. 
 
Оскільки його перевагами є зниження бюджетного дефіциту та 

державного боргу, підвищення прозорості бюджетних цілей країни, покращення 
ефективності розподілу державних ресурсів. Також середньострокова 
перспектива дає можливість урядам впроваджувати у разі потреби окремі 
стабілізаційні заходи та дотримуватись контрциклічної бюджетної політики. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ 
ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
 

Досвід розвинених країн свідчить, що бюджетна децентралізація є 
найбільш ефективним та дієвим способом забезпечення фінансової стійкості 
місцевих органів влади, тому що цей процес супроводжується передачею їм 
джерел бюджетних надходжень, раніше закріплених за центральним урядом, та 
розширенням фінансової бази адміністративно-територіальних формувань [1]. 

В Україні початок реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади за принципами децентралізації розпочався з прийняттям 
урядом Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні[2]. 

Метою реформи децентралізації є формування ефективного місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки 
повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та 
доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 
 узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

 Станом на початок реформи у 2014 році тільки 6 регіонів в Україні були 
самодостатніми, що викликало значну регіональну диспропорцію, а відповідно – 
і якість життя та послуг, що отримували українці. Ці виклики вимагали 
проведення кардинальних реформ  в частині державного управління, місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Реформування мало низку завдань, які повинні були поліпшити ситуацію 
в країні. 

Звичайно ж не всі вони були виконані, проте певні зміни відбулися. 
Отримані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали 
органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку своїх 
територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-
комунальної інфраструктури. 

Реформа дала поштовх до повноцінного розвитку громад, можливість 
поліпшити життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому і дозволяє 
громадянам самостійно господарювати там, де вони живуть[3]. 

Заступник Міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав 
Негода поінформував, що бюджетна децентралізація довела свою 
ефективність: «За роки її впровадження ми набули певного досвіду, постійно 
комунікуємо з місцевим самоврядуванням і бачимо, що необхідно змінити, аби 
міжбюджетні відносини були однаково справедливими для територіальних 
громад і їх бюджети зміцнювали свою спроможність»[4].Проте, на жаль, на 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/1626/1/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
https://decentralization.gov.ua/news/11281
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сьогоднішній день хоч і впроваджується бюджетна децентралізація, але місцеві 
органи ще залежать від державного бюджету. На це явище впливають такі 
фактори: спад економічного розвитку, війна, політична нестабільність тощо. [5]. 

На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми процесу 
децентралізації місцевих бюджетів в Україні як: невідповідність між обсягом 
доходів бюджетів і реальними потребами у фінансуванні поточних видатків; 
відсутність чіткого розподілу функціональних повноважень і відповідальності за 
надання послуг між рівнями влади. Головною проблемою є те, що органи 
місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади не надають 
якісних публічних послуг людям і не сприяють місцевому та регіональному 
розвитку. Фактична непідзвітність та непідконтрольність місцевої влади, 
особливо місцевих державних адміністрацій, громаді та її залежність від 
центральної влади призводить до того, що влада на місцях керується не стільки 
інтересами громади, скільки інтересами центральної влади та/або власними 
егоїстичними інтересами[2]. 

Для зменшення цих недоліків передусім необхідно вдосконалити правову 
та інституційну базу системи міжбюджетного фінансування, для кожного рівня 
органів місцевої влади окреслити коло відповідальності та міри покарання. А 
контроль та відповідальність є підґрунтям децентралізації. Кінцевим 
результатом децентралізації має стати створення нової системи місцевих 
бюджетів та міжбюджетних відносин, в основі якої повинна бути інституційна 
симетрія, що передбачає поєднання та взаємозв’язок економічних суб’єктів, які 
користуються суспільними благами, сплачують податки (несуть тягар витрат), і 
тих, хто приймає самостійно рішення про її надання (місцеві органи влади)[5]. 

Виходячи із цього, Президент України Володимир Зеленський 
відкликав законопроект про децентралізацію і відправив його на доопрацювання. 
Зараз в Україні триває системна робота з підготовки перспективних планів 
формування територій громад областей: Мінрегіон провів 48 консультативних 
зустрічей за участю народних депутатів України та інших представників щодо 
оптимізації планів. Проаналізовано та оптимізовано 24 перспективні плани з 
урахуванням нових критеріїв оцінки рівня спроможності територіальних громад. 
Кількість проектних спроможних громад становить понад 1410. Про це 
повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода 
[6]. 

Успіх бюджетної децентралізації залежить від громадського контролю та 
контролю центральних органів за органами місцевого самоврядування. Без них 
децентралізація має всі шанси сприяти корупції. Бюджетна децентралізація не є 
спасінням від більшості проблем на місцях. У першу чергу, це ефективний 
інструмент для можливих змін. Чи правильно його використають залежить від 
того, як швидко громадяни навчаться будувати інституції, приводити до влади 
ефективних менеджерів та контролювати їх діяльність.  
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ 

СЬОГОДЕННЯ 

 
 

Система управління державними фінансами в Україні є основою 
забезпечення сталого розвитку країни та гарантованого виконання соціальних 
зобов’язань перед громадянами.  

Державні фінанси мають стратегічне значення для регулювання 
реального сектору економіки та фінансової сфери, забезпечення розвитку 
регіонів, підтримки підприємницької діяльності, а їх потенціал є підґрунтям для 
соціального розвитку. 

Ефективність системи управління державними фінансами має важливе 
значення для забезпечення стабільності бюджетної системи, а також загальної 
фінансової безпеки та стійкого економічного зростання.  

В умовах посилення впливу внутрішніх і зовнішніх викликів у фінансово-
економічному середовищі країни зростає значення системи управління 
державними фінансами як фундаментальної складової для розвитку інших сфер 
реалізації державної політики.  

Важливість підвищення ефективності розглядуваної системи управління 
зумовлена необхідністю постійного розвитку, оновлення та реагування на 
мінливе зовнішнє й внутрішнє середовище.[1] 

Розвиток системи управління державними фінансами потребує: 
удосконалення роботи центральних органів виконавчої влади; посилення 
співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, громадськістю, 
суб’єктами господарювання; поглиблення діалогу між державою та суспільством 
через спрощення доступу громадян до інформації з питань бюджету;  посилення 
відповідальності держави перед бізнесом у рамках реалізації державної 
податкової політики в частині забезпечення своєчасного відшкодування податку 
на додану вартість; підвищення прозорості бюджетних відносин, що передбачає 
запровадження системи зовнішнього незалежного аудиту бюджетних доходів 
згідно з міжнародними стандартами; створення дієвого механізму надання 
державної допомоги суб’єктам господарювання та регулювання цим процесом; 
розвиток і вдосконалення системи державних закупівель, насамперед через 
приведення законодавства в цій сфері у відповідність із міжнародними 
стандартами.[3] 

На нинішньому етапі розвитку ринкової економіки України та її інтеграції з 
Європейським Союзом великого значення набуває підвищення ефективності 
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системи управління державними фінансами, зокрема, потрібен пошук нових 
підходів до поліпшення її функціонування.  

Без глибокої модернізації системи державних фінансів, зміцнення 
відповідних інституцій, знищення умов для корупції не буде досягнуто високої 
ефективності важелів стимулювання економічного розвитку. 

Важливо звернути увагу на такий інструментарій: програмно-цільовий 
підхід до бюджетного процесу, застосування фінансової логістики, аутсорсингу, 
реінжинірингу, системи збалансованих показників.  

В Україні вже протягом досить тривалого часу практикується й 
удосконалюється програмно-цільовий підхід до бюджетного процесу. Його 
сутність полягає в розподілі ресурсів за програмами, що мають конкретні 
стратегічні цілі й оперативні завдання, які необхідно виконати.[1] 

Сучасні політичні, економічні й соціальні виклики для України зумовлюють 
застосування в державному управлінні реінжинірингу за рахунок 
переосмислення владних відносин у соціумі. Це дає змогу задовольняти 
суспільні інтереси й надавати якісні блага населенню. “Перезавантаження 
влади”, яке повинно передбачати не лише зміну персоналій, а й реформування 
управлінських процесів, є основною передумовою нейтралізації соціальних 
збурень та конфліктів. 

До основних проблем системи державних фінансів України належать такі: 
надмірна фіскальна орієнтація податкової системи; неефективна політика 
витрачання бюджетних коштів; високий рівень корупції у сфері державних 
закупівель; соціальна несправедливість податкової системи;  відсутність 
ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних коштів; деструктивна 
боргова політика; надмірна централізація бюджетного ресурсу.[1] 

Названі вади державних фінансів України є суттєвими, тому їх подолання 
потребує комплексного підходу. 

До Стратегії реформування державного управління України на 2016–
2020 рр. одним із напрямів реформ є управління державними фінансами. Він 
включає адміністрування податків, підготовку й виконання державного бюджету, 
систему державних закупівель, внутрішній і зовнішній аудит, облік та звітність.  

Цілі та завдання реформування визначені Стратегією розвитку системи 
управління державними фінансами, схваленою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від (01.08.2013  № 774). Передбачається здійснити її 
перегляд.[2] 

Удосконалення системи управління державними фінансами має бути 
реалізоване з урахуванням зарубіжного досвіду, зокрема країн ЄС: це стане 
стимулом до вирішення проблем, пов’язаних зі стабілізацією бюджетної сфери 
країни.[4] 

Дотримання в повному обсязі концептуальних засад інтегрованої 
інформаційної системи фінансового менеджменту також допоможе підвищити 
роль громадян України в бюджетному процесі та ширшому залученню 
суспільних груп і громадських організацій до розроблення бюджету та контролю 
за його виконанням.  

Це, з одного боку, сприятиме формуванню нової суспільної ментальності, 
усвідомленню значущості соціуму в процесі управління державою, а з другого, – 
підвищенню відповідальності влади за використання коштів та якість бюджетних 
послуг.[1] 
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Таким чином, у результаті дослідження проблем і напрямів 
удосконалення системи управління державними фінансами було встановлено, 
що для її якісного формування необхідний комплексний підхід, орієнтований на 
застосування наявних і новітніх фінансових механізмів й інструментарію, 
набутих світовою практикою.  

Система управління державними фінансами має відповідати сучасним 
вимогам та включати такі базові принципи, як прозорість діяльності, стабільність 
і довгострокова стійкість бюджету, ефективна й справедлива система 
міжбюджетних відносин, консолідація бюджету та бюджетного процесу, 
бюджетування, орієнтоване на результат. 

Покращання стану системи управління державними фінансами в Україні 
передбачає здійснення таких першочергових завдань: дотримання стратегій і 
планів центральних органів виконавчої влади, бюджетних цільових програм; 
широке впровадження новітніх технологій із застосуванням сучасних підходів та 
методів реалізації поставлених цілей та завдань; упровадження інтегрованої 
інформаційної системи фінансового менеджменту. 
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ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН НА АКЦІОНЕРНІ 
ТОВАРИСТВА В УМОВАХ БЮДЖЕТНО–ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 

 
 

Сьогоднішній етап економічного розвитку характеризується постійними 
змінами у законодавстві, шляхом проведення реформ. Однією з таких є 
бюджетно-податкова реформа, яка має суттєвий вплив на усі суб’єкти 
фінансової діяльності. Винятком не стали й акціонерні товариства. Акціонерним 
товариством є  один з різновидів господарських товариств, тобто комерційна 
організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що 
засвідчують права та обов'язки учасників товариства (акціонерів), відповідно до 
їх грошових вкладів в організацію [1]. 

Зміни у законодавстві  покликані звести до мінімуму тіньову діяльність 
акціонерних товариств, змушувати сповна висвітлювати інформації про 
діяльність, сплачуючи податки без можливості ухилення чи зменшення їх, тим 
самим наповнюючи бюджет країни. А прозора діяльність позитивно вплине на 
акціонерів, які прагнуть інвестувати у підприємства такого виду.  

Тож розберемо зміни, що відбуваються у ході бюджетно-податкової ,а 
також  можливий їх вплив на діяльність організацій. 

Відтепер приватні акціонерні товариства стають інвестиційно 
привабливішими, адже їхні акції зможуть купуватися та продаватися на 
фондовій біржі. Раніше, акції приватного акціонерного товариства не могли бути 
об’єктом купівлі-продажу на фондовій біржі, особливістю їх був лише продаж 
шляхом проведення на біржі аукціону. Попри це, публічну пропозицію продажу 
акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство. Якщо ж 
приватне публічне товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних 
акцій, загальні збори такого товариства повинні прийняти відповідне рішення 
про зміну типу товариства з приватного на публічне. 

Також орієнтуючись на європейські стандарти, вступив в силу дозвіл про 
необов’язкове типу акціонерного товариства. В країнах Європейського Союзу 
критерієм віднесення товариства до публічного чи приватного є лише відкрита 
пропозиція своїх цінних паперів. Цей пункт частково вирішує проблему 
«незаконної публічності» більшості акціонерних товариств, які отримали статус 
не рішенням зборів акціонерів, а залишили назву від колишніх підприємств 
різних видів діяльності. 

Зміни відбились і на обсягах та висвітленні інформації діяльності 
підприємства. Обсяг обов’язкової інформації, що повинна бути оприлюднена 
акціонерним товариством, що не заявило про пропозиції продажу власних 
цінних паперів, зменшився з 10% до 5%. Водночас, для товариств, які здійснили 
пропозицію, вимоги зросли. Перелік  обов’язкових документів для висвітлення 
збільшився, до нього відносять: звіт керівництва, більш глибокий звіт фінансової 
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діяльності, інформацій щодо діяльності на біржі та її обсягах, структуру капіталу, 
кількість філій організації та інші. 

Підвищені вимоги щодо прозорості та незалежності наглядової ради. Так, 
загальні збори акціонерів на сьогодні не можуть вирішувати питання, що 
віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. 
Наглядова рада зобов’язана створювати комітети з питань аудиту, комітет з 
питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань 
призначень. Звітування наглядової ради повинно проводитись не менше одного 
разу на рік. Збільшення  цих повноважень для наглядової ради дає можливість 
проводити кращий контроль за діяльністю товариства [2]. 

Щоб краще зрозуміти вплив бюджетно-податкової реформи на акціонерні 
товариства, розглянемо статистику їх кількості (Рис.1.). 

 
Рис. 1 Кількість акціонерних товариств за 2017-2019 рр. 
Джерело: сформовано на основі даних [3]. 
 
З рис. 1 спостерігаємо негативну динаміку зменшення кількості 

акціонерних товариства у період 2017-2019 рр..Так за підсумками 2018 р. 
порівняно з 2017 р. їхня кількість зменшилась на 408 од., у 2019 р. порівняно з 
2018 р. – ще на 416 од.  

Даний етап реформування складний для акціонерних товариств, попри 
це, посилення уваги до їх діяльності, вище податкове навантаження, яке 
підкріплено звітністю організацій та злиття чи приєднання нестійких підприємств 
до більш фінансово спроможних у майбутньому дасть свої результати. Одним з 
позитивних факторів є поступове приведення національних акціонерних 
товариств до стандартів ЄС, що повинно збільшити попит на акційні вклади у 
такі організації з боку потенційних акціонерів. 
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МИТНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА 
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 

 
 

Глибокі та всеохоплюючі за своєю сутністю політичні, економічні й 
соціальні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, обумовлюють серйозні 
зміни в усвідомленні ролі та значення багатьох галузей і сфер діяльності 
держави, що слугують підґрунтям життя українського суспільства. До таких 
сфер, значення яких в останні роки постійно зростає, належить і сфера 
суспільних відносин, пов’язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. 
Монополія держави на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що існувала 
тривалий час, з набуттям Україною статусу суверенної та незалежної відійшла в 
минуле. Лібералізація економіки суттєво розширила коло суб’єктів 
господарювання, які отримали право безпосередньої участі у здійсненні різного 
роду операцій на міжнародних ринках. Швидке збільшення обсягів економічних 
відносин, що обумовлено процесами глобалізації світової економіки, приводить 
до зростання обсягів переміщення товарів, послуг, інформації, технологій, 
об’єктів інтелектуальної власності, капіталів, робочої сили між країнами. Ці 
процеси, безумовно, стосуються й України, як однієї з держав, що має досить 
вигідне географічне розташування. 

За цих умов надзвичайно зростає роль держави у регулюванні 
зазначених процесів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Держава в особі 
уповноважених органів повинна здійснювати це регулювання, ураховуючи 
питання, пов’язані зі стимулюванням розвитку і структурної перебудови 
національної економіки та її захистом. Одним з основних важелів, який 
використовується для регулювання зовнішньої торгівлі та захисту національних 
інтересів у цій сфері, є митна політика держави. 

Проблеми сучасної митної політики визначають стратегію розвитку митної 
діяльності як сьогодення, так і майбутнього. Це пов’язано з цілим комплексом 
факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру. Так, формування й реалізація 
митної політики держави об’єктивно спричинені закономірностями і тенденціями 
розвитку міжнародних зв’язків та відносин, з одного боку, умовами, 

https://protocol.ua/ua/aktsionerni_tovaristva_novi_zakonodavchi_zmini/
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закономірностями і тенденціями соціально-економічного розвитку світової 
спільноти − з другого. Разом з тим існування суб’єктивних факторів може 
суттєво вплинути на хід та результат цього процесу. До таких суб’єктивних 
факторів, перш за все, можемо зараховувати політику конкретної держави в 
конкретний історичний період її існування та фактори, що діють у конкретній 
митній службі держави. Для України такі фактори спричиняються умовами 
переходу держави до ринкових відносин. 

Митна політика як невід’ємна складова частина державної політики мала 
яскраво виражений фіскальний характер, що стримувало розвиток міжнародних 
торговельних зв’язків та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
товаровиробників. Головним завданням митних органів, які реалізують митну 
політику, є збільшення надходжень до державного бюджету. Таке визначення 
пріоритетів викликано проблемою гострого дефіциту бюджетних коштів, що 
ускладнюється проблемами ухилення від сплати податкових платежів, значним 
зовнішнім боргом та станом забезпечення соціальних гарантій населення 
держави. Фіскальна спрямованість митної політики домінує дотепер. Як свідчать 
підсумки роботи митних органів України за останні роки, ними до державного 
бюджету було спрямовано надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) 
на суму, що становить третину доходів державного бюджету.[1;2] 

Досвід багатьох розвинутих країн свідчить: перехід до ринкових відносин 
вимагає докорінних змін у характері діяльності митних органів, перетворення її в 
реально діючий засіб державного регулювання в сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. Митна служба має стати інструментом практичної реалізації митної 
політики в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, відмови держави від 
державної монополії та виходу на зовнішній ринок значної кількості суб’єктів 
господарювання. 

Зростання ролі й значення митної політики та інструментів її регулювання 
обумовлює важливість наукового дослідження її в цілому. У науковій літературі 
відсутня єдність поглядів щодо поняття митної політики, її змісту, сутності, 
функцій та ряду інших пов’язаних з цим питань, що свідчить про недостатній 
ступінь дослідження цієї теми і разом з тим про її актуальність. Цілком доречним 
є аналіз питання еволюції розуміння терміну “митна політика” як в науковій 
сфері, так і в національному законодавстві, у контексті місця митної політики в 
структурі державної політики та в порівнянні із застосуванням цього терміну в 
законодавстві інших держав. 

Митна політика як складова загальної державної політики є досить 
складною та багатогранною категорією, її аналіз – не новий предмет 
дослідження вчених різних галузей науки: політології, соціології, історії, 
економіки, у тому числі, безсумнівно, юридичної науки. Розглянемо основні 
відомі нам визначення, інтерпретації та тлумачення митної політики, які 
містяться в науковій літературі, й спробуємо з’ясувати їх сутність та зміст. Не 
заглиблюючись в історіографію досліджень, пов’язаних терміном “митна 
політика”, наведемо лише найбільш поширені точки зору минулого та 
сучасності. [3] 

Прийняття в березні 1991 р. Верховною Радою СРСР Митного кодексу 
[498] та Закону “Про митний тариф” було обумовлено радикальними змінами в 
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економіці держави, пов’язаними з переходом від планової, адміністративно-
командної моделі управління народним господарством до ринкової, 
лібералізацією торгівлі й зовнішньої торгівлі. Усе це спонукало до формування 
нової ідеології формування та реалізації митної політики, яка б відповідала 
умовам того часу. 

Розробка Митного кодексу України (далі – МК України), а фактично 
адаптація до нових реалій життя Митного кодексу СРСР 1991 р., означала 
новий етап у дослідженнях, присвячених проблемам державного регулювання в 
митній сфері. Прийняття МК України у 1991 р. [252] та подальша робота над 
його удосконаленням привернуло увагу та визначило як один з пріоритетів 
дослідження поняття “митна політика”. Це питання стало предметом 
неодноразового обговорення вченими та практиками, які представляли митну 
службу майже на всіх науково-практичних конференціях, присвячених 
проблемам митно-правового регулювання суспільних відносин. Активну участь у 
цих дискусіях у різний час брали І.Г. Бережнюк, Є.В. Додін, І.М. Карамбович, С.В 
Ківалов, Б.А. Кормич, А.В. Мазур, В.Я. Настюк, П.В. Пашко, Й.Л. Рисіч, М.Г. 
Шульга та інші науковці. Однак особливої гостроти та дискусійності ця проблема 
набула в Російській Федерації, де тривав аналогічний процес. У роботах С.В. 
Барамзіна, М.М. Блінова, Б.М. Габричидзе, П.В. Дзюбенка, О.Д. Єршова, О.М. 
Козиріна, В.Б. Кухаренка. О.Ф. Ноздрачова, С.І. Чернишова досліджувалися 
питання, пов’язані з визначенням поняття митної політики, її сутності та змісту, 
аналізувалися принципи й функції митної політики тощо. 

Багатогранність аспектів митної політики обумовлена як об’єктивними, так 
і суб’єктивними факторами. За своєю спрямованістю та домінуванням 
економічних засобів її реалізації митна політика має економічний характер. Як 
сфера діяльності політичних інститутів суспільства і держави митна політика 
має політичний характер, як інструмент адміністративно-правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності – правовий. Беззаперечно, митна політика 
належить до найважливіших проявів суверенітету держави, що передбачає 
особливу увагу до неї з боку державної влади при формуванні міжнародної 
позиції та вирішенні внутрішніх проблем. 

Закріплення характеристик митної політики в МК України не має 
безпосереднього регулятивного значення. Тому, на нашу думку, треба 
відмовитись від законодавчого закріплення терміну “митна політика” принаймні 
в цьому нормативно-правовому акті. Ця відмова спричинена невідповідністю 
статусу такого явища, як митна політика, рівню галузевого кодексу. Вважаємо, 
що поняття “митна політика”, принципи формування та реалізації, стратегічні 
напрямки розвитку, зміст та інші не менш важливі її аспекти мають бути 
закріплені в такому нормативному акті програмного характеру, як концепція. 

Отже, глибокі та всеохоплюючі за своєю сутністю політичні, економічні та 
соціальні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, обумовлюють серйозні 
зміни в усвідомленні ролі та значення митної політики як невід’ємної складової 
єдиної загальнодержавної політики. Митна політика, що нині має яскраво 
виражений фіскальний характер, у майбутньому мусить орієнтуватися на 
здійснення економічних, регулятивних та охоронних функції. 

Здійснене дослідження дає підстави для формулювання такого 
визначення поняття митної політики: митна політика – це відносно стабільна, 
організована діяльність державних інституцій, скерована на визначення мети й 
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напрямків загальнодержавної політики в конкретній сфері та їх реалізація за 
допомогою політико-правових, економічних, організаційних заходів, 
спрямованих на захист національних інтересів і безпеки. 

Різноманітність аспектів митної політики обумовлена як об’єктивними, так 
і суб’єктивними факторами. За своєю спрямованістю та домінуванням 
економічних засобів її реалізації митна політика має економічний характер. Як 
сфера діяльності політичних інститутів суспільства і держави – політичний 
характер, як інструмент адміністративно-правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності – правовий. Безперечно, митна політика 
належить до найважливіших проявів суверенітету держави, що передбачає 
особливу увагу до неї з боку державної влади при формуванні міжнародної 
позиції та вирішенні внутрішніх проблем. 
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Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток важко 
переоцінити: вона є дієвим інструментом досягнення конкурентоспроможності 
країни в світовому економічному просторі. На відміну від попередніх років, коли 
головним орієнтиром бюджетної політики виступало забезпечення 
платоспроможності держави, на сучасному етапі стратегічною метою має стати 
активне стимулювання економічного зростання як основного засобу підвищення 
заможності країни та рівня добробуту населення. Економічне зростання є 
основним показником розвитку будь-якої країни. Досягнення цієї 
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макроекономічної цілі зумовлене необхідністю випереджаючого зростання 
національного доходу у порівнянні зі збільшенням чисельності населення.  

Зростаюча економіка має більшу здатність задовольнити нові потреби та 
розв’язувати соціально-економічні проблеми як в середині країни, так і на 
міжнародному рівні. Знімаючи економічні перешкоди, породжені обмеженістю 
ресурсів та об’ємів виробництва, економічне зростання дозволяє суспільству 
більш повно реалізувати окреслену економічну мету та здійснювати нові 
широкомасштабні програми. Бюджетну політику можна використовувати як 
ефективний механізм впливу на макроекономічні процеси. Реалізація її 
економічних інструментів повинна забезпечити макроекономічний ефект, а з 
позиції бюджетної стратегії — довгострокову динаміку стабільності соціально-
економічного розвитку. Виділення й обґрунтування інструментів зумовлене 
необхідністю адаптації бюджетної політики до тенденцій й закономірностей 
розвитку держави.  

Разом з тим слід зауважити, що складність та масштаби завдань у 
фінансовій сфері потребують внесення деяких корективів у процес їх вирішення, 
що обумовлює актуалізацію окреслених питань та додаткових уваги і 
досліджень з боку науковців. Мета дослідження полягає в здійсненні аналізу 
сучасної бюджетної політики; виявленні проблемних питань, які потребують 
науково обґрунтованого вирішення; визначення напрямків удосконалення 
бюджетної політики в розрізі окреслення оптимальних шляхів забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку України.  

В останні роки в економіці України спостерігається структурна 
деформація та відставання від економік розвинутих країн майже всіх секторів 
народного господарства. Тому однією з цілей макроекономічної політики 
держави є економічне зростання як ключовий фактор, від якого залежать 
потенційні можливості країни щодо забезпечення достатнього життєвого рівня 
населення. Завдання досягнення економічного зростання та розбудови 
потужної конкурентоспроможної економіки (за умов поступового росту ВВП та 
підвищення рівня соціальних стандартів) потребує перегляду та вдосконалення 
бюджетної політики, підвищення її стимулюючого характеру та посилення ролі 
держави в регулюванні економічного зростанні. Його сутність можна визначити 
як кількісне збільшення та якісне вдосконалення за відповідний період 
результатів виробництва товарів і послуг та його основних факторів. На відмінну 
від економічного зростання під економічним розвитком розуміють процес 
переходу від одного стану економіки до іншого, більш досконалого — тобто 
якісно нового на основі відповідних структурних та інституціональних зрушень. 
Комплексно це проявляється у вдосконаленні всієї економічної системи.  

Економічне зростання є досить складним явищем, яке повинне 
враховувати багато чинників: природні ресурси, політичні інститути, 
законодавство, психологічні та соціальні аспекти. Його рівень належить до 
найважливіших показників розвитку народного господарства, які 
використовуються при міжнародних порівняннях. Визначається він як 
збільшення абсолютного реального ВНП за певний період, або як зростання 
реального ВНП на душу населення (показника підвищення його життєвого 
рівня); та вимірюється шляхом обчислення у відсотках річних темпів. 
Ефективність бюджетної політики слід оцінювати з позицій виконання належних 
функцій. Фіскальна ефективність відображає ступінь вирішення бюджетних 
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проблем: акумуляції бюджетних доходів, виконання бюджетних зобов’язань, 
управління бюджетним дефіцитом і боргом. За результатами діяльності 
виконавчої влади з реалізації зазначених напрямів може бути надана кількісна 
оцінка ефективності. З виникненням в умовах напруженості з виконанням 
бюджетів дефіциту коштів на соціальні виплати та недофінансування інших 
видатків знижує ефективність фіскальної політики.  

Тому формування довгострокових чинників економічного зростання при 
одночасному підвищенні ефективності використання бюджетних коштів є 
стратегічним орієнтиром у сфері державних фінансів. Стратегічна ефективність 
бюджетної політики відображає рівень впливу на соціальноекономічну динаміку 
в країні. Критеріями при цьому виступають: динаміка основних 
макроекономічних показників (ВВП, обсяги виробництва, рівень інфляції, 
коливання валютного курсу, рівень зайнятості та реальних доходів населення 
тощо) у співставленні з наміченими пріоритетами.  

Безумовно, вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток 
держави є досить суттєвим, що можна простежити за певними 
макроекономічними показниками. Характерним на сучасному етапі є підвищення 
ваги соціальних витрат у видатковій частині бюджету, результати чого 
оцінюються по-різному. Дискусійним виявилося питання доцільності підвищення 
загального рівня доходів населення як основного пріоритету державної політики 
шляхом соціалізації бюджету — розширення і спрямування основної частини 
державних витрат на соціальні потреби і споживання. 

Деякі вчені-економісти не схвалюють політику «проїдання», аргументуючи 
необхідність формування бюджетного розвитку, сутність якого полягає в 
обмеженні зростання соціальних витрат на користь збільшення бюджетних 
інвестицій. Тому задля забезпечення позитивного впливу бюджетної політики та 
соціальноекономічний розвиток країни необхідна оптимізація структурних 
особливостей суспільного виробництва та його наявних потужностей.  

Для досягнення поставлених завдань передбачено здійснення низки 
заходів, покликаних забезпечити сталий соціально-економічний розвиток 
України [4, 7]:  

1) утриматися граничного розміру дефіциту Державного бюджету на рівні 
2,5 % ВВП, при цьому його фінансування планується здійснювати за рахунок 
внутрішніх запозичень;  

2) поліпшення процесу управління державним боргом з метою 
подальшого його скорочення до економічно безпечного рівня (не більше 30 % 
ВВП);  

3) підвищення базових соціальних стандартів та гарантій: мінімальної 
заробітної плати та посадового окладу, прожиткового мінімуму, розміру 
державної соціальної допомоги;  

4) прийняття закону про стратегічне планування, оптимізацію кількості 
державних цільових програм; 

 5) продовження бюджетного реформування в розрізі бюджетної 
децентралізації: насамперед, передачу місцевим бюджетам видатків 
Державного бюджету за окремими бюджетними програмами у сферах освіти, 
охорони здоров’я, ЖКГ, дорожнього господарства та енергоефективності;  
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6) удосконалення механізму здійснення субвенцій на виконання 
інвестиційних програм.  

Серед недоліків бюджетної політики, які негативно впливають на 
соціально-економічний розвиток, можна назвати:  

1) недостатню фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів 
інноваційної діяльності підприємств державного сектору економіки;  

2) недосконалу систему соціального забезпечення в умовах низького 
рівня доходів більшості населення та, як слідство, — недостатність споживчого 
попиту, що заважає розвитку внутрішнього ринку;  

Подолання цих та інших недоліків потребує виваженої бюджетної 
політики шляхом [7]: 

1) забезпечення стабільної частки перерозподілу ВВП через зведений 
бюджет (на рівні 27-28 % );  

2) вдосконалення системи управління державним боргом з метою 
зниження боргового навантаження на економіку;  

3) збільшення бюджетних видатків на науку до 2,5 % ВВП з метою 
сприяння запровадження інноваційної моделі розвитку економіки України;  

4) формування видатків зведеного бюджету в межах доходів;  
5) збільшення бюджетних інвестицій в основний капітал до рівня, не 

меншого 1,5 % ВВП; наслідком активізації інвестиційної діяльності є розширення 
бази оподаткування як передумови формування достатніх фінансових ресурсів 
держави;  

6) перехід на якісно новий рівень управління бюджетними видатками, що 
передбачає підвищення ефективності цього процесу, оптимізацію організації 
бюджетного трансфертування, підвищення соціалізації бюджетних витрат. В 
першу чергу, державні ресурси повинні спрямовуватися в пріоритетні галузі, від 
яких залежить соціальна захищеність населення, національна безпека країни, 
реалізація структурних перетворень в економіці.  

Проаналізувавши розвиток бюджетної політики в розрізі її ефективності та 
стратегічних напрямків, можна зробити висновок, що не дивлячись на певні 
успіхи в цій сфері, залишаються і деякі проблеми. Складність та масштаби 
фінансових завдань потребують посилення дієвості бюджетної політики, її 
конструктивного впливу на реалізацію стратегії соціально-економічного 
розвитку. Потрібно рухатись в напрямку вдосконалення бюджетної політики та 
пошуку оптимальних шляхів сталого соціально-економічного розвитку України.  
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РОЛЬ БЮДЖЕТУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 
 

Ефективна бюджетна політика може виступати дієвим інструментом 
стимулювання економічного розвитку держави. Оскільки не існує однієї 
правильної формули для всіх країн, актуальним є пошук найбільш оптимальної 
моделі перерозподілу фінансових ресурсів щоб досягти поставлених цілей 
економічного та соціального росту. Для побудови такої моделі доцільно 
визначити рівень впливу держави на економічну діяльність і рівень зобов'язань 
держави в питаннях соціального забезпечення громадян. 

Сьогодні держава мобілізує через бюджет фінансові ресурси у формі 
податків, зборів, платежів в обсязі близько 39% від ВВП і використовує їх на 
бюджетні видатки на загальнодержавні цілі: пенсії - 10,7%, освіту - 6,4%, 
підтримку економіки 4,6%, забезпечення громадського правопорядку - 3,7%, 
обслуговування боргу 3,1%, соціальний захист 3,7%, медицину 3,3%, оборону 
2,7%, утримання структур державних органів влади - 2,3%, та на культуру та 
охорону навколишнього середовища - 1,1%. В цьому взаємозв'язку, важливо, 
щоб бюджетні видатки були надійним інструментом досягнення пріоритетних 
цілей суспільного розвитку. Хоча практика свідчить протилежне, тобто цілі не 
завжди досягають мети і причиною цьому низька ефективність видатків 
бюджету. (1) 
 В 2019 році було проведено дослідження проблеми ефективного 
використання видатків бюджету та проаналізовано основні порушення, які 
допускають розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при управлінні і 
використанні фінансового ресурсу. До основних порушеня що приводили до 
неефективності розподілу бюджетних коштів в період з 2011 по 2018 рік були: 
порушення чинного законодавства, порушення під час використання бюджетних 
коштів без належних нормативно правових підстав та втрати бюджету внаслідок 
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прийняття необгрунтованих управлінських рішень. Крім того вказаний широкий 
перелік іншого роду порушень. Якщо розглядати види порушень в розрізі років, 
то видно, що ситуація досить неоднорідна, на зміну одним порушенням 
з'являються інші.(2) 
 Простим прикладом може стати нагальна потреба в розвитку 
інфраструктури яка через неефективність системи не може бути вирішена 
протягом багатьох років створюючи додатковий тягар на бюджет. Так, через 
несвоєчасне та неповне прийняття управлінських рішень Укравтодором та 
службами автомобільних доріг тільки впродовж двох років на будівництво, 
реконструкцію та ремонт доріг загальнодержавного значення Дніпропетровської, 
Хмель ницької та Закарпатської областей було неефективно витрачено понад 
410,3 млн гривень. (3) 

Крім того, одним з критично небезпечних в довгостроковій перспективі 
факторів неефективного скерування бюджетних коштів є  лобіювання інтересів 
певних груп які майже завжди не збігаються з суспільними інтересами. 
Наприклад, протягом багатьох років будівництво доріг в Україні здійснюється з 
використанням асвальту, ключовий матеріал якого бітум (50-60% собівартості), 
ми імпортуємо з Росії, ігноруючи вже давно доведену результативність і 
економічність цементнобетонного покриття доріг, уже підтвердженою практикою 
Європи та США де 60% доріг саме за такою технологією. А в цей час потужності 
наших цементних заводів недозавантажені на 30-40% (4) 

Причиною неефективності є те що чиновники не мають жодного стимулу, 
щоб покращувати життя бізнесу. Їх ЗП не прив’язані до зростання медіанної ЗП 
в країні, їх оплата не залежить від результату. Простими словами, ми 
закриваємо очі на те, що у чиновника (влади) немає жодних причин виконувати 
свої обіцянки після виборів. Фіскальний тиск завжди супроводжувався 
негативними тенденціями для рентабельності бізнесу. Не дарма Давід Рікардо у 
своїй роботі по податках зазначав: «Любой налог, даже взимающийся с 
народных масс, в конечном счете перекладывается на предпринимателя, 
снижение его прибыли и возможности развития производства» 

Основною перепоною для розвитку Української економіки було є і те 
ринкові відносини від самого почаку незалежності формувалися в умовах 
величезного податкового навантаження, оскільки Україна ще довгі роки 
працювала за старою радянською системою і реформи проводили ті ж самі 
чиновники що й були до незалежності, результатом цього стало формування 
величезного податкового я кору для суб’єктів економіки, які стримували 
економічну активність та знижували інвестиційну привабливість України. В США 
перед тим як уряд почав вводити перші податки в період першої світової війни, 
майже протягом 100 років розвивався вільний ринок і накопичення капіталу.(5) 

Щоб зрозуміти яким чином економіка України може зрости, варто 
прочитати роботу Давіда Рікардо, який зазначав: “Немає податків, які не 
гальмували б накопичення, оскільки немає жодного податку, який не заважав би 
виробництву. Податки мають той же ефект, що і неродючий грунт, поганий 
клімат, відсутність спритності або активності. Навіть податки які стягуються з 
народних мас, в кінцевому рахунку перекладаються на підприємця, зниження 
його прибутку і можливості розвитку виробництва [6]. 

Потрібно розглядати фіскальне стимулювання економіки в наступних 
напрямках: 
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1. Детінізація економіки України 
2. Перехід від аутсорсу робочої сили і сировинної економіки до 

технологічної  
3. Пошук та створення умов для формування споживчого попиту. 
1. За даними в Україні в 2018 році 47,2% економіки знаходиться в тіні, що 

на децілька відсотків більше ніж в попередньому році. Причина цьому досить 
проста, це можливість  підприємція отримати більші доходи, які можуть бути 
спрямовані на добробут сім’ї або на власні потреби, тому майже кожне 
підприємство намагається економити на ЄСВ і тому платить в конверті або 
використовує ФОПів.  

2. Додана вартість повинна формуватися в Україні, в довгостроковій 
перспективі ми не можемо собі дозволити бути сировинним придатком Європи 
або просто постачальником кваліфікованих кадрів. Стимулювання повинно 
відбуваються не дотаціями які є неефективними і в основному тільки збагачують 
олігархів а шляхом лобіювання інтересів українського бізнесу дипломатичними 
службами. Україна повинна знайти шляхи створення “силіконової долини”. 3. 
Немає сенсу виробляти продукцію на яку не існує попиту, навіть якщо це 
інноваційний продукт який створений вперше на нього теж повинен 
сформуватися платоспроможний попит.  

Висновок. Для того щоб реанімувати українську економіку після 30 років 
неефективності розподілу бюджетних коштів, пануванні олігархату та 
загального сприйняття корупції (120 місце в рейтингу) та зайняти конкурентну 
позицію в світовій економіці потрібне повне переосмислення суспільством 
функцій держави та права власності на ту частину коштів яку перерозподіляє 
держава. Інститути влади повинні діяти на базі професіоналізму, а не популізму, 
хоча зараз все навпаки.  
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ 

 
 

Стан державного бюджету країни впливає на рівень економічного і 
соціального добробуту держави. Згідно з Бюджетним кодексом України (БКУ) 
визначено три різновиди стану державного бюджету: баланс доходів і видатків, 
перевищення доходів над видатками (профіцит бюджету) та перевищення 
видатків над доходами (дефіцит бюджету). Саме дефіцит державного бюджету 
– є однією з найнагальнішим проблем. Відповідно до даних державної 
статистики України, з 1991р. (за винятком 2000 р. та 2002 р.) і до сьогодні 
спостерігається постійний брак фінансових ресурсів у бюджеті, а в останні роки 
ця проблема є найбільш актуальною. 

Особливе значення у дослідженні питання подолання бюджетного 
дефіциту в Україні відіграють праці таких вчених: В. Базилевич, С. Бойко, 
А. Максюта, В. Федосов, І. Луніна, В. Бібченко, С. Булгакова, А. Машко та інші. 
Оскільки те, що методи подолання  бюджетного дефіциту, які 
використовуються, не є успішними, виникає потреба у постійному дослідженні 
даної проблеми і пошуку шляхів її вдосконалення.  

Повного розв'язання даної проблеми, швидше усього не існує взагалі. 
Можна лише розглядати основні напрями проведення заходів направлених на 
скорочення величини бюджетного дефіциту в Україні. Держава потребує 
прийняття і проведення в життя пакету законів направлених на стабілізацію 
економіки, фінансів і вихід з кризи. Раціональне планування, вдосконалення 
бюджетного процесу і ретельна розробка структури статей прибутків і витрат, 
повинні стати першочерговою задачею держави на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 

Для розуміння проблеми бюджетного дефіциту і пошуку шляхів по його 
скороченню, необхідно враховувати наступне:  

1. Перевищення прибутків над витратами не є необхідною межею 
здорової економіки, яка іноді може мати і дефіцит. 

2. Бюджетний дефіцит – це так зване «зло», але ще більшим «злом» 
будуть  непродумані спроби позбутись його. 

3. Перевищення прибутків над витратами не є необхідною межею 
здорової економіки, яка іноді може мати і дефіцит. 

4. Дефіцит розміром у 2-3% валових національних продукти повністю 
допустимо в економіці будь-якої держави, в тому числі і України. 

5. Для покриття дефіциту можуть бути використані різні форми 
державного кредиту. 

6.  Скорочення витратної частини бюджету не є повним розв'язанням 
проблеми, це буде лише сприяти збільшенню прихованого дефіциту бюджету 
України. Для ліквідації дефіциту необхідно лікувати саму економіку. 
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У програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту 
необхідно включити заходи, які стимулювали б притоку коштів до бюджету 
країни і сприяли б скороченню державних витрат. До них відносяться: 

1. Збереження фінансування тільки самих важливих соціальних 
програм, неприйняття нових. 

2. Більш широке використання фінансових пільг і санкцій, які 
стимулюють зростання суспільного виробництва. 

3. Не надання кредитів державним структурам. 
4. Скорочення військових витрат. 
5. Створення умов для залучення іноземних інвестицій. 
6. Зміна напрямів інвестування бюджетних коштів в галузях економіки з 

метою значного підвищення фінансової віддачі від кожної гривни. 
7. Різке скорочення сфери державної економіки і державного 

фінансування. 
В даний час дуже важливо приймати продумані закони, спрямовані на 

підтримку національних виробників і розвиток виробництва, а також розробити 
механізм їх виконання.  Необхідно прагнути до збалансованого бюджету 
держави, який можна досягти шляхом стримування зростання державних витрат 
і встановлення в країні рівня оподаткування, який в достатній мірі покриє всі 
необхідні суспільні потреби. 

Подолання бюджетного дефіциту та зменшення державного боргу 
України є вкрай важливим питанням для нашої країни. Його раціональне та 
своєчасне вирішення є запорукою фінансової стійкості держави, яка суттєво 
залежить від збалансованості бюджетного дефіциту та рівня життя громадян.   
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РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
 

Завдяки підписанню та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом зросла актуальність досліджень процесів перебудови 
практично всіх державних органів та постало чимало завдань щодо приведення 
ключових сфер держави у відповідність із європейськими стандартами та 
нормами. Одним із невід'ємних компонентів цього процесу є митна політика 
України, що покликана забезпечувати реалізацію найбільш істотних функцій 
держави. В умовах поширення європейських інтеграційних тенденцій світового 
розвитку виникає необхідність в реформуванні національної митної політики, 
яка орієнтуватиметься на європейські принципи та стандарти діяльності. Проте 
така уніфікація в жодному випадку не передбачає нівелювання національних 
митних інтересів, а, навпаки, сприяє вирішенню існуючих внутрішніх проблем і 
забезпеченню прогресивного розвитку митної сфери та держави загалом. 

Митна проблематика в умовах євроінтеграції висвітлена в працях таких 
дослідників: О. П. Борисенко, О. О. Бригінець, С. І. Доротич, Л. М. Дорофєєва, 
Ю. Д. Кунєв, А. В. Мазур, Д. В. Приймаченко, В. В. Ченцов та ін. [1]. У працях 
вказаних авторів розглянуто засадничі умови формування митної політики та 
митної безпеки України, гармонізування митного законодавства до вимог ЄС, 
особливості митного регулювання зовнішньоекономічних операцій в умовах 
євроінтеграції, розробку адміністративного забезпечення надання 
підприємствам статусу уповноваженого економічного оператора, методи 
мінімізації митних ризиків тощо.  

Відповідно до ст. 2 МК України митна політика - це система принципів та 
напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів 
та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання 
зовнішньої торгівлі [2]. 

Для того, щоб державна митна справа України відповідала сучасним 
викликам необхідний постійний процес модернізації, який має забезпечити 
динаміку розвитку митного законодавства, що регулює відповідні митні процеси, 
формування сучасної митної адміністрації, створення належних умов реалізації 
митних процесів та процедур [3]. 

Розглянемо ключові напрями реформування митної політики України [4]: 
1. Підвищення рівня довіри з боку підприємницьких структур та 

впровадження громадського контролю за діяльністю митних органів, що 
передбачає: 

̶ забезпечення ефективного функціонування при митних органах 
громадських рад, які на партнерських засадах зможуть реально впливати на 
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покращення діяльності митних органів на місцях, надаватимуть публічну оцінку 
роботи керівників митниці, впливатимуть на кадрову політику, 

̶ широке інформування громадськості про усі зміни у діяльності митних 
органів, 

̶ надання консультацій підприємницьким структурам у сфері митного 
супроводу зовнішньоекономічних операцій, 

̶ проведення систематичних зустрічей інформаційно-роз’яснювального 
та консультаційного характеру з представниками бізнесу, що сприятиме 
розвитку діалогу та зростанню прозорості діяльності митних структур. 

2. Удосконалення митних процедур відповідно до Концепції інтегрованого 
управління кордонами (впровадження якої передбачено Планом дій щодо 
лібералізації візового режиму для України), яка передбачає: 

̶ створення на паритетних засадах спільних пунктів пропуску на 
кордонах із країнами ЄС, що сприятиме розвитку технологій спільного контролю 
за переміщеннями товарів, осіб та транспортних засобів, а також ліквідації 
корупційної складової, 

̶ розвиток автоматизованої системи IT-митниці та її інтеграція в єдину 
інформаційну систему контролюючих органів та в митну систему ЄС. 

3. Створення ефективної системи управління пунктами пропуску на 
засадах:  

̶ збільшення кількості міжнародних пунктів пропуску, 
̶ збільшення кількості піших переходів відповідно до потреб 

прикордонних населених пунктів, 
̶ передання функцій з будівництва та утримання пунктів пропуску 

спеціалізованим підприємствам або місцевим органам влади (європейська 
практика передбачає, що контролюючі органи виконують властиві їм 
адміністративні функції, а питаннями будівництва, матеріально-технічного 
забезпечення та іншими господарськими питаннями займаються профільні 
організації), 

̶ забезпечення якісного транспортного сполучення та доїзду до 
міжнародних пунктів пропуску, а також шляхів сполучення між ними, що дає 
змогу обрати оптимальний варіант перетину митного кордону, 

̶ розподіл смуг руху в українських пунктах пропуску за принципом: 
транспортні засоби з іноземною реєстрацією; транспортні засоби з українською 
реєстрацією, 

̶ розбудови комфортної прикордонної інфраструктури шляхом 
створення сервісних зон, які б охоплювали заклади харчування, сервісні 
організації страхового, юридичного, медичного, фінансового профілю, 
майданчики-стоянки для вантажних автотранспортних засобів, 

̶ створення внутрішніх державних митних терміналів. 
4. Створення інформаційної системи супроводу перетину митного 

кордону, яка охоплює:  
̶ встановлення інформаційних електронних табло на шляхах 

міжнародного сполучення із інформацією щодо завантаження та черг на 
відповідних пунктах пропуску, 
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̶ створення на офіційних веб-сайтах митних органів віртуальних 
подорожей та попереднього ознайомлення зі специфікою проходження 
контрольних процедур у міжнародних пунктах пропуску, 

̶ встановлення веб-камер у міжнародних пунктах пропуску для 
відеоспостереження за ситуацією в онлайн-режимі, 

̶ формування мобільних інформаційних додатків із інформацією про 
завантаження пунктів перетину митного кордону, 

̶ створення центрів, які в інтерактивному режимі надаватимуть 
консультаційні послуги усім зацікавленим фізичним та юридичним особам. 

5. Побудова ефективної системи управління митними органами шляхом:  
̶ визначення статусу митної служби та чіткого підпорядкування, 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС визначено, що Україна в 

процесі модернізації митних органів повинна імплементувати Митні прототипи 
ЄС "Customs Blueprints". У Митних прототипах ЄС зазначається, що держави 
Європейської політики сусідства працюють над зміцненням адміністративних та 
операційних спроможностей своїх митних адміністрацій, а також приводять свої 
процесуальні норми і процеси у відповідність до стандартів ЄС, виходячи зі 
своїх зобов’язань, на які вони згодились.  

̶ забезпечення ефективних комунікацій в межах митних підрозділів, 
̶ розмежування функцій митних органів та прикордонної служби у сфері 

реєстрації документів і осіб, а також догляду вантажів, об`єднання баз даних 
фіскальної та прикордонної служб України з метою пришвидшення митних 
процедур. 

Отже, в умовах євроінтеграції становлення ефективної митної політики 
України передбачає: проведення ефективних реформ та концепцій, 
вдосконалення чинного законодавства, побудову логічної та якісної системи 
управління митницею, спрощення процедур митного оформлення та контролю 
на засадах застосування інформаційних технологій, забезпечення ефективної 
протидії контрабанді та порушенням митних правил, тощо. Все це сприятиме 
швидкому реформуванню економіки  загалом, спрощенню доступу до ринку 
збуту українських товарів у ЄС, припливу іноземних інвестицій та поліпшенню 
економічного іміджу України у світі. 
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СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 2017-2020рр. 

 
 

На сьогоднішній день питання реформування системи управління 
фінансів є, насправді, актуальною, бо вважається важливою умовою 
економічного зростання і успішної реалізації позитивних соціальних 
перетворень в державі. Здатність ефективно розпоряджатися наявними 
державними коштами теж вважається однією з головних умов нашого питання. 

Метою дослідження є розглянути реформу державних фінансів України та 
проаналізувати її стратегію. 

Несприятливе зовнішнє середовище, зволікання з проведенням 
структурних реформ, окупація Автономної Республіки Крим та збройний 
конфлікт на сході країни зумовили виникнення економічної кризи та падіння 
реального валового внутрішнього продукту в 2015 році. Для відновлення 
економічного зростання потрібно було будувати ефективну та 
конкурентоспроможну національну економіку, що передбачала собою 
проведення системної реформи управління державними фінансами у складі 
системи державного управління загалом. Ефективна система управління 
державними фінансами є основою для реалізації державної політики і 
досягнення стратегічних цілей розвитку шляхом забезпечення дотримання 
загальної бюджетної дисципліни, стратегічного розподілу бюджетних коштів та 
ефективного надання державних послуг. 

08 лютого 2017 року було затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України Стратегію реформування системи управління державними 
фінансами на 2017—2020 роки. Метою реформи для стратегічного та 
бюджетного планування стало зменшення відхилення між прогнозними та 
фактичними темпами зростання валового внутрішнього продукту, а також 
зменшення відхилення між прогнозними та фактичними темпами зростання 
доходів державного бюджету. 

Визначальною рисою реформи є впровадження елементів ринкової 
моделі управління державними фінансами. Тобто, якщо основним завданням 
розпорядника бюджетних коштів було використання коштів відповідно до 
кошторису, то зараз він мусить зосередитись на забезпеченні якості надання 
адміністративних послуг, щоб виправдати перед громадянами ту «ціну», яку 
вони сплачують податками за утримання державного апарату, та й в цілому 
підвищити довіру до держави.  

Сама Стратегія містить в собі 4 компоненти: 
 дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни; 
 підвищення ефективності розподілу ресурсів; 
 забезпечення ефективного виконання бюджету; 
 підвищення рівня прозорості та підзвітності. 
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Кожна із частин містить опис ситуації, мету, показники досягнення 
результату і завдання, які необхідно реалізувати, а також опис ризиків, які 
можуть зашкодити досягненню поставлених цілей. Тобто, згідно до цієї 
Стратегії, в майбутньому очікувалося: 

 скорочення дефіциту операцій сектору загальнодержавного управління 
і зниження темпів приросту державного боргу у середньостроковій перспективі 
та їх утримання на прийнятному рівні; 

 забезпечення послідовності та передбачуваності бюджетної та 
податкової політики; 

підвищення якості надання державних послуг та ефективності державних 
інвестицій під час забезпечення більш раціонального використання ресурсів. 

Але б перешкодити виконанню завдань могли б такі ризики: 

 неможливість налагодити обмін інформацією між Державною 
аудиторською службою та іншими державними органами та автоматизувати 
ризико орієнтований відбір об’єктів контролю через недостатність фінансування; 

 недостатність кадрового потенціалу для впровадження нових практик 
аудиту. 

Для забезпечення ефективної реалізації цієї Стратегії особлива увага 
приділяється постійному розвитку кадрового потенціалу та широкому 
застосуванню інформаційних технологій. 

Щодо визначення конкретних кроків, необхідних для реалізації завдань 
Стратегії, їх виконавців та строків виконання розпорядженням Кабінету Міністрів 
України, то було затверджено План заходів з реалізації Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами України на 2017-2020 роки. 

План заходів містить набір конкретних завдань та заходів із реалізації 
Стратегії за чотирма названими вище компонентами Стратегії, а саме: 

 розроблення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження 
середньострокової бюджетної  декларації як інструменту поєднання 
стратегічних пріоритетів держави з можливостями державного бюджету; 

 запровадження і закріплення на законодавчому рівні фіскальних 
правил; 

 включення до середньострокової бюджетної декларації оцінки 
фіскальних ризиків. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що наявність 
потужної та ефективної системи управління державними фінансами є 
невід’ємною умовою для забезпечення стійкого економічного зростання і 
ефективного надання державних послуг, а також створення підґрунтя і стимулів 
для проведення реформ в інших сферах, а наявність консолідованої та 
гармонізованої програми реформ на середньострокову перспективу разом з 
дієвими механізмами імплементації є необхідною умовою для забезпечення 
макроекономічної стабільності. 

Стратегією було визначено основні напрями розвитку системи управління 
державними фінансами, зокрема, дотримання загальної бюджетно-податкової 
дисципліни у середньостроковій перспективі, підвищення ефективності 
розподілу ресурсів на рівні формування державної політики, міжбюджетні 
відносини та фіскальна децентралізація, забезпечення ефективного виконання 
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бюджету, підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними 
фінансами.  
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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ НА РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
 

Митна система була й залишається високоефективним фіскальним 
механізмом, який відіграє важливу роль у регулюванні економічного розвитку 
держави та забезпеченні її економічної безпеки. Від якості і своєчасності 
прийняття рішень у митній сфері залежить ефективність податкової політики в 
цілому, рівень розвитку міжнародної торгівлі, сальдо платіжного балансу 
держави та збалансованість державних фінансів. 

Митні органи України є невід'ємним елементом системи центральних 
державних органів виконавчої влади і здійснюють функції в галузі митної справи 
відповідно до Конституції України, законодавства про зовнішньоекономічну 
діяльність, митного законодавства та інших нормативних актів. [1] 

Верховною Радою України 6 вересня 2018 року було прийнято закон, який 
передбачає запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізацію 
здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон 
України. 

Відповідно до цього закону ДФС має створити та забезпечити 
функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно 
для міжнародної торгівлі». На службу покладене зобов’язання й по його 
адмініструванню. 

Законом також регламентовано порядок отримання органами доходів і 
зборів в електронній формі дозвільних документів, необхідних для митного 
контролю та оформлення товарів, з використанням механізму «єдиного вікна» 
та порядок здійснення ними відповідних митних формальностей на підставі 
такої інформації. Схема роботи механізму "єдиного вікна" наведена на Рисунку 
1. [4] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/npas/249797370
https://sota-buh.com.ua/news/derzhavni-finansy-v-ukraini
https://sota-buh.com.ua/news/derzhavni-finansy-v-ukraini
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Українське суспільство та іноземні партнери України постійно тримають у 
фокусі ситуацію, яка пов’язана з реалізацією Україною своїх митних функцій. 
Пропозиції Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої митної організації, 
Американської торговельної палати в Україні та Європейської Бізнес Асоціації 
щодо актуальних питань митної системи України постійно надсилаються до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.  

Як результат, питання реформування митниці з кінця 2018 року набуло 
реальних обрисів, адже відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
18.12.2018 за № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та 
Державної митної служби України» прийнято рішення про утворення 
самостійного, окремого центрального органу виконавчої влади з митних питань, 
а саме Державної митної служби України. Раніше на розподілі ДФС наполягав 
Міжнародний валютний фонд. [2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Механізм "єдиного вікна" під час здійснення контрольних процедур 

при переміщенні товарів через митний кордон України 
Побудовано на основі: [4] 
 
Поділ Кабінетом міністрів України ДФС на два автономні суб'єкти був і 

залишається не єдиним кроком у сфері реформування митної системи України. 
Наприкінці 2019 року голова Державної митної служби Максим Нефьодов 
повідомив про початок роботи так званої "нової митниці". Голова відомства 
запевнив, що нова митниця "буде справді працювати для платників податків". 
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Він також зазначив, що в рамках реформи було скорочено кількість митниць з 
26 до 16 та проведена кадрова робота. [3] 

Митна система України є самостійним механізмом державного 
управління, ефективність якого напряму залежить від впливу сторонніх факторів 
– політичних, економічних, соціальних тощо. 

Вплив на митну систему України повинен мати системний та ретельно 
прорахований характер, адже постійні зміни законодавства не дають змоги 
учасникам міжнародної торгівлі вибудувати стійкі, прозорі й зрозумілі 
взаємовідносини з державою в митній сфері. Водночас питання внесення 
законодавчих змін у законодавчі відносини, які регулюють зовнішньоекономічну 
діяльність, повинні ставитися у пряму залежність від того, чи відповідає 
практика внесення таких законодавчих новел світовій чи європейській практиці 
та практиці Всесвітньої митної організації. 

Необхідно зазначити, що переважна кількість членів Американської 
торговельної компанії та Європейської бізнес асоціації наполягають на тому, що 
реформа митної системи повинна стати найголовнішим пріоритетом дій 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Питання сприяння 
міжнародній торгівлі та чітке визначення критеріїв, за якими, зокрема, чітко 
визначається митна вартість товарів, їх класифікація, збільшать довіру до 
України як до надійного учасника міжнародної торгівлі та надійного партнера у 
сфері митних відносин. 

Американська торговельна палата в Україні у 2018 році чітко визначила 
перелік найбільш прогресивних змін у митній сфері, які потребують вирішення 
державою. Серед таких питань:  

1. Реформування митної справи.  
2. Спрощення міжнародної торгівлі, включаючи інститут Уповноважених 

економічних операторів, «Єдине вікно», автоматизацію митного оформлення.  
3. Протидія нелегальній торгівлі, незаконному ввезенню товарів та 

переміщенню товарів із порушенням прав інтелектуальної власності. [5] 
У 2019 році Україна співпрацювала з МВФ на умовах програми stand-by. 

Програма підтримки економічної політики stand-by - це різновид кредиту, який 
МВФ надає своїм країнам-членам з 1952 року для фінансування дефіциту їх 
платіжного балансу на основі угоди. Одним із зобов'язань України перед МВФ 
було реформування митної системи України, а саме утворення Державної 
митної та податкової служб України, які будуть повністю підзвітні Міністру 
фінансів. За умови їх виконання Фонд фінансує, тобто надає транш для 
підтримки та розвитку Української економіки. 

Таким чином, пропонується зосередитися на здійсненні реформ митної 
системи України, які сприятимуть розвитку національної економіки, підвищать 
конкурентоспроможність вітчизняних виробників, дозволять залучити значні 
обсяги іноземних інвестицій тощо. При цьому обов’язковою передумовою таких 
масштабних перетворень повинне стати широке наукове та експертне 
обговорення різноманітних аспектів діяльності реформованої митної системи 
України та вироблення фахівцями єдиного підходу до питань реформування в 
митній сфері. 
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ЕКОНОМІКУ 

 
 

Найгострішою проблемою сьогодення економічної системи України є 
проблема тіньових капіталів і доходів. Необхідність та актуальність дослідження 
даного питання зумовлена серйозним впливом тіньового сектору на всі 
соціально-економічні процеси суспільства і потребує врахування при проведенні 
аналізу стану економіки та прийнятті управлінських рішень. Динаміка тінізації 
економіки свідчить, що на її рівень у період соціально-економічних перетворень 
впливає ціла низка чинників, серед яких вагоме місце займає рівень 
податкового навантаження [1]. 

Податкове навантаження  це сукупний вплив податків на економіку 
країни загалом чи на окремих суб’єктів господарювання. Фактично податкове 
навантаження є показником ефективності податкової політики, який впливає на 
наповнення державних доходів, рівень податкових надходжень у структурі ВВП і 
відповідно частку ВВП на душу населення. 

За оцінками експертів, в Україні рівень податкового навантаження вищий 
у декілька разів, ніж у країнах зі схожим рівнем ВВП. Це пояснюється 
неправильним розподілом податкового навантаження. Значний рівень 

http://referat-ok.com.ua/podatki-podatkova-sistema/mitna-sistema-ukrajini-jiji-struktura-zavdannya-i-funkciji
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https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/a-51581446
https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/a-51581446
https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/a-51581446
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податкового навантаження негативно впливає на економічну активність, сприяє 
виведенню капіталу за кордон, зменшує темпи росту ВВП. Через 
недоотримання коштів державними та місцевими бюджетами зменшується 
фінансування програм економічного та соціального розвитку. 

Аналізуючи податкову політику, можна систематизувати рівні податкового 
навантаження: 

 податковий тиск всієї сукупності податків, який суттєво впливає на 
зменшення доходів економічних суб’єктів; 

 податковий тиск певних податкових важелів у вигляді самого 
механізму збору податків та застосування штрафних санкцій. Наприклад, тиск 
під час нарахування штрафних санкцій під час проведення перевірок, навіть 
якщо не було порушень; 

 використання механізму пільгових кредитів, ПДВ, акцизного збору. 
Тоді відбувається перерозподіл податкового тиску з одних платників на інших, 
що приводить до нерівномірної економічної активності господарюючих суб’єктів. 

 використання податкових технологій для посилення тиску. Наприклад, 
за рахунок вимагання конкретної суми податків з огляду на діяльність та 
прибутки підприємства. 

За міжнародними стандартами рівень податкового навантаження 
визначається діленням фактичних податкових надходжень до бюджету на обсяг 
валового внутрішнього продукту. За допомогою цієї формули визначимо рівень 
податкового навантаження в Україні за останні 5 років, результати розрахунків 
якого наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники оцінки податкового навантаження в Україні 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

ПДВ, млн. грн. 178452,3 235506 313980,6 374508,2 378690,2 

ПДФО, млн. грн. 45062 59810,5 75033,4 91741,8 109954 

ППП, млн. грн. 34776,3 54344,1 66911,9 96882,3 107086,3 

Податкове навантаження 
з ПДВ, % 

9,0 9,9 10,5 10,5 9,5 

Податкове навантаження 
з ПДФО, % 

2,3 
 

2,5 
 

2,5 
 

2,6 
 

2,8 
 

Податкове навантаження 
з ППП, % 

1,8 
 

2,3 
 

2,2 
 

2,7 
 

2,7 
 

Надходження пенсійного 
фонду, млн. грн 

169 873 111 708 158 911 
202 
084,29 

241 
752,43 

Податкове навантаження 
на працю, % 

8,81 4,54 5,07 5,7 6,8 

Загальне податкове 
навантаження, % 

21,81 19,24 20,37 21,5 21,8 

Джерело: складено на основі  [2] 
 
Як можна побачити, немає чіткої тенденції щодо зміни рівня податкового 

навантаження. Адже такі важливі податки, як податок на додану вартість або 
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податок на доходи фізичних осіб, на яких можна спекулювати та від яких можна 
ухилятися, зросли, а отже, зріс і рівень їхнього податкового навантаження. 

Якщо розглянути розвинуті країни, то в них чим вищий рівень податкового 
навантаження, тим менше люди ухиляються від сплати податків, що є досить 
парадоксальним (рис. 1). Прозорість та простота податкової системи 
європейських країн є основними ознаками успішності її функціонування [3]. 

 
Рис. 1 Рівень податкового навантаження і рівень тіньової економіки в 

Україні і в країнах Європи 
Джерело: складено на основі  [4] 
 
Для вирішення проблеми тінізації економіки та оптимізації податкового 

навантаження потрібно: 

 знизити податкові ставки з урахуванням особливостей різних сфер та 
окремих категорій людей; 

 створити для платника податків комфортні умови для своєчасної 
сплати податків; 

 вдосконалити систему податкового контролю та покарання, яка б 
запобігала ухилянню від сплати податків 

 зменшити кількість податкових пільг та більш ефективно 
використовувати наявні пільги, це допоможе сформувати справедливу 
податкову систему.  

Підсумовуючи все вищесказане, можна однозначно стверджувати, що 
Україні потрібна ефективна податкова реформа, яка спростить, усуне недоліки 
та суперечності податкового законодавства. Адже, досягнення об’єктивного 
рівня податкового навантаження, яке буде відповідати принципам та вимогам 
оподаткування та задовольняти всі верстви населення, зменшить частку 
тіньового сектору економіки. 
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ПЛАН РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПОСТ-
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНИЙ АУДИТ 

 
 

Реформування митної системи України та її наслідки для держави є 
актуальними протягом багатьох років розвитку митниці та владних органів. Від 
початку незалежності вона зазнавала суттєвих перетворень: об’єднання, 
роз’єднання, зміна структури, назви. Під приводом імплементації досвіду, 
спрощення, гармонізації митних процедур, підвищення контролю за операціями, 
оптимізації фіскальної функції відбувалися та впроваджувалися істотні зміни в 
податковій та митній сферах.  

Метою дослідження є аналіз плану реформування митної системи 
України в питаннях пост-митного контролю та митного аудиту, його наслідки для 
України та можливі подальші дії в даному напрямку. 

Дані отримано з використанням наукових фахових видань, офіційного 
видання державної фіскальної служби України та інших економічних видань в 
цій сфері. 

У 2017 році в Україні було розроблено проект плану дій щодо 
реформування митниці, який мав на меті: 

 наближення законодавства в даній сфері до стандартів ЄС (перш за 
все, Митний кодекс ЄС);  

 вдосконалення процедури адміністративного оскарження рішення 
митного органу та самого порядку провадження у справах про порушення 
митних правил; 

 використання точних інструкцій для процесів, технологічних 
маршрутів і методів роботи для уникнення свавілля з боку службовців; 

 забезпечення відповідності покарання за порушення митного 
законодавства до величини нанесеної чи потенційної шкоди для держави; 

 запровадження системи KPI для керівників і працівників; 

 посилення відповідальності працівників митниці, у тому числі за 
шкоду, нанесену третім особам; 

 удосконалення механізмів використання гарантій, стандартних 
алгоритмів визначення митної вартості ; 

 упровадження інституту уповноваженого (авторизованого) 
економічного оператора (щодо його пункту було безліч суперечок); 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.obozrevatel.com/ukr/finance/economy/ukrainaobijshla-nizku-krain-es-u-rejtingu-podatkovogonavantazhennya.htm
http://www.obozrevatel.com/ukr/finance/economy/ukrainaobijshla-nizku-krain-es-u-rejtingu-podatkovogonavantazhennya.htm
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 розвиток пост-митного контролю та митного аудиту; 

 реформування системи внутрішньої безпеки та аудиту.[1] 
Поняття «митний контроль» означає сукупність заходів, які здійснюються 

службовцями митниці і Україні для забезпечення дотримання митного 
законодавства України, міжнародних договорів, контроль за виконанням яких 
покладений на митні органи України, а також забезпечення дотримання 
державними органами, підприємствами, службовцями, а також громадянами 
порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.  

Законодавчо було запроваджено зміни до статті 336 Кодексу щодо 
переліку форм митного контролю та доповнено Кодекс статтею 337 «Пост-
митний контроль». Нові положення набрали чинності з 7 листопада 2019 року та 
можуть використовуватися незалежно від наявності в особи авторизації 
авторизованого економічного оператора.  

Митний контроль здійснюється з метою дотримання митного 
законодавства, відповідності митних операцій і дій, захисту економічних 
інтересів держави, запобігання розповсюдженню незаконних предметів та 
речовин, захисту екології, а також з метою дотримання всіма особами 
встановлених митних процедур та правил переміщення товарів через митний 
кордон. До основних функцій.[2] 

Принцип пост-аудиту полягає в проведенні основних митних процедур 
щодо переміщуваних товарів не під час ввезення товару через митну зону, а 
після завершення митного оформлення та випуску товару на внутрішній ринок 
держави. Пост-аудит посідає важливе місце в системі управління ризиками та є 
основним елементом під час підвищення ефективності функціонування митних 
органів. Завдяки ефективній діяльності пост-митного контролю та митного 
аудиту забезпечується якісне виконання завдань: контроль за додержанням 
законодавства, здійснення відповідного митного контролю та митного 
оформлення товарів, вдосконалення форм та методів їх здійснення. Процедури 
митного аудиту є засобом для здійснення митного контролю, а одночасне їх 
застосування дозволяє митним органам сприяти законослухняним учасникам 
зовнішньоекономічної діяльності в застосуванні форм спрощеного порядку 
декларування. 

Під час пост-митного аудиту перевірка здійснюватиметься щодо: 
правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати митних платежів; законності отримання та 
надання пільг в оподаткуванні; правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД 
товарів, що пройшли митне оформлення; законність транспортування товарів 
через кордон України або їх вивезення; відповідність використання перевезених 
товарів заявленій меті, відповідність фінансових документів, звітів та ін. 
інформації, зазначеній у митній декларації.[3] 

Отже, можна визначити, що митна справа в Україні перебуває не на 
кінцевому етапі свого реформування. За умов реального використання 
зазначених механізмів можна забезпечити одночасне виконання захисної і 
фіскальної функцій. Метою подальшої роботи повинно стати створення 
прозорої та ефективної системи митної політики, яка сприятиме міжнародній 
торгівлі, безпеці держави та захисту її фінансових інтересів. Дотримання 
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міжнародних зобов’язань, організація відкритої митної адміністрації, ефективний 
митний контроль, взаємодія з іншими органами на території країни та за її 
межами, прозорий процес оскарження, - такими повинні бути стратегічні 
завдання в удосконалення митного законодавства та митної політики в Україні. 
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Організувати найсприятливіші взаємовідносини між бюджетами різних 
рівнів є однією з найважливіших для країн світу і України втому числі. Оскільки 
управління та формуваня фінансовими ресурсами для сталого розвитку країни 
є дуже актуальною на сьогодні проблемою. Тому питання децентралізації 
виходить на перший план, тому воно є одніє з умов фінансової незалежності та 
функціонування місцевих органів влади. 

Фінансова децентралізація – процес делегування повноважень місцевому 
самоврядуванню щодо прийняття рішень у сфері бюджетного регулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів, виявляється у фіскальній 
незалежності органів місцевого самоврядування приймати рішення щодо 
формування бази оподаткування, визанчення ставок відпоідних місцевих 
податків та зборів, введеення податкових стимулів для галузей економіки на 
регіональному рівні, а також формування струкрути видатків для надання 

суспільних благ населенню 1. 
Досліджуючи реформи децентралізації в Україні, обираємо розгляд 

бюджету міста Львова. Для початку розглянемо виконання бюджету (табл.1) 
З табл.1 бачимо, що показники виконання дохідної частини бюджету 

більші, ніж заплановані, винятком став лише 2017 р.. Так у період 2017-2019 рр. 
відхилення склали -1%, +0,8%, +35,4% відповідно. Варто зазначити, що 

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/01/31/644844/
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015194-zmini-u-mitnomu-kodeksi-scho-vazhlivo-znati-pri-vikonanni-mitnikh-formalnostey
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015194-zmini-u-mitnomu-kodeksi-scho-vazhlivo-znati-pri-vikonanni-mitnikh-formalnostey
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100012663-mitniy-audit-scho-yak-koli?preview=1558940960
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100012663-mitniy-audit-scho-yak-koli?preview=1558940960
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показники виконання бюджету відображають загальний соціально-економічний 
стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку. Наявність 
достатніх ресурсів є індикатором того, що місто має можливість надавати якісні 
та різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та 
інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та 
залучення інвестицій, розробляти програми місцевого розвитку. 

Таблиця 1 
Показники плану та виконання дохідної частини бюджету Львова за 2017-

2019 рр. (тис. грн.) 

 
План бюджету Виконання бюджету Відхилення (+/-) 

2017 8 523 148,8 8 610 197,5 -1% 

2018 9 741 704,8 9 662 682,9 +0,8% 

2019 10 286 910,4 7 596 482,9 +35,4% 

*У 2019 році дані вказані лише за 9 місяців 
Джерело: складено за даними [2] 

 
Рис.1 Обсяг доходів до місцевого бюджету Львова за 2017-2019 рр. (тис. 

грн.) 
*У 2019 році дані вказані лише за 9 місяців 
Джерело: складено за даними [2] 
 
З рис. 1 спостерігаємо динаміку збільшення обсягу видатків з місцевого 

бюджету. Так за підсумками 2018 р. доходи порівняно з 2017 р. зросли на 1 052 
485,4 (+12,2%), а у 2019 р. порівняно з 2018 р. зменшились на 2 066 20 0тис. 
грн. (-21,4%). Аргументом на противагу зменшенню приросту доходів є ще не 
повністю висвітлена інформація експертами за 2019 р., адже у плануванні 
вказана дохідна частина  за показниками більша ніж у 2018 р. (прогнозований 
приріст на 2019 р. +6,5%). Можна говорити про те, що зростанню доходів 
сприяла фінансова децентралізація, такі результати могли стати можливими 
завдяки розширенню повноважень і підвищенню зацікавленості органів 
місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевого бюджету, 
реалізації заходів щодо залучення резервів їх наповнення та підвищення 
ефективності адміністрування податків і зборів. 
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Таблиця 2 
Показники плану та виконання видаткової частини бюджету Львова за 

2017-2019 рр. (тис. грн.) 

  
План 

бюджету 
Виконання 

бюджету 
Відхилення 

(+/-) 

2017 8 829 041,5 8 528 093,4 +3,5% 

2018 10 545 698,3 10 184 441,8 +3,6% 

2019 10 557 144,7 6 900 169,0 +53% 

*У 2019 році дані вказані лише за 9 місяців 
Джерело: складено за даними [2] 
 
З табл. 2 бачимо, що заплановані витрати менші, ніж показники 

виконання видаткової частини бюджету. Так у період 2017-2019 рр. відхилення 
склали +3,5%, +3,6%, +53% відповідно.  

 

 
Рис.2 Обсяг кредитування та видатків з місцевого бюджету Львова за 

2017-2019 рр. (тис. грн.) 
*У 2019 році дані вказані лише за 9 місяців 
Джерело: складено за даними [2] 
Дивлячись на рис. 2 робимо висновок про збільшення обсягу видатків з 

місцевого бюджету. Так, за результатами 2018 р. видатки порівняно з 2017 р. 
зросли на 1 656 504 тис. грн. (+19,4%), а у 2019 р. порівняно з 2018 р. 
зменшились на 3 284 272,8 тис. грн. (-32,3%). (прогнозований приріст за весь 
2019 р. +3,7%). 

Серед сфер куди було направлено найбільше видатків за період 2017-
2019 рр. були: із загального фонду на освіту, соціальний захист та соціальне 
забезпечення та охорона здоров'я; із спеціального фонду на послуги, пов'язані з 
економічною діяльністю, транспорт та будівництво. 

Можемо говорити проте, що вище наведені дані та аналіз свідчить про 
позитивний вплив децентралізації. Отже, виділимо ряд переваг, які приносить 
децентралізація: фінансова самостійність міста у забезпеченні своїх жителів 
суспільними благами та задоволення потреб місцевого населення, створюються 
умови для росту компетенції і кваліфікації органів місцевого самоврядування в 
процесі вирішення питань щодо розвитку територій, також відбувається 
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врівноваження повноважень влади на різних рівнях управління. Так, 
децентралізація не є ідеальною і має свої недоліки, такі як: складність 
узгодження локальних потреб територіальних громад із макроекономічними 
потребами країни, виникнення регіональних фіскальних розбіжностей. Якщо 
оцінити всі “за” і “проти”, можна стверджувати, що бюджетна децентралізація по 
великому рахунку є запорукою добробуту кожної території зокрема та є 
інструментом регіонального розвитку, децентралізації влади і ефективної 
системи управління в цілому. Саме вона стимулює міста та регіони до 
фінансової автономності, пошуку додаткових ресурсів і джерел, активізує 
внутрішній потенціал міста або регіону, що збалансовує його потреби і 
можливості. 
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СТАН МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 
 

Сьогодні світова економіка опинилась у стані фінансової кризи. Причиною 
якої стало поширення коронавірусу та впровадження карантинних заходів. У 
світі призупинилося виробництво та відбулося порушення ланцюгів поставок. 

Є різні думки стосовно того наскільки сповільниться зростання глобальної 
економіки. Наприкінці лютого аналітики рейтингового агентства Moody's знизили 
прогноз зростання ВВП країн «Великої двадцятки» (G20) у 2020 році з 2,6 до 
2,4% [7]. 

За оцінками американського Інституту міжнародних фінансів, глобальна 
економіка у 2020 році зросте максимум на 1%, що стане найгіршим результатом 
після кризи 2007–2008 років. У Китаї, який став джерелом вірусу, зростання ВВП 
сповільниться до 4% замість очікуваних раніше 5,9% [7]. 

Рейтингове агентство S&P Global Ratings вже відреагувало на події і 
знизило прогноз зростання ВВП України у 2020 році з 3 до 2,5%. Bank of America 
вважає, що економіка нашої країни за 2020 рік зросте не більше ніж на 1,2%. 
Хоча в попередньому прогнозі BofA фігурувала цифра 3,5% [7]. 

На тлі обвалу на 25% цін нафту Brent і WTI, який стався через провал 
переговорів організації ОПЕК+ 6 березня; впровадження карантинних заходів та 

https://decentralization.gov.ua/glossary
https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvova


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

257 

 

паніки населення, яке масово почало скуповувати продукти харчування та 
засоби гігієни, стала дешевшати гривня. 

На початку року національна грошова одиниця зміцнилася і курс був 
стабільний. До березня курс долара становив у середньому 24,5 грн [1].  

З 9 березня курс долара США різко почав зростати і сягнув свого 
максимального значення 30 березня на рівні 28,2 грн [1].  

За тиждень Національний банк України продав майже один мільярд 
доларів. 16 березня НБУ продав ще 130 мільйонів доларів. Але і це не 
врятувало гривню від знецінення. 

Спалах пандемії зумовив закриття кордонів для зовнішньої торгівлі та 
переміщення людей. Карантинні заходи вплинули на структуру експорту та 
імпорту у всьому світі. Цей факт спричиняє негативний вплив на економіку 
держави, оскільки падіння експорту зменшує наджходження валюти в країну, а 
падіння імпорту впливає на рівень податкових надходжень до бюджету. 

Однак міжнародна торгівля повністю не зупинилась, так як найбільші 
митні пункти пропуску продовжують працювати. 

У 1 кварталі 2020 року обсяги експорту з України скоротились на 0,1% у 
порівнянні з першим кварталом минулого року, імпорт скоротився на 3,3% [5]. 

У 1 кварталі 2020 року експорт склав 12,25 млрд доларів, імпорт - 13,32 
млрд доларів, сальдо негативне - 1,07 млрд доларів [5]. 

У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт впав на 5,5%, а імпорт – на 
19,2% [5]. 

Нестабільність української економіки може спричинити зменшення 
іноземних інвестицій в Україну, оскільки є ризик того, що інвестори можуть 
почати виводити свої гроші з ОВДП. Втрата наявних інвесторів спричинить 
зменшення бюджету. А зменшення бюджету відповідно спричинить труднощі з 
обслуговуванням зовнішнього боргу. 

Китай у 2019 році посунув Росію та став основним торговельним 
партнером України як в експорті, так і в імпорті. Оскільки коронавірус Covid-19 
зародився саме в Китаї, ця країна найбільше відчула економічні наслідки. 
Частка Китаю у світовому ВВП – близько 16%. Сповільнення такого важливого 
гравця відчутно вплинуло на економіки інших держав світу. Торговельні 
відносини України з Китаєм теж ослабли, що принесло менші надходження від 
експорту та менші митні надходження із розмитнення імпорту. Знову ж таки, це 
ослабило гривню [6].  

Сировинні ринки пішли вниз. Коронавірус вплинув на ситуацію на 
фондовому ринку Китаю, спричинивши його обвал, що викликало падіння цін на 
нафту [2]. 

Загалом події в Китаї мають відчутний вплив і на інші сировинні ринки. 
Ціни на зернові та олійні культури на міжнародному ринку продовжують падіння. 

Через ризики, пов'язані з поширенням коронавірусу, значно впав індекс 
цін на промислові метали. У середині січня 2020 року він знизився на 7,1%, а в 
кінці місяця він був найнижчим з червня 2017 року. 

Зниження цін на метали та руду потенційно зменшить оподатковуваний 
прибуток експортерів та їхні рентні платежі. Зниження цін на паливо з одного 
боку зменшить надходження до бюджету імпортного ПДВ, з іншого — збільшить 
оподатковуваний прибуток аграріїв та інших енергоємних виробників. Загалом 
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вплив товарних ринків буде різноспрямованим, але негатив, скоріше, 
переважить [3]. 

Особливо ситуація з поширенням коронавірусу вплинула на бізнес. 
Багато держав вводять для підприємців податкові пільги і суттєво знижують 
ставки окремих податків. Про такі заходи повідомили Італія, Німеччина, 
Нідерланди, Данія, Великобританія і США. Данія дає бізнесу відстрочку зі 
сплати ПДВ. Великобританія на рік звільнила від сплати податку на нерухомість 
ритейлерів, підприємства сфери розваг і туризму. А також вивчає можливість 
зниження ставки ПДВ. Міністерство економіки Латвії пропонує ввести в країні 
податкові канікули для бізнесу на термін до одного року [7]. 

До того ж багато держав переглядають грошову політику і розширюють 
кредитну підтримку. Франція має намір надати держгарантії за кредитами 
малим та середнім підприємствам у розмірі 300 млрд євро. Центральний банк 
Фінляндії скерує на пільгове кредитування бізнесу 500 млн євро, а уряд Норвегії 
забезпечить держгарантії на суму понад 860 млн євро. Банк Англії на початку 
березня знизив базову процентну ставку утричі – до 0,25% річних, і повідомив 
про запуск програми з надання пільгових кредитів малому і середньому бізнесу 
[7]. 

Парламент України 17 березня підтримав законопроекти №3219 і №3220, 
норми яких характеризують карантин як форс-мажор, тимчасово вводять 
заборону на перевірки бізнесу, звільняють бізнес від штрафів за порушення 
податкового законодавства та за несвоєчасне подання звітності. Також на два 
місяці (березень і квітень) підприємці та самозайняті особи звільнені від сплати 
ЄСВ, усі фізособи і юрособи – від сплати податку на нерухомість і землю [7]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
 

Однією зі складових фінансового сектора України є страховий ринок, 
розвиток якого в умовах інтеграції у світове економічне співтовариство є 
пріоритетним у національній економіці. Сучасний стан страхового ринку у 
значній мірі визначає рівень економічної безпеки країни, впливає на 
інвестиційний та інноваційний потенціал економіки. 

Сучасні страхові компанії забезпечують формування ефективних 
ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку 
за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг із 
застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів [1]. 
В Україні страховий ринок має значний потенціал розвитку, який потребує, перш 
за все, детального оцінювання всіх наявних можливостей для зрівноваженого 
розвитку в умовах євроінтеграційних процесів. Відтак, виявлення та аналіз 
сучасних тенденцій розвитку страхового ринку є на сьогодні актуальними як з 
теоретичної, так і з практичної точок зору [2]. 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки збільшуються ризики 
втрати майна та прибутку, що, в свою чергу, породжує попит на послуги 
страхових компаній. Стримуючим чинником діяльності українського страхового 
ринку є те, що він знаходиться у досить суперечливій та складній ситуації. Це є 
очевидним, адже питання капіталізації і стратегії розвитку своєчасно не були 
вирішені акціонерами страхових компаній. Ринок страхових послуг є другим за 
рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків в Україні [2]. 
Загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2019 становила 234, у 
тому числі СК "life"1 – 23 компанії, СК "non-life" – 211 компаній, (станом на 
30.09.2018 – 285 компаній, у тому числі СК "life" – 31 компанія, СК "non-life" – 254 
компанії). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 9 
місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року, кількість 
компаній зменшилася на 51 СК [1]. 

Однією із характеристик функціонування страхового ринку є динаміка 
чистих та валових страхових премій. Чисті страхові премії розраховуються як 
валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються 
перестраховикам-резидентам. За 9 місяців 2019 року сума отриманих 
страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя 
становила 37 268,2 млн грн (або 91,9% від загальної суми страхових премій), а 
зі страхування життя – 3 293,7 млн грн (або 8,1% від загальної суми страхових 
премій). 

Чисті страхові премії за 9 місяців 2019 року становили 30 149,4 млн грн, 
що складає 74,3% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 9 
місяців 2018 року становили 25 388,5 млн грн, або 72,8% від валових страхових 
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премій. Обсяги валових страхових премій за 9 місяців 2019 року збільшилися 
порівняно з 9 місяцями 2018 року на 16,3%, чисті страхові премії збільшилися на 
18,8%. 

Приріст чистих страхових премій за 9 місяців 2019 року (+18,8%) відбувся 
по таким видам страхування: автострахування (+17,2%), медичне страхування 
(+39,3%), страхування життя (+20,2%), страхування фінансових ризиків 
(+43,7%), страхування медичних витрат (+58,7%), страхування майна (+10,8%), 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+15,1%). Водночас, 
спад чистих страхових премій спостерігався зі страхування відповідальності 
перед третіми особами (-6,7%), страхування кредитів (-13,7%), страхування 
вантажів та багажу (-2,7%) [3]. 

Важливими показниками діяльності страхового ринку є кількість 
укладених договорів страхування, страхові резерви, рівень виплат і премій з 
перестрахування та ін. 

Кількість укладених договорів страхування з фізичними особами за 
підсумками 9 місяців 2019 року зазнала, зокрема, таких змін:  

– кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків на 
транспорті зменшилась на 747,0 тис. одиниць (до 87 040,2 тис. одиниць) у 
порівнянні з відповідним показником станом на кінець 9 місяців 2018 року;  

– кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків 
зменшилась на 2 093,3 тис. одиниць (до 26 295,0 тис. одиниць) у порівнянні з 
відповідним показником станом на кінець 9 місяців 2018 року;  

– кількість укладених договорів страхування фінансових ризиків 
збільшилась на 213,7 тис. одиниць (до 4 731,7 тис. одиниць) у порівнянні з 
відповідним показником станом на кінець 9 місяців 2018 року;  

– кількість укладених договорів страхування медичних витрат 
збільшилась на 1 502,9 тис. одиниць (до 4 605,2 тис. одиниць) у порівнянні з 
відповідним показником станом на кінець 9 місяців 2018 року;  

– кількість укладених договорів страхування здоров’я на випадок хвороби 
зменшилась на 333,4 тис. одиниць (до 3 813,4 тис. одиниць) у порівнянні з 
відповідним показником станом на кінець 9 місяців 2018 року;  

– кількість укладених договорів страхування відповідальності перед 
третіми особами збільшилась на 720,0 тис. одиниць (до 1 911,4 тис. одиниць) у 
порівнянні з відповідним показником станом на кінець 9 місяців 2018 року; 

– кількість укладених договорів страхування майна збільшилась на 90,1 
тис. одиниць (до 1 885,3 тис. одиниць) у порівнянні з відповідним показником 
станом на кінець 9 місяців 2018 року;  

– кількість укладених договорів страхування життя збільшилась на 163,1 
тис. одиниць (до 761,5 тис. одиниць), в порівнянні з відповідним показником 
станом на кінець 9 місяців 2018 року [5]. 

Станом на 30.09.2019 обсяг активів, дозволених для представлення 
коштів страхових резервів, становив 44 829,0 млн грн (на 6 531,6 млн грн 
більше, ніж на відповідну дату 2018 року), які в розмірі 29 654,8 млн грн 
використано з метою представлення коштів страхових резервів [4]. 

Варто відзначити, що на сьогодні рівень проникнення страхування в 
Україні перебуває все ще на низькому рівні. Проте, відповідно до Комплексної 
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програми розвитку фінансового сектора України планується поступове 
підвищення даного показника. Крім того, першочерговими завданнями визнано 
розвиток ринку агрострахування, а також створення передумов для розвитку 
ринку накопичувального страхування життя і добровільного медичного 
страхування.  

Проведені дослідження свідчать, що страховий ринок України перебуває 
на етапі формування, поступово адаптуючись до вимог європейського та 
світового ринків. З метою покращення ситуації вітчизняним страховикам 
необхідно переймати зарубіжний страховий досвід та змінювати власні моделі 
функціонування, зокрема: вдосконалювати механізм державного регулювання 
діяльності страхових компаній; адаптувати до світових стандартів страхове 
законодавство; впроваджувати новітні технології зі страхування та новітні 
стандарти якості обслуговування в цій сфері тощо. 
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Сьогодні Україна перебуває в ключі постійних змін в усіх її галузях, і 
сфера фінансових відносин не є винятком. Чимало досліджень проводиться як 
зарубіжними, так і вітчизняними економістами здійснюється на тему впливу 
фінансової системи та її складових на соціально-економічний розвиток країни. 

Вагомою складовою фінансової системи є державні фінанси, за 
допомогою яких, власне, і не здійснюється вплив держави на економічний і 
соціальний потенціал держави. Саме за допомогою державних фінансів 
здійснюється розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, який є 
головним об’єктом фінансових відносин. 

Економічні перетворення в системі управління державними фінансами, а 
саме зміни політичної влади, президента, уряду суттєво впливають на 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/melnyk.pdf
http://forinsurer.com/ratings
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загальний стан фінансової політики держави, що зумовлює необхідність 
комплексного підходу до забезпечення  її ефективності та результативності. 

Функціонування державних фінансів невіддільне від держави. Їх 
необхідність зумовлена тим, що за будь-якого типу економічної системи 
основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих 
потреб, які не можуть бути задоволені через ринковий механізм, тобто через 
попит і пропонування, а також особисто кожним громадянином з огляду на 
відповідні об’єктивні причини [1]. А отже, і роль держави на міжнародній арені 
відіграє чимале значення в умовах глобалізації економіки.  

Аналіз теоретичних концепцій і практики промислово розвинутих країн 
показує, що ефективність системи управління державними фінансами залежить 
від рівня розвитку економіки, історичних, соціальних умов та традицій країни. 

Нині в Україні сформовано фінансову систему ринкового типу. Водночас 
накопичилось і багато проблем, що стосуються як фінансової системи загалом, 
так і її окремих сегментів [2]. Серед них виокремлюються дві ключових, які 
мають домінуючий характер. Перша – відсутність системного підходу до 
реструктуризації фінансової системи. Реформи у сфері державних фінансів, 
насамперед у бюджетній і податковій системах, на фінансовому ринку та в 
організації фінансів підприємств, здійснювались і продовжують здійснюватись 
розрізнено, без загальної їх ідеології та обґрунтованої стратегії і тактики. Досить 
часто вони не тільки не враховують обопільних інтересів окремих суб’єктів, а й 
вступають у протиріччя між собою. Причин подібного, по суті спонтанного, 
характеру реформ досить багато, але головна полягає у тому, що на сьогодні 
практично жоден фінансовий орган не виконує функцій координуючого всю 
фінансову політику центру. Міністерство фінансів, яке повинно було б 
відігравати цю роль, поки що зосереджене переважно на вирішенні окремих 
поточних проблем, а не на розробці та реалізації фінансової стратегії 
економічного зростання. 

Друга проблема пов'язана з відсутністю належної ефективності 
функціонування фінансової системи. На проблему нестачі фінансових ресурсів 
накладається ще й недостатня ефективність використання як власних, так і 
запозичених коштів. Тому одним із головних завдань трансформації фінансової 
системи є підвищення її ефективності, яке має відчути кожний громадянин. 

Загалом ситуація із забезпеченням реального сектору економіки 
фінансовими ресурсами дуже напружена. Це одна з ключових проблем, яку 
необхідно вирішувати негайно. Одним із найважливіших напрямків у вирішенні 
цього завдання має стати всебічне сприяння розвитку національного капіталу 
(не тільки за приналежністю, а й за ідеологією – відображення інтересів та 
пріоритетів нації і країни) та створення сприятливого інвестиційного клімату.  

Розглядаючи роль державних фінансів як однієї з основних ланок 
фінансової системи необхідно зазначити, що вони жодною мірою, і передусім за 
своїм функціональним призначенням, не відповідають тим завданням, які 
характерні для розвиненої ринкової системи [3].  Зазначене свідчить про значну 
роль держави та державних фінансів у ринковій системі, про необхідність 
удосконалення як самої системи, так і механізмів управління нею, що, в свою 
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чергу, дозволить своєчасно та результативно впливати на внутрішні та зовнішні 
загрози в умовах світової глобалізації.  
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В історії розвитку митної системи в умовах незалежної України було 
виокремлено чотири ключові етапи за організаційно структурним принципом. 
Зокрема, перший етап розвитку національної митної системи в умовах 
суверенної держави пов'язаний із створенням та функціонуванням Державного 
митного комітету України (1991—1996 рр.); другий етап можна ототожнити із 
діяльністю Державної митної служби України (1996—2012 рр.); третій етап в 
історії розвитку національної митної системи стосується функціонування митних 
органів у структурі Міністерства доходів і зборів України (2012—2014 рр.); 
четвертий етап пов'язаний, насамперед, із реорганізацією Міністерства доходів і 
зборів у Державну фіскальну службу України, до складу якої увійшли митні 
органи (2014 р. — дотепер).[1] 

Було встановлено, що перший етап в історії розвитку митних органів 
незалежної України характеризувався вагомими проблемами, пов'язаними із 
виходом України зі складу СРСР, становленням самостійної держави та 
переходом вітчизняної економіки від адміністративно-командного типу до 
ринкової моделі. Не зважаючи на складні обставини, цей період відображав 
перші позитивні зрушення у розвитку національної митної системи на засадах 
зміцнення її ключових функцій. 

На другому етапі відбулось якісне удосконалення організаційної структури 
управління митних органів та активний розвиток міжнародного митного 
співробітництва. 

Визначено, що третій етап став критично переломним періодом, що 
призвів до поступової руйнації національної митної системи в умовах 
об'єднання податкової та митної сфери. 
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Четвертий етап став продовженням попереднього етапу та лише 
поглибив необгрунтовану пріоритезацію фіскальної функції, занедбання 
безпекової, захисної, сервісної, контрольно-регулюючої функцій, а також 
міжнародного митного співробіт-ництва. 

Такі тенденції є необгрунтованими в умовах європейської інтеграції та 
обумовлюють необхідність започаткування нового п'ятого етапу розвитку митної 
системи України, що репрезентуватиме масштабне структуроване та системне 
реформування митної сфери та виведення її із стану затяжної стагнації на 
якісно новий етап розвитку. 

Згідно із Законом України «Про митну справу в Україні» визначено, що 
митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і 
зовнішньоекономічної діяльності України і вона в свою чергу самостійно 
створює власну митну систему і здійснює митну справу. Незважаючи на 
теперішній кризовий стан в Україні, митна справа має значні перспективи 
подальшого розвитку та удосконалення. В першу чергу, це пов’язано із 
реформуванням митної служби та прийняттям низки законопроектів, які 
призначені для її подальшого ефективного розвитку в усіх регіонах України. 
Вивчення вітчизняної митної служби, свідчить про те що з часів колишнього 
Радянського Союзу помітне значне зростання кількості, як митних постів так і 
митниць, які розташовані на території України.[2] 

Так, з огляду на розгалужену у сучасних умовах митну структуру на 
території нашої держави налічується близько 137 митних постів, 10 
регіональних митниць, 2 спеціалізовані митні управління та 179 пунктів 
пропуску. Наведені дані демонструють зростаючу тенденцію розвитку, що в 
подальшому ефективно вплине на діяльність усієї економічної системи країни. 

В процесі подальшого вдосконалення діяльності митних органів в Україні, 
варто звернути увагу на досвід ведення митної справи розвинутих країн. Одним 
із яскравих прикладів може слугувати Польська Республіка. Практика цієї 
держави у створенні ефективної митної політики підтверджена роками. Зокрема, 
це нормативно-законодавча база країни, яка регулює митну справу, 
кваліфіковані кадри, модернізоване обладнання, яке допомагає працівникам 
вдвічі ефективніше виконувати свою роботу, щодо митного оформлення та 
пропуску громадян через державний кордон. Найважливіший крок у даному 
співробітництві вже зроблений. 
У січні 2012 року відбулась зустріч представників України та Польської 
Республіки, де вони обговорили широке коло питань щодо їх співробітництва у 
митній справі. Зв’язки такого роду встановлені також із Білорусією, 
Словаччиною, Угорщиною та Румунією. 

Ще однією перспективою подальшого розвитку митної справи в Україні 
є здійснення спільного контролю, який запроваджено відповідно до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща, який значно 
вдосконалює цю систему. Наразі спільний контроль на українськопольському 
кордоні здійснюється в пунктах пропуску «Смільниця-Кросценко» та «Устилуг-
Зосін», проте пропонується розширити список спільних пунктів пропуску [2]. 

Для прискорення проходження митного контролю й самого процесу 
оформлення запроваджуються, так звані вантажні митні комплекси. Такі 
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комплекси значно спрощують процедури оформлення товарів, а також 
розміщення товарів на складах, зокрема, тих товарів, які не були пропущені 
через державний кордон України з огляду на деякі обставини. В перспективі 
передбачається створення схожих комплексів для пунктів пропуску залізничного 
транспорту [3]. 

На сучасному етапі усі зусилля апарату Державної митної служби 
зосередженні на розроблені можливих заходів, щодо актуальної на сьогодні 
проблеми протидії контрабанді та боротьбі з корупцією митних органів України. 
Оскільки від стану справ у цьому сегменті залежить ефективність роботи митних 
органів та подальші можливості розвитку. Впродовж наступних п’яти років 
передбачається удосконалення та закупівля нового обладнання для технічних 
потреб митної служби та покращення облаштування деяких пунктів пропуску 
через державний кордон. Ці питання є надзвичайно важливими для кожної 
країни, так як облаштування митних постів своїм зовнішнім виглядом створюють 
перші враження про країну та водночас демонструє її захищеність від 
небажаних гостей та товарів. Незважаючи на деякі проблемні моменти, митна 
служба України має надзвичайно високі перспективи подальшого розвитку. 
Органами управління продовжується пошук можливих ефективніших методів 
роботи кожного підрозділу та удосконалення певних технічних моментів 
функціонування митних постів. 
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Фінансова стабільність є ключовим аспектом добробуту будь-якої 
країни.Вагомою складовою у забезпеченні фінансової стабільності держави, в 
тому числі стабільності державних фінансів, виступає митна політика. Виходячи 
з цього ефективна робота митниці є одним із головних факторів ефективного 
функціонування фінансового сектору і відіграє важливу роль для економічного 
розвитку. 

Державна митна політика - це система принципів та напрямів діяльності 
держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки 
України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку 
економіки України та її інтеграції до світової економіки. Державна митна 
політика є складовою частиною державної економічної політики. 

Відповідно до п. 3 Положення «Про Міністерство фінансів» Міністерство 
фінансів України забезпечує формування та реалізацію єдиної державної 
податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної 
політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 
податкового та митного законодавства, державної фінансової політики у сфері 
співробітництва з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими 
організаціями, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, 
державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку. [1] 

Відношення українського експорту до ВВП близько 45%, а імпорту – 
майже 54%. Велику роль у наповненні бюджету України відіграють надходження 
від митниці у формі акцизного збору, ПДВ з імпорту та імпортного мита. 

У 2017 році надходження від митниці до державного бюджету сумарно 
становили 303,8 млрд.грн. 2018 року до держбюджету надійшло 338,8, що на 
11,5% більше ніж у 2017 році.  

Відхилення динаміки митних надходжень від динаміки імпорту 
спостерігалось протягом 2018 року (імпорт збільшився на 14,5% за рік, а 
надходження від митниці зменшилось на 0,1%). Такий дисонанс відбувся на 
фоні урядових перевірок митниці, що підлягли публічному оголошенню. 

У січні 2019 року спостерігалося суттєве зниження надходжень від 
митниці без належних макроекономічних причин. Проте, в сумарному підсумку у 
2019 році митні надходження до держбюджету за рік збільшились на 1 мільярд 
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доларів. Це найбільше надходження митних платежів після 18,1 млрд. доларів у 
2008 році. 

 

 
Рис. 1 Динаміка надходжень податків від митниці до держбюджету 

протягом 2017-2019 років 
Джерело: складеноавтором на основі [2] 

 
Реформування митниці у 2019 році передбачало її виділення зі складу 

Державної фіскальної служби (ДФС) як окремої установи та реорганізацію 
центральних та регіональних підрозділів. Тепер нова митна служба 
підпорядковуватиметься Міністерству фінансів України. 

Реформа митниці передбачає реалізацію заходів у таких сферах як: 
1) Оптимізація організаційної та функціональної структури; 
2) Удосконалення процедури адміністративного оскарження; 
3) Управління інформаційними системами та технологіями; 
4) Розвиток персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та 

антикорупційні заходи; 
5) Розроблення комплексного плану дій із забезпечення доброчесності; 
6) Прозорість та контрольованість реформи. [1] 
 В ході реформування митниці Міністерство фінансів України 

запровадило концепцію «Єдиного вікна», яка слугує антикорупційною 
платформою для забезпечення прозорості під час проведення митних 
процедур.  

Зараз “Єдине вікно” уже обов’язково застосовується всіма і поширюється 
на операції з переміщення товарів у всіх митних режимах. Тепер це основний 
спосіб спілкування підприємств з органами контролю, яке спрямоване на 
підтримку бізнесу та сприяє розвитку міжнародної торгівлі. 

У січні 2020 року Президентом України підписано закон «Про внесення 
змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у 
зв’язку з проведенням адміністративної реформи» № 440-IX. В документі 
вказується, що Державна податкова служба та Держмитслужба 
функціонуватимуть як юридичні особи надасть можливість створити 
інформаційну базу щодо митної вартості товарів, які переміщуються через 
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митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-
імпортних операцій. [3] 

Зміни продовжують реформування Держаної податкової служби України й 
Державної митної служби України задля забезпечення відкритого та прозорого 
функціонування даних органів. 

Перед Державною митною службою постає ряд послідовних завдань, які 
зададуть напрямок вектору реформування в сторону міжнародного досвіду. 
Серед них: 

1) забезпечення в ДМС відповідності повноважень, структури, 
фінансування та представницького й кадрового рівня підрозділу, 
відповідального за міжнародне співробітництво. 

2) створення організаційних умов для застосування територіальними 
митними органами своїх повноважень з метою підтримання оперативного 
зв'язку між митними органами України та митними органами суміжних іноземних 
держав. 

3) створення у складі дипломатичних місій України інституту постійних 
митних представників (аташе) в країнах-сусідах та ключових торговельних 
партнерах. 

4) запровадження системи оцінки діяльності підрозділу, відповідального 
за організацію міжнародного митного співробітництва, відповідно до визначених, 
зрозумілих ключових показників оцінки ефективності. 

5) усунення внутрішніх бюрократичних перешкод для здійснення 
міжнародної діяльності та дублювання повноважень підрозділів, як це було 
всередині ДФС.[4] 

Реформування митної служби України  в умовах інтеграції та глобалізації 
економічних процесів відбуваються повільно. Для побудови ефективної 
структури митної служби необхідно сприяти співпраці митних органів з бізнесом, 
забезпечувати протидію корупції на митниці, сприяти гармонізації митних 
процедур, а також автоматизації митної справи. Митна служба повинна 
максимально сприяти та забезпечувати процеси міжнародної торгівлі та 
залучення інвестицій, а також вести активну і справедливу боротьбу з 
контрабандою.Також важливим фактором виступає реорганізація та 
реформування митного законодавства відповідно до міжнародних норм. 
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РОЗВИТОК АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

 
 

У сучасному економічному середовищі аутсорсинг – це важлива частина 
будь-якого швидкого зростаючого бізнесу. Аутсорсинг, як і раніше, набирає 
обертів, вносячи зміни стосовно ведення бізнесу  на світовому ринку, 
зберігаючи позиції зротання за останні десять років. 

Аутсорсинг – поняття, яке міцно ввійшло в наш побут, означає комплекс 
заходів, спрямованих на передачу підприємством певних процесів і функцій 
іншої організації, яка професійно спеціалізується у сфері поставлених завдань. 
Введення терміну «аутсорсинг» в теорію менеджменту пов’язане перш за все з 
використанням ресурсів зовнішніх організацій або провайдерів в галузі 
інформаційних технологій[1].  

Також аутсорсинг має більш тривалий характер взаємодії порівняно з 
разовими послугами компаній. Так, приймаючи стратегічне рішення про 
аутсорсинг, замовник одержує доступ до існуючого бізнес-процесу, окремих 
систем та інфраструктури зовнішніх компаній, зосереджуючись на впровадженні 
профільного виду діяльності у своїй компанії, збільшуючи потужності з 
нарощуванням присутності на ринку. 

Виділяють декілька видів аутсорсингу, зокрема:  виробничий аутсорсинг, 
ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг персоналу (аутстафінг), аутсорсинг медичних 
представників. 

Лідерами країн-виконавців аутсорсингових послуг є Індія, Китай, яким 
надходять замовлення з країн Європи, США, Японії. Україна орієнтована на 
експорт своїх послуг, постачає свої послуги переважно до США, країн 
Євросоюзу та Ізраїлю. 

У глобальному рейтингу The 2019 Global Services Location Index Top 20  
впорівнянні з 2017 роком Україна піднялась на 4 сходинки і посіла 20 місце, це 
означає, що Україна стала більш привабливою країною у сфері аутсорсингу[2].  

Всього в Україні на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) 
виявлено 143 аутсорсингових підприємств в Україні[3].  

Географічне розташування аутсорсингових підприємств переважно 
знаходяться в містах з мільйонним населенням. Однак поступово тенденції 
змінюються й аутсорсингові підприємства починають з’являться в областях та 
районах. Як правило, це стосується аутсорсингових підприємств, які надають 
послуги тільки на території України та співробітники, які можуть надавати 
аутсорсингові послуги виключно українською та російською мовами. Найбільша 
кількість аутсорсингових підприємств зареєстрована в м. Києві та м. Харкові 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Місцезнаходження аутсорсингових підприємств в Україні станом 

на 2019 р., у відсотках. 
Джерело:[5] 
 
 У м. Києві, як правило, аутсорсингові підприємства прагнуть виходити на 

міжнародний та європейські ринки. І, як наслідок, головною вимогою до 
найманих працівників – вільне володіння іноземними мовами, у зв’язку з тим, що 
аутсорсингові послуги вже надаються виключно іноземними мовами. А відтак, 
найвища заробітна плата у співробітників, які працюють на аутсорсингових 
підприємствах, у м. Києві у порівнянні з регіонами[5]. 

Так наприклад, IAOP щорічно публікує Global Outsourcing 100, який 
містить найкращих у світі постачальників аутсорсингових послуг. Рейтинг 
складається на основі заявок, отриманих і оцінених незалежною суддівською 
колегією від IAOP. Основними критеріями для потрапляння в рейтинг є 
прибутковість, зростання команди, кращі проекти, рекомендації замовників, 
рівень корпоративної соціальної відповідальності та інновації в схемі 
постачання послуг замовнику. З вітчизняних роботодавців в ТОП-100 потрапили 
: 

– SoftServe (більше 4500 співробітників, головний офіс у Львові); 
 – Ciklum (більше 2000 співробітників в Україні, головний офіс в Києві); 
 – Infopulse (більше 1500 співробітників, головний офіс в Києві); 
 – ELEKS (більше 1000 співробітників, головний офіс у Львові);  
– Sigma Software (більше 800 співробітників, головний офіс в Харкові); – 

Intellias (більше 800 співробітників, головний офіс у Львові); 
– N-iX (більше 700 співробітників, головний офіс у Львові); 
 – Innovecs (більше 400 співробітників, головний офіс в Києві); 
 – AMC Bridge (більше 300 співробітників, головний офіс в Дніпрі);  
– Softengi (більше 200 співробітників, головний офіс до Києва); 
 – Program-Ace (більше 100 співробітників, головний офіс в Харкові). 
 Серед компаній з українськими представництвами:  
– EPAM (більше 5500 співробітників в Україні, головний офіс в США); 
 – Luxoft (більше 3500 співробітників в Україні, головний офіс в 

Швейцарії); 
 – TEAM International Services (більше 300 співробітників в Україні, 

головний офіс в США);  
– Itera (близько 100 співробітників в Україні, головний офіс в Норвегії); 
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 – Softjourn (понад 100 співробітників в Україні, головний офіс в США); 
 – Artezio (більше 300 співробітників в світі, головний офіс в Росії)[4]. 
За останні  роки Україна стрімко почала розвиватись у сфері аутсорсингу, 

але варто вказати причини, які ще досі гальмують ефективний розвиток. 
До основних перешкод розвитку аутсорсингу є: недостатня підтримка 

держави, складність контролю за діяльністю аутсорсера, непередбачуваність 
його економічного стану та інші. Окремі науковці вважають, що однією з 
головних перешкод є ненадійність партнерських відносин. Крім цього важливою 
в сучасних умовах господарювання є державна підтримка розвитку 
аутсорсингу[5]. 

Запровадження аутсорсингу на вітчизняних підприємствах – це новий вид 
співробітництва, який дозволить підприємствам ефективніше функціонувати, 
вивільнити додаткові ресурси і спрямувати їх на розвиток підприємства, а також 
суттєво посилити конкурентні позиції на ринку. Подальшої розробки потребують 
питання оцінки економічної ефективності впровадження аутсорсингу на 
підприємствах, вдосконалення законодавства України в цій сфері, а також 
налагодження механізму довіри до постачальників аутсорсингу. Важливим є 
взаємодія держави з аутсорсинговими компаніями, що дозволить збільшити  їх 
внесок у ВВП.  

На основі даного дослідження можна зробити висновок, що аутсорсинг є 
новим прогресивним методом організації управління діяльністю, який полягає у 
передачі функцій, які не стосуються основного виробництва, аутсорсинговим 
компаніям, які спеціалізуються саме на цьому і забезпечені 
висококваліфікованим персоналом. Варто сказати,що ринок аутсорсингових 
послуг  в Україні постійно розвивається та набирає обертів, і тому держава має 
підтримувати розвиток вітчизняних аутсорсингових компаній.  
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ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ПОЖВАВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
 

Інвестиції є важливим фактором економічного зростання за умови 
ведення науково обґрунтованої інвестиційної політики. Саме вона визначає 
реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснення заходів, необхідних 
для виконання національних, регіональних і місцевих соціально-економічних та 
технологічних програм, відтворювальних процесів на мікро-  та 
макроекономічному рівнях. На сьогоднішній день досить часто з метою 
підвищення інвестиційної активності підприємств держави використовують 
податкові стимули пожвавлення інвестиційної діяльності. Такі стимули являють 
собою непрямі методи державного управління, для яких характерна відмова 
держави від частини податкових надходжень в обмін на зростання обсягу 
інноваційної продукції та збільшення припливу інвестицій з урахуванням 
визначених державою пріоритетів. У свою чергу, зростання обсягів такої 
продукції приводить до збільшення суми податкових надходжень у наступних 
періодах. За умови, що зростання податкових надходжень перевищує суму 
наданих податкових пільг, податкове стимулювання стає економічно вигідним як 
для суб’єктів інноваційної діяльності, так і для держави. 

Для стимулювання інвестиційної діяльності велику користь дає 
диференційований підхід до надання цільових податкових знижок або певних 
пільг, орієнтованих на активізацію інвестиційної діяльності в окремих галузях чи 
згідно з визначеними державою пріоритетними напрямками соціально-
економічного розвитку. До методів податкового стимулювання інвестиційних 
процесів насамперед належить пільгове оподаткування прибутку. 

Загалом методи податкового регулювання інвестиційних процесів можна 
поділити на чотири групи: 

1) запровадження диференційованих ставок оподаткування; 
2) звільнення від сплати податку на певний строк; 
3) зменшення бази оподаткування; 
4) усунення подвійного оподаткування. 
Одним із найбільш поширених податкових стимулів пожвавлення 

інвестиційної діяльності є зменшення податкової ставки, який позитивно 
впливає на діяльність підприємств та призводить до підвищення інвестиційної 
активності. Даний інструмент неодноразово застосовувався в Україні, але у 
перспективі його потрібно удосконалити шляхом зменшення ставки податку на 
прибуток та ПДВ [1, c. 192]. 
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Важливим інструментом виступає і податковий кредит. Інвестиційний 
податковий кредит – інструмент податкової підтримки суб’єктів інвестиційної 
діяльності, різновид податкової пільги у вигляді податкового кредиту. Сутність 
податкового кредиту полягає у встановленні певної частки вартості інвестицій, 
що вираховується із суми податкових зобов’язань компанії з корпоративного 
прибуткового податку. Це дозволяє полегшити умови реалізації інвестиційних 
проектів, особливо на перших, найвитратніших етапах їх впровадження. 
Держава, відмовляючись від частини податкових надходжень, фактично бере 
участь у фінансуванні інвестицій [2, c. 15-16]. 

В процесі іноземного інвестування в підприємців досить часто виникає 
проблема подвійного оподаткування, оскільки отримані ними доходи можуть 
двічі обкладатися податком – як на території держави отримання доходів, так і 
на території держави, резидентами якої вони є. Подвійне оподаткування 
означає обкладання одного об'єкта окремих платників податку одним і тим же 
(або аналогічним) податком за один і той же період часу (найчастіше – 
податковий період). Очевидно, усунення подвійного оподаткування матиме 
позитивний вплив на підвищення інвестиційної активності. 

Крім вищеперерахованих, існують ще такі податкові інструменти 
стимулювання інвестицій: 

 – зменшення податкового прибутку на вартість приладів та обладнання, 
що передається вищим навчальним закладам, НДІ та іншим інноваційним 
організаціям; 

 – пільгове оподаткування дивідендів, отриманих за акціями інноваційних 
організацій; 

 – пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті 
використання патентів, ліцензій, ноу-хау та інших нематеріальних активів, що 
відносяться до інтелектуальної власності; 

– відстрочка сплати податку на прибуток [3, c. 436]. 
Отже, можна зробити висновок, що система оподаткування повинна мати 

інвестиційну спрямованість. Це досягається застосуванням в оподаткуванні 
обґрунтованої диференціації ставок податків залежно від розміру одержаного 
прибутку та рівня використання прибутку на інвестиційно-виробничі цілі. Це дає 
можливість активізувати інвестиційну діяльність у пріоритетних напрямах. Крім 
цього, можливе застосування знижувальних коефіцієнтів залежно від приросту 
частки прибутку, що використовується на виробничий розвиток. 

В цілому, податкова політика України потребує змін і нових способів її 
вдосконалення, одним з яких є адаптація податкового законодавства України до 
законодавства ЄС, що сприятиме подальшому інтегруванню України до світової 
спільноти та стимулюватиме інвестиційно-інноваційну діяльність. Усі зміни 
повинні сприяти підвищенню інвестиційної активності, адже залучення в 
економіку України приватних інвестицій є важливим джерелом економічного 
зростання в нашій країні та структурної перебудови, яка вкрай необхідна 
українській економіці. 
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КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2020 

 
 

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим  за 
чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі 
підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, 
наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу 
соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для 
значних прошарків населення. Останніми роками  в Україні спостерігається 
тенденція зростання питомої ваги малого бізнесу у сфері народного 
господарства. 

Мета даної роботи полягає в дослідженні розвитку малого бізнесу в Україні 
та можливості його кредитування, як  сегменту економіки за допомогою нової  
програми уряду «Доступні кредити 5-7-9 %». 

Цілі дослідження: 
 детально розглянути державну програму ― “Доступні кредити 5-7-9 %”; 
 проаналізувати, які критерії повинно мати мале підприємство, щоб 

отримати―”дешевий” кредит; 
 виявлення недоліків даної системи та можливість їх усунення.  
Насамперед, щоб приступити до розгляду державної програми ―”Доступні 

кредити 5-7-9%”, з’ясуємо, що мається на увазі під малим бізнесом саме в 
Україні. Згідно Господарського кодексу України (стаття 55 ): 

Суб’єктами малого підприємництва є:  
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 

особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України; 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену 
за середньорічним курсом Національного банку України [1]. 
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Державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена 
за ініціативи Президента України Володимира Зеленського та екс-Прем'єр-
міністра України Олексія Гончарука з метою спрощення доступу малого бізнесу 
до банківського кредитування. 

Завдання програми - посилення конкурентоспроможності українського 
малого підприємництва, створення нових робочих місць, повернення трудових 
мігрантів. 

У рамках програми діють три відсоткові ставки: 5%, 7% та 9%. Кожна 
облікова ставка має свої умови кредитування. Детальна інформація подана в 
таблиці 1. 

Таблиця 1.  
ставки по кредитам для малого бізнесу в рамках програми “Доступні 

кредити- 5%, 7% та 9%”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На дану програму уряд виділив 2 млрд. грн., що за прогнозами 
Міністерста фінансів дозволить видати підприємствам понад 50 тис. позик, а 
також створить до 90 тис. робочих місць [3] 
Що ж до основних параметрів програми , то вони мають такий вигляд: 

 додаткова компенсація відсоткової ставки (0,5 процентних пунктів за 
кожного нового співробітника (для клієнтів із виручкою від 25 до 50 млн. грн.); 

 максимальна сума кредиту (до 1,5 млн. грн.); 
 максимальний термін кредиту (до 5 років); 
 комісія банку (максимальний розмір-1%); 
 власний внесок учасника (для діючого бізнесу-від 20% від суми проекту; 

для новоствореного бізнесу- від 30% від суми проекту); 
 мета кредиту (придбання нових та б/в основних засобів (крім 

нерухомості). Модернізація та ремонт наявних основних засобів. Будівництво, 
ремонт або реконструкція приміщень (крім офісних)) [2]. 

"Люди, які хочуть започаткувати власну справу або відкрити свій бізнес, 
зможуть отримати кредит під абсолютно низький відсоток в гривні. Це дуже 
хороші умови,  щоб стартувати. Ми розраховуємо на те, що багато 
підприємливих українців скористаються цією можливістю", — заявляв уже 

Умови 
кредитування 

Відсоткова ставка 

5% 7% 9% 

 
Дохід 

Річний дохід до 25 
млн. грн. 

Річний дохід до 
25 млн. грн. 

Річний дохід від 
25 
млн. грн. до 50 
млн. грн. 

 
 
Робочі місця 

За умови найму не 
менше 2 нових 
працівників 
протягом одного 
кварталу 

Створеннянових 
робочих місць 
не є 
обов’язковою  
умовою 

За кожне нове 
робочемісце 
відсоткова ставка 
зменшується  на 
0,5% річних, але 
не 
менше 5% річних 

Термін 
кредитування 

До 5 років До 5 років До 5 років 

Валюта кредиту Гривня Гривня Гривня 
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колишній прем'єр Олексій Гончарук[3]. Але чи реалізується це на практиці. Щоб 
отримати кредит під низький відсоток, як говорить  екс-прем'єр мале 
підприємство повинно відповідати певним критеріям: 

1. Державна реєстрація малий бізнес в якості юридичної особи приватного 
права або фізичної особи – підприємця. 

2. Учасники та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є фізичною 
особою  – резидентом України. 

3. Середня кількість працівників на момент подачі заявки не перевищує 50 
осіб з урахуванням пов'язаних підприємств. 

4. Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 50 млн. грн. на 
момент подачі заявки з урахуванням пов'язаних підприємств. 

5. Розмір державної підтримки за Програмою не призведе до 
перевищення еквіваленту 200000 євро з урахуванням пов'язаних підприємств. 

6. Кредит спрямовується на інвестиційні цілі (придбання, модернізація 
основних засобів, ремонт виробничих приміщень). 

7. Прибутковість діяльності за останні 4 квартали для діючих підприємств. 
8. Наявність реалістичного та обґрунтованого бізнес-плану для 

новостворених підприємств. 
9. Не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, 

визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва»[2]. 

Якщо мале підприємство відповідає всим перерахованим вище критеріям, 
то як же отримати кредит. Для цього виділимо 3 етапи: 

I. Потрібно заповнити заяву на сайті або звернутися до банку-партнера. 
II. Підготувати пакет документів, які необхідні  для отримання кредиту та 

надати їх обраному банку-партнеру програми. 
III. Банк проаналізовує надані документи та дані й приймає рішення щодо 

надання кредиту. 
Із поданого алгоритму стає зрозуміло, що рішення по наданню кредиту 

приймає банк, тобто відбувається співпраця між суб’єктами господарювання та 
банком, а держава виступає  в ролі спостерігача. 

Що ж до банків-партнерів, які видають ―дешеві‖ кредити, то поки що цим 
займаються державні банки, а саме Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та 
Укрексімбанк. 

Згідно висловлювання екс-міністрині фінансів Оксани Маркарової ― 
“Опитування показують, що однією з найбільших перепон для розвитку мікро та 
малих підприємців є відсутність доступного фінансування, ставки для них є 
вищими, а вимоги до застави більшими. Державна програма ― Доступні 
кредити “5-7-9%”покликана розв'язувати цю проблему. Держава має підтримати 
українців у їх прагненні ставати власниками бізнесу та виробництва тут в 
Україні”[3], то деякі банки можуть вимагати від підприємця заставу. На мою 
думку, саме в поданній неоднозначності можуть виникнути проблеми, тому що 
новоспечений підприємець може не мати під заставу майна. То чому б державі 
не створити фонд гарантій кредитів для малого бізнесу, як це було зроблено в 
Японії, де був створенний місцевий фонд, який гарантував 50% розміру кредиту. 
Ще 25% повинен гарантувати сам підприємець і 25% ризику залишається за 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

277 

 

банком. Дана практика вже існує в багатьох прогресивних країнах. То чому б 
нашому уряду не звернути увагу на дане питання? 

Отже, проаналізувавши державну програму «Доступні кредити 5-7-9 %» 
можемо говорити про те, що уряд намагається заохотити українців до 
підприємницької діяльності, що безусловно повинно прискорити темпи 
економічного зростання економіки України та покращити рівень життя 
населення держави. Низькі відсоткові ставки безперечно є хорошим стартом 
для малого бізнесу, але майже половина малих підприємств банкрутує і не 
переживає  ― «долину смерті» своєї  еволюції, тобто чотирьох років діяльності. 
Тож  держава мала би попіклуватися про можливість повернення 
позичальниками своїх кредитів.  Для цього потрібно було б створити фонд, який 
би гарантував повернення кредитів за прикладом процвітаючої Японії. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Господарський кодекс України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n380. 
2. Офіційний  сайт  державної  програми  ―Доступні  кредити  “5%,  7%  та  9%”:  
https://5-7- 9.gov.ua/. 
3. Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-uryad-
zapustiv- programu-dostupnih-kreditiv--7-9-pid-rekordno-nizkij-vidsotok. 
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Водночас із зростанням можливостей територіальних громад реформа 
децентралізації відповідно збільшує відповідальність місцевих органів 
самоврядування за ефективний розвиток громади. Від керівників вимагається 
бути ініціативними, успішно впроваджувати новітні управлінські технології та 
значущі для громади проекти. 

Децентралізація влади поставила перед місцевим самоврядуванням нові 
виклики, що в свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів. Проблеми 
розвитку, що постійно виникають неможливо задовільнити лише за рахунок 
податкових надходжень, тому об’єднаним територіальним громадам необхідно 
активно проводити роботу з пошуку шляхів залучення альтернативних коштів 
для вирішення зазначених завдань. Тому для України актуальною є 
фандрейзингова діяльність за рахунок своє орієнтованості на пошук джерел 
забезпечення саме неприбуткових програм і проектів[1, с. 302]. 

Фандрейзинг (англ. Fundraising) – процес залучення грошових та інших 
ресурсів організацією (переважно некомерційною / благодійною) з метою 
реалізації певного соціального проекту або серії проектів, об’єднаних однією 
спільною ідеєю, або ж «вектором руху». Кошти можуть надходити від приватних 
осіб, комерційних організацій, фондів, урядових організацій [2, с. 86]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n380
https://5-7-9.gov.ua/
https://5-7-9.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-uryad-zapustiv-programu-dostupnih-kreditiv-5-7-9-pid-rekordno-nizkij-vidsotok
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-uryad-zapustiv-programu-dostupnih-kreditiv-5-7-9-pid-rekordno-nizkij-vidsotok
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-uryad-zapustiv-programu-dostupnih-kreditiv-5-7-9-pid-rekordno-nizkij-vidsotok
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Принципи та особливості фандрейзингу 
 

Основні принципи 
фандрейзингу 

Особливості 

Поєднання стратегії та 
тактики 

Робота не лише на конкретний проект, а й на 
перспективу,встановлення та розвиток стабільних 
стосунків із донором 

Взаємовигідність Донор також має бути зацікавлений у результатах 
проекту безпосередньо чи опосередковано, 
матеріально чи морально 

Збалансованість Доведення реальності і важливості досягнення 
проміжних цілей як запоруки успішності кінцевого 
результату 

Відповідність планів та 
можливостей 

Уникнення «підвищених зобов’язань» як потенційної 
загрози неповного або неякісного виконання проекту 

Комплексність Одночасне залучення кількох донорів для реалізації 
різних аспектів єдиної генеральної мети залежно від 
донорських можливостей та специфіки 

Співпраця з партнерами Створення консорціуму як фактору, що може 
підвищити ступінь ефективності фандрейзингу; 
відповідальність та фінанси розподіляються 
партнерами за домовленістю 

Некомерційність Необхідність проведення чіткого поділу між 
прибутком та самоокупністю 

 
Світовий досвід муніципального фандрейзингу показує наявність 

широкого спектру методів залучення фінансових ресурсів для некомерційних 
потреб громади. Наприклад, створення картки «Community Card», якою 
передбачена система знижок у певних магазинах чи комерційних установах 
утримувачу картки та певна мінімальна кількість відсотків дисконту, яка 
спрямовується на благодійні проекти [3, с. 36].  

Відносно новим засобом муніципального фандрейзингу є створення 
молодіжних банків, в яких утворюються відповідні грантові комітети. Таким 
способом до місцевого самоуправління залучається молодь, це сприяє 
виробленню їх лідерських якостей та знайомству з проблемами місцевої 
громади, оскільки саме молодь визначає пріоритетні напрями фінансування [4, 
с.188].  

Ще одним дієвим інструментом є соціальний маркетинг, що полягає в 
розробці планів місцевими органами влади зі зміни соціальної поведінки 
громадян у напрямі підвищення громадської безпеки, охорони здоров’я, захисту 
навколишнього середовища і включає можливість впливати на соціальні зміни в 
суспільстві [3, с. 36].  
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Задля підвищення довіри між громадою та комерційними організаціями та 
збільшення благодійних внесків місцева влада повинна підтримувати 
довготивалі відносини зі своїми стейкхолдерами. 

Можна виділити такі види муніципального фандрейзингу, що спираються 
на довгострокові відносини: 

 ендавмент – фінансовий інструмент, який передбачає, що 
некомерційна організація, отримавши кошти від надавача ендавменту, інвестує 
їх, а отриманий дохід спрямовується на передбачені надавачем цілі, пов’язані з 
розвитком соціальної інфраструктури місцевої громади на благодійній основі; 

 краудсорсинг – використання великого кола приватних осіб, а саме їх 
творчого потенціалу, знань чи досвіду для вирішення питань організаційно-
економічного характеру на підставі публічної оферти; 

 благодійні сервітути – благодійники мають право встановлювати 
сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь 
благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для 
цілей благодійної діяльності [5]. 

Отже, важливим аспектом успішного проведення реформи 
децентралізації є залучення фінансових ресурсів з альтернативних джерел. 
Світова практика довела, що одним з найбільш ефективних способів такої 
діяльності є  фандрейзинг, тобто залучення грошових коштів з метою 
здійснення соціально-важливих проектів. Однак цей інструмент вимагає 
відповідних умінь, навичок та компетентності від працівників органів місцевого 
самоврядування та громадських діячів, які долучаються до вирішення місцевих 
проблем у своїй діяльності.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О.Р., 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

УКРАЇНИ 

 
 

Фінансовий сектор України є драйвером сталого та інклюзивного розвитку 
економіки України та сприяє підвищенню добробуту громадян через 
забезпечення ефективного акумулювання, розподілу та обігу фінансових 
ресурсів в економіці. 

Реалізація Стратегії 2025 створить умови для сталого зростання та 
розвитку фінансового ринку України. Дасть можливість країні бути 
конкурентноспроможною в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір і 
забезпечить:  

1. задоволення потреб споживачів у якісних та доступних фінансових 
послугах;  

2. зменшення вартості та подовження строковості фінансового ресурсу 
для держави та підприємств;  

3. підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому.  
Стратегія розвитку фінансового сектору поділяється на п’ять стратегічних 

напрямів: фінансова стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова 
інклюзія, розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток. Кожен напрям 
має свої стратегічні цілі та індикатори виконання.  

За допомогою податків можна здійснювати стимулювання та розвиток 
діяльності певних галузей економіки або ж проводити обмеження щодо ділової 
чи підприємницької активності. Фінансові установи відзначаються своєю 
специфікою і тому до них застосовуються імпліцитні способи оподаткування. 
Тобто для фінансових установ є, наприклад, обов’язковість резервування та 
проведення відрахувань для гарантування внесків фізичних осіб. Тому, 
необхідність впливу на здійснення діяльності фінансових установ за рахунок 
податків є дуже актуальною проблемою. 

Для досягнення мети відповідальні установи у зазначені строки 
реалізуватимуть заходи та дії, включені до дорожньої карти реалізації Стратегії 
2025. Моніторинг індикаторів має на меті отримання даних, які свідчитимуть про  
наближення до цільових значень або досягнення цільових значень по кожній із 
задекларованих цілей Стратегії 2025. У таблиці 1 ,наведено заходи та дії для 
розвитку фінансового ринку за допомогою податкового стимулювання.  

Мета оподаткування діяльності фінансових установ полягає у 
ефективному управлінському рішенні щодо здійснення оподаткування установ, 
які відносяться в економіці до фінансового сектора. 
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Таблиця 1  
Дорожня карта реалізації Стратегії 2025 

№ Заходи Дії 

Стратегічний напрям: ІV. Розвиток фінансових ринків 

Стратегічна ціль 1: Сприяння розвитку ринків небанківських фінансових послуг 

4
.1.6 

Забезпечення податкового 
стимулювання та 
гармонізація системи 
оподаткування 
інструментів фінансового 
сектору 

Забезпечити гармонізацію систем оподаткування 
інструментів фінансового сектору, в т.ч. операцій 
з іноземними цінними паперами 

Розробити механізми податкового стимулювання 
довгострокових інвестицій 

Удосконалити законодавство щодо 
оподаткування небанківських фінансових 
установ та споживачів їхніх послуг, зокрема 
удосконалити законодавство з питань діяльності 
податкових агентів під час оподаткування 
операцій з цінними паперами 

Створити сприятливу систему оподаткування 
ринку деривативних контрактів 

Передбачити оподатковування трансакцій 
Центрального контрагента та транзакцій, які 
здійснюються на організованих ринках, на нетто-
основі (після неттінгу/клірингу) 

Забезпечити податкове стимулювання 
здійснення публічної пропозиції емітентами 
цінних паперів на вітчизняному організованому 
ринку 

*Джерело: «Дорожня карта реалізація Стратегії 2025» 
 
Оподаткування фінансових установ здійснюється для виконання таких 

завдань, як:  
– держава повинна бути забезпечена фінансовими ресурсами;  
− повинен бути стимул щодо вкладення коштів в реальний сектор 

економіки;  
− повинні бути створені умови для здійснення регулювання фінансових 

установ в країні; 
 − інвестиційний та кредитний потенціал фінансових посередників 

повинен бути збільшений; 
− здійснення розробки справедливої та раціональної системи щодо 

оподаткування. 
Дані завдання можуть бути виконані тільки при використанні одночасно 

таких двох напрямків податкового впливу на діяльність фінансових установ, як 
прямого, тобто здійснення оподаткування самих фінансових установ, так і 
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непрямого, тобто проведення оподаткування підприємств по тих операціях, які 
пов’язані з послугами, наданими фінансовими установами [4]. Від того, які 
будуть методи і форми щодо здійснення податкового регулювання залежить і 
діяльність фінансових установ. Тому, для фінансових установ можна виділити 
такі форми: − законодавча форма, тобто нові закони приймаються або до 
чинних законодавчих актів вносяться доповнення та зміни; − проводиться 
податкове адміністрування; − проводяться по діяльності фінансових установ 
перевірки органами податкової служби; − здійснюється аналіз щодо доцільності 
та ефективності певних податків; − аудиторські перевірки повинні бути 
обов’язковими. Податковим кодексом України закріплені основні підходи щодо 
здійснення регулювання правовідносин по податковому законодавству [1]. На 
діяльність фінансових установ регулюючий вплив податків проводиться шляхом 
використання спеціальних інструментів, які закріплені вбудованих як за окремим 
податком, так і в цілому за податковою системою. 

Дотримання принципів ефективного оподаткування в цілому для 
фінансових установ є надзвичайно важливим. Дуже велику увагу в податковому 
законодавстві в наданні фінансових послуг заслуговує принцип економічної 
нейтральності [3]. Інша специфіка оподаткування фінансових установ пов’язана 
з тим, що в них є технічні особливості, і тому застосовування для фінансових 
установ звичайними підходами не дозволяється при здійсненні прямого 
оподаткування прибутку.  

Дані технічні особливості полягають у тому, що у них інша система обліку 
надання фінансових послуг та вони не тільки у правилах по веденню 
бухгалтерського обліку, але і при проведенні розрахунку податкових зобов’язань 
[4].  

Отже, низка запроваджених заходів, які затвердженні для реалізації 
Стратегії розвитку в Україні вкрай важливі. Адже вони дадуть можливість 
фінансовому ринку щоразу вдосконалюватися та задовольняти потреби 
споживачів. В той час оподаткування забезпечить ефективність роботи 
фінансового сектору для дотримання інтересів держави щодо забезпечення 
доходами бюджету державних витрат, і дотримання інтересів платника податків. 
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ОПОДАТКУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
 

На даному етапі розвитку, кредитні спілки є невід'ємною складовою 
небанківського фінансового сектору України. В процесі фінансово-господарської 
діяльності кредитні спілки отримують дохід, який, може бути розподілений на 
пайові внески членів спілок у вигляді процентів. Важливим фактором створення 
кредитних спілок та надання їм статусу неприбуткової організації в цілях 
звільнення окремих видів доходів від оподаткування податком на прибуток було 
забезпечення населення дешевими фінансовими ресурсами, тобто 
пріорітетною була соціально-економічна ефективність. Але на сьогодні, в 
діяльності кредитних спілок відсутня соціальна складова, а з джерела дешевих 
позик вони перетворилися на осередки досить рентабельного бізнесу. Крім того, 
члени кредитних спілок отримують дохід у вигляді процентів, нарахований на 
депозитні внески. На сьогоднішній день, незважаючи на закріплений в Законі 
України «Про кредитні спілки» неприбутковий статус спілок, їх доходи 
підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств, а доходи членів 
спілок – податком на доходи фізичних осіб. Оподаткування доходів кредитних 
спілок та їх членів суттєво впливають на фінансовий стан цих установ [1].  

В Україні є актуальним питання про зняття з кредитних спілок статусу 
неприбуткових організацій, прирівнюючи їх діяльність до банківської. Але слід 
врахувати, що реалізація такого рішення призведе до позбавлення податкових 
пільг та закриття невеликих кредитних спілок, а отже і суттєве зменшення їх 
кількості. Не коректно буде вважати питання оподаткування діяльності 
кредитних спілок вирішеним, а самі установи виведеними з поля зору 
податкового нагляду. 

На сьогодні активно проводиться реформування податкової системи 
України, що супроводжується зміною податкового регулювання усіх економічних 
суб’єктів держави. Винятком не стала й діяльність кредитних спілок, щодо яких 
теж відбуваються зміни. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним 
видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом 
України «Про кредитні спілки». Особливістю діяльності такого суб’єкта є 
задоволення потреб членів спілки, шляхом взаємного кредитування чи надання 
фінансових послуг через залучення грошових внесків учасників фінансової 
установи [2].  

Щоб зрозуміти важливість віднесення кредитних спілок до прибуткових 
організацій, розглянемо динаміку їх розвитку та статистику діяльності. 
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З табл.1 видно, що у період 30.09.2017-30.09.2019 рр. спостерігаємо 
зменшення кількості кредитних спілок, що в свою чергу свідчить про 
недосконалість нормативно-правової бази, здатної захистити суб’єктів 
фінансової діяльності. Зважаючи, що кредитні спілки надають фінансові послуги 
за рахунок об’єднаних грошових внесків, саме ці кошти є джерелами 
кредитування спілками своїх членів. Кредитні спілки можна вважати найбільш 
залежними від грошових надходжень своїх членів, як у вигляді внесків (вкладів) 
на депозитні рахунки. Варто відмітити вагомий ріст  фінансових показників: з 
кожним роком збільшуються загальні активи, капітал, кредити та внески членів 
кредитних спілок. Пристальну увагу привертає досить низьке податкове 
зобов’язання відносно показників діяльності спілок. Тому при внесенні змін до 
податкового законодавства, потрібно враховувати цей фактор, щоб сповна 
використати кошти, податкові надходження, які можливо отримати від суб’єктів 
кредитної діяльності. 

Таблиця 1  
Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок 

  
Станом на 
30.09.2017 

Станом на 
30.09.2018 

Станом на 
30.09.2019 

Темпи 
приросту  
2018/2017 

(%) 

Темпи 
приросту  
2019/2018 

(%) 

Кількість зареєстрованих 
кредитних спілок (од.) 

397 358 348 -9,8 -2,8 

Загальні активи (млн. 
грн.) 

2164,6 2352,4 2441,1 +8,7 +3,8 

Капітал, (млн. грн.) 1099,5 1100,7 1106,1 +0,1 +0,5 

Кредити, надані членам 
КС (залишок на кін. 
періоду), (млн. грн.) 

1912,3 2126,3 2267,3 +11,2 +6,7 

Внески членів КС на 
депозитні рахунки 

(залишок на кін. періоду), 
(млн. грн.) 

904,3 1050,6 1149,1 +16,2 +9,4 

Сплачено податку на 
прибуток (тис. грн) 

357 376 1118,2 +5,3 +197,4 

Джерело: складено на основі [3]. 
 
Оподаткування доходів членів спілок податком на доходи фізичних осіб 

суттєво впливає на рівень фінансового забезпечення кредитних спілок та 
обумовлює зменшення обсягів залучених внесків (вкладів) на депозитні рахунки 
та пайові внески. Правила оподаткування доходів кредитних спілок України 
податком на прибуток підприємств впливають на рівень капіталізації цих 
установ, зокрема на формування резервного капіталу у повному обсязі. Тому 
кредитні спілки мають зберегти свій статус неприбуткової організації. 

На сучасному етапі розвитку існують певні проблеми, які стосуються 
функціонування таких установ, зокрема: недостатність фінансових ресурсів 
через обмеженість доходів учасників спілок; високий рівень відсоткових ставок; 
відсутність належної взаємодії з іншими фінансовими структурами; недостатній 
рівень знань, поінформованості та довіри населення до діяльності кредитних 
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спілок, що потребує створення спеціальних центрів інформаційної підтримки та 
органів захисту споживачів. Поряд з цим, значним недоліком є відсутність 
необхідної законодавчо-нормативної бази діяльності, у зв’язку з чим виникають 
випадки шахрайства як з боку споживачів, так і з боку кредитних спілок. Тому 
постає необхідність розроблення нормативних вимог до діяльності, докладних 
правил функціонування кредитних спілок та встановлення їх на законодавчому 
рівні. У зв’язку з цим, з боку держави повинні здійснюватися цілеспрямовані 
процеси нагляду, регулювання та контролю. Досить важливо розробити перелік 
показників та створити обов’язкову вимогу дотримання кредитними спілками 
нормативних значень. На сьогодні розроблені коефіцієнти щодо капіталу, 
платоспроможності, рівня прибутковості, якості активів і ліквідності, однак 
необхідно створити жорсткіші умови та покращити нагляд за їх дотриманням з 
метою покращення стабільності діяльності кредитних спілок. Особливо це 
стосується рівня капіталізації, адже даний показник суттєво впливає на інші 
показники, такі як прибутковість, рентабельність, ліквідність тощо. З метою 
покращення довіри населення та забезпечення фінансової надійності даних 
установ, доцільно встановити вимогу щодо обов’язкового резервування певної 
суми коштів на рахунках у банках зі стабільним інвестиційним рейтингом. Дана 
вимога забезпечуватиме захищеність певної частини активів у випадку 
здійснення незаконних дій учасниками кредитної спілки. Особливої уваги 
заслуговує вдосконалення внутрішніх процесів кредитної спілки. Необхідно 
здійснювати постійний аналіз діяльності даних установ, поточне та стратегічне 
планування з метою швидкого реагування на проблемні ситуації. Фінансова 
звітність щодо результатів їх діяльності повинна бути у відкритому доступі з 
метою можливості ознайомлення з нею державного регулятора, потенційних та 
наявних клієнтів [4].  

Таким чином, можна зробити висновок, що протягом останніх декількох 
років років спостерігаються негативні тенденції щодо кількості кредитних 
установ та обсягів їх діяльності. Тому першочерговим завданням є подолання 
існуючих проблем та удосконалення діяльності кредитних спілок. Вони мають 
можливість посісти важливе місце у наданні населенню кредитів у невеликих 
розмірах, хоч це і вимагає від кредитних спілок певних змін. Крім того, з огляду 
на тенденції розвитку кредитних спілок, необхідно запровадити моніторинг 
їхньої діяльності для того, щоб зменшити впровадження тіньових схем ухилення 
від оподаткування, що призводять до відповідних втрат бюджету. У перспективі 
кредитні установи можуть стати рівноцінною альтернативою банків у сфері 
надання споживчих кредитів.   
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ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦˑІЇ РОЗВИТКˑУ ФІНАНСОˑВОГО 
КОНСАЛТˑИНГУ В УКРАЇН 

 
 

Консалтинг – це процес, через який індивідˑи або фірми допомагаˑють 
клієнту досягти встановˑлених результˑатів. Допомогˑа може мати форму 
інформаˑції, рекоменˑдацій або навіть безпосеˑреднього виконанˑня певної роботи. 
Консалтˑинг є відноснˑо новим видом діяльноˑсті на пострадˑянському просторˑі, що 
виник після розпаду СРСР і був зумовлеˑний потребоˑю у знаннях сучасниˑх 
методів управліˑння підприєˑмствами в нових умовах. 

На сьогоднˑішній день економіˑка України знаходиˑться на етапі 
усвідомˑлення доцільнˑості залученˑня підприєˑмствами консалтиˑнгових компаніˑй 
як партнерˑів по бізнесу. Споживаˑчі консалтˑингових послуг розуміюˑться в 
консалтˑингових продуктˑах, знають та розуміюˑть їхню важливіˑсть для зростанˑня 
конкуреˑнтних позицій на ринку та розвиткˑу бізнесу. Вони оцінюютˑь консульˑтантів 
як генератˑорів інновацˑійних процесіˑв, джерел новацій, що гарантуˑють фінансоˑве 
зростанˑня фірми. Вітчизнˑяний ринок консалтˑингових послуг уже подолав 
кризовиˑй період і знаходиˑться на етапі формуваˑння системноˑсті. Переважˑно 
більшісˑть компаніˑй України, які є успішниˑми у своїй сфері діяльноˑсті, 
користуˑються консалтˑинговими послугаˑми лише з метою підвищеˑння 
конкуреˑнтного статусу. Їхня кількісˑть невпиннˑо зростає [2]. 

Ринок фінансоˑвого консалтˑингу внаслідˑок впливу багатьоˑх факторіˑв 
важко назвати ринком у класичнˑому розумінˑні. Його складно розділиˑти на 
сегментˑи за ціновимиˑ та якіснимˑи характеˑристиками і ще важче визначиˑти для 
кожного сегментаˑ мінімалˑьний набір аксіом та правил, за якими відбуваˑється 
коливанˑня попиту та пропозиˑції, а в остаточˑному підсумкˑу формуваˑння ціни (або 
хоча б коридорˑу цін). 

Сьогодні ринок фінансоˑвого консалтˑингу в Україні розвиваˑється і росте. 
Щорічно консалтˑингові компаніˑї, що мають на ринку статус надійниˑх і 
стабільˑних, збільшуˑють свої портфелˑі замовлеˑнь і регулярˑно рапортуˑють про 
вдало реалізоˑвані проекти. Розширюˑється список наданих послуг: аудит і 
податкоˑвий консалтˑинг, консалтˑинг побудовˑи систем фінансоˑвого управліˑння, 
консалтˑинг оцінки активів, консалтˑинг залученˑня позиковˑих коштів, ІРО, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/KS/ks2012-1.pdf&ved=2ahUKEwjP8fC07OnoAhXYwcQBHcRbD88QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw142Bx2Scs8kakVgiMPiesA
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/KS/ks2012-1.pdf&ved=2ahUKEwjP8fC07OnoAhXYwcQBHcRbD88QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw142Bx2Scs8kakVgiMPiesA
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/KS/ks2012-1.pdf&ved=2ahUKEwjP8fC07OnoAhXYwcQBHcRbD88QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw142Bx2Scs8kakVgiMPiesA
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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 позицій у 
фінансоˑвому консалтиˑнгу. 

В Україні, згідно з останньˑою статистˑикою, послуги аутсорсˑингу бізнес-
процесів у фінансоˑвій та юридичнˑій сферах надають 45 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 великимˑи міжнароˑдними гравцямиˑ: Ernst & Young, 
Pricewa ˑterhouseCoopers, Deloittˑe, KPMG. Решта 25% ринку ділять між собою так 
звані консалтˑингові компаніˑї «другого ешелонуˑ». В Україні працює понад 300 
вітчизнˑяних консалтˑингових фірм, з яких 42% займаютˑься виключнˑо наданняˑм 
послуг з питань управліˑнського консульˑтування, відкритˑі предстаˑвництва 
провіднˑих консалтˑингових фірм, що є лідерамˑи консульˑтаційного бізнесу, в тому 
числі «великої п’ятірки». Серед українсˑьких організаˑцій, котрі вважаютˑься 
консалтˑинговими, 42% займаютˑься тільки консульˑтуванням, 30% – присвячˑують 
консульˑтуванню лише 80% загальнˑого обсягу продажу [1].  

Активізаˑція бізнес-процесів, безпосеˑредньо пов’язаних із залученˑням 
консалтˑингових фірм, прослідˑковується і на прикладˑі угод злиття та поглинаˑння. 
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 завершиˑвся лише у 2016 році у 
мінімалˑьному за останні п’ять років обсязі у $758 млн. Варто відмітиˑти, що у 
2017 році відбулоˑся зростанˑня 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 попередˑнього року і знову перевищˑив позначкˑу у $1 млрд [3].  

 
Рис. 1. Український ринок M&A (2014-2018 рр.) 
Джерело: розроблено автором за даними [4] 
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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 методів фінансуˑвання 
бізнесу. Чим більше буде попит на такі послуги, тим більше уваги консалтˑерів 
приділяˑтиметься зазначеˑним напрямкˑам роботи. З розвиткоˑм економіˑки України 
буде 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 основніˑй місії консалтˑингу – сприяти прибуткˑовому веденню і 
розвиткˑу бізнесу клієнта шляхом розробкиˑ і впровадˑження ефективˑних 
інструмˑентів і механізмˑів. Подальшˑий розвитокˑ ринку консалтˑингових послуг має 
забезпеˑчувати нагальнˑі потреби конкуреˑнтоспроможного виробниˑцтва та 
відповіˑдність українсˑького бізнесу світовиˑм стандартˑам. 
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Тенденції світового розвитку встановлюють все нові завдання із 
спрощення митних процедур шляхом створення електронних інформаційних 
систем. Вони повинні містити в сoбi функціональність та сумісність з 
аналогічними системами різних країн свiту, мають бути доступними, 
безпечними, об'єднаними, a головне, такими, що піддаються контролю. Поняття 
електронна митниця для України вже не здається таким далеким, як ще кілька 
років тому, адже багато його елементів уже впроваджено. Проте автоматизація 
митних процедур і електронний обмін даними залишається однією з найбільш 
важливих областей реформування митниці.  

Що таке електронна митниця в ідеалі? Це оформлення всіх митних 
декларацій в автоматичному режимі, без прямого контакту з інспектором 
митниці. Жодної людини в процесі.  

Основними складовими елементами системи «Електронна митниця» є: 

 декларування дoкумeнтiв в електронному виглядi;  

 електронний дoкумeнтooбiг;  

 визначення, керування та aнaлiз можливих ризикiв; 

 система збору повинна бути єдина та автоматизована для полегшення 
збереження та обробки iнфoрмaцiї;  

 всi види державного контролю пoвиннi здiйснювaтися автоматизовано;  

 нaявнiсть унiфiкoвaнoї бази нормативних i дoвiдкoвих дoкумeнтiв, якi 
використовувалися б у митних цiлях [1]. 

Основу електронного митного врядування в Україні сьогодні становить 
Єдина автоматизована інформаційна система служби (ЄАІС), яка об'єднує в 
собі всі програмно-технічні складові, необхідні для автоматизації процесів 
митного оформлення та контролю. 

Наразі митниця тестує софт для Нової комп’ютеризованої транзитної 
системи (NCTS) - системи, в якій обробка декларацій та контроль транзитного 
руху проводиться в онлайн-режимі. Запуск NCTS в Україні позбавить бізнес 
потреби оформлювати окремі декларації при транзиті між 35 країнами. Обмін 
даними, наприклад, щодо результатів митного контролю між українською 
митницею та митними органами країн ЄС відбуватиметься напряму. Це 
призведе до того, що будуть зменшуватись шахрайські дії з товаросупровідними 
документами (коли в Україні подається одна вартість товару, а в Польщі — 
інша). Також планується відкрити  знеособлену інформацію з усіх митних баз [2]. 

Процес автоматизації митних процедур і застосування сучасних 
інформаційних технологій на митниці значно покращує бізнес-клімат країни: 
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дозволяє спростити та пришвидшити контроль при митному оформленні, 
знизити роль «людського фактора», зменшити можливості для корупції і 
бюрократичних процедур, адже масштаби контрабанди в Україні оцінюються в 
десятки мільярдів гривень. 

Електронна митниця контролює безперервний потік  інформації від 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, основними цілями якої, насамперед, 
є усунення паперових документів, боротьба з шахрайством, організованою 
злочинністю, тероризмом, стандартизація функціонування митниці, покращення 
якості товарів, безпеки торгівлі. 

Митний контроль займає важливе місце у системі державного 
фінансового контролю, адже саме через систему контрольних заходів у межах 
митного контролю держава має забезпечувати економічну й фінансову безпеку, 
захищати національні інтереси. Певні недопрацювання митного контролю в 
Україні дає можливість значному зростанню тіньових операцій. Проте із 
введенням все нових електронних інформаційних систем митна система в 
Україні з кожним роком стає прозорішою, а митний контроль – швидшим та 
ефективнішим.  
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Малий бізнес є важливим сектором вітчизняної економіки, що призводить 
до насичення ринків товарів та послуг, створення робочих місць, зменшення 
рівня безробіття тощо. Сьогодні, поряд із розвитком малого бізнесу, держава 
поєднує в собі здійснення структурних змін, забезпечення впровадження 
реформ в економіці та вирішення соціальних проблем суспільства. Успішне 
функціонування малого бізнесу належним чином впливає на формування 
конкурентного середовища, визначаючи його роль як потужного двигуна 
економічного розвитку. Тому податкове регулювання розвитку малих 
підприємств є особливо важливим, і його головне призначення – збалансувати 
інтереси країни та інтереси малих підприємств. 

Історія виникнення та розповсюдження спрощеної системи оподаткування 
в Україні налічує вже понад два десятиріччя. Першим етапом було створення в 
1993 році спеціальних умов оподаткування для працівників ринків та подальше 

http://sciencehub.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/ilovepdf_com-57-%2063.pdf
http://sfs.gov.ua/
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розширення їх дії на підприємства сільського господарства. В подальшому в 
1999 році виникло саме поняття «єдиного податку», який розповсюдив свою дію 
на велику кількість суб’єктів підприємницької діяльності. В подальшому система 
«єдиного податку» також мала декілька етапів розвитку, які головним чином 
стосувалися виокремлення певних груп підприємців відповідно до специфіки їх 
діяльності та обрання відповідної їм ставки оподаткування за спрощеною 
системо. В сучасному вигляді з розподілом підприємців на чотири групи система 
існує з 2018 року [1]. 

Спрощена система оподаткування з кожним днем стає все більш 
популярною серед підприємців (вона проста та зрозуміла). Застосування 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає багато переваг 
суб’єктам малого бізнесу: 

1) спрощення процедури реєстрації платників податків. Суб'єкти малого 
підприємництва можуть перейти на єдиний податок з початку року та з початку 
будь-якого кварталу; 

2) спрощення розрахунків, пов’язаних з визначенням суми податку; 
3) надання права вибору сплати ПДВ; 
4) спрощення поточного обліку та фінансової звітності, які передбачені 

стандартами бухгалтерського обліку; 
5) розрахунок єдиного податку суб’єкта малого підприємництва – 

юридичної особи, що подається до податкового органу раз на квартал. 
Проте, поряд із перевагами спрощеної системи оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва, науковці відзначають певні недоліки, зокрема:  

 обмеження обсягів виручки суб’єктів малого бізнесу, які дають право 
використовувати спрощену систему оподаткування [2]; 

 відсутність звільнення новостворених суб’єктів від оподаткування на 
кілька перших років діяльності, а також відсутність для них пільгових умов 
кредитування [3]; 

 необхідність сплати фіксованої суми податку незалежно від 
результатів діяльності в першій та другій групі, особливо для 
низькорентабельних підприємців;  

 постійний контроль розміру доходу задля недопущення перевищення 
встановлених обсягів для обраної групи спрощеної системи, а також 
дозволеного відповідно до необхідності використання РРО; 

 значні обмеження для розширення обсягів діяльності;  

 обмеження стосовно обрання виду діяльності;  

 обмеження при використанні найманих працівників;  

 обмеження при роботі з юридичними особами та підприємствами на 
загальній системі оподаткування;  

 забезпечення соціального захисту для самого підприємця та його 
найманих працівників лише в мінімальному розмірі [4]. 

Отже, існування спрощеної системи оподаткування є важливою умовою 
функціонування економіки України. Проте така система оподаткування не лише 
дозволяє розвиватися малому бізнесу, але й стала інструментом маніпуляцій 
при сплаті податків. Тому на сьогодні необхідним є формування системи заходів 
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з метою недопущення зловживань у її використанні через значні негативні 
наслідки для економіки. 
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Дослідження виникнення та розвитку Державної митної служби України 
завжди були і є надзвичайно актуальними. Це зумовлено тим, що протягом 
усього її існування відбувається пошук ефективної моделі виконавчого органу 
митної справи. Історія перетворень митної служби з метою знайдення шляхів її 
можливого вдосконалення є важливим напрямом наукового аналізу державного 
управління. 

Метою даної роботи є уважне вивчення та аналіз історії виникнення та 
становлення національної митної системи з моменту проголошення державного 
суверенітету України для того, щоб мати змогу визначити головні проблеми та 
досягнення, які визначають сучасний етап розвитку митної справи. 

Історія української митниці розпочинається з процесу реорганізації 
Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР та утворення 
на його основі Державного комітету митного контролю України відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів Української РСР № 12 від 24 травня 1991 р.[1] 
Згодом Указом Президента України № 1 від 11 грудня 1991 р.  було створено 
Державний митний комітет України, який став першим центральним органом 
державної виконавчої влади незалежної України у митній сфері, 
підпорядковуючись Кабінету Міністрів України. 

З прийняттям Декларації про державний суверенітет України та 
проголошенням незалежності України важливою проблемою стало 
забезпечення її економічної самостійності та розвиток зовнішньоекономічної 
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співпраці. Однак, відразу після розпаду СРСР кордони між колишніми 
радянськими республіками залишалися умовними. До того ж, варто взяти до 
уваги недостатнє технічне забезпечення митниць на той час, відсутність 
досвідчених фахівців. Зважаючи на всі ці фактори, стає очевидно, що Україна 
опинилась фактично відкритою для контрабанди товарів, безконтрольного 
переміщення людей, а також для ввезення в Україну екологічно небезпечних 
відходів.  

Першим кроком у подоланні вищезазначених проблем стало прийняття 
25 червня 1991 р. Верховною Радою України закону «Про митну справу в 
Україні» та першого Митного кодексу України 12 грудня 1991 р., який набув 
чинності 1 січня 1992 року. Відповідно до положень Кодексу національна митна 
політика була спрямована на формування ринкової економіки та активізацію 
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.[2] 8 липня 1994 р. 
постановою Кабінету Міністрів України створено 8 територіальних митних 
управлінь, в підпорядкуванні кожного з яких було від 5 до 15 митниць.  

Діяльність Державного митного комітету України можна виокремити в 
перший етап розвитку національної митної системи в умовах функціонування 
суверенної держави (1991—1996 рр.). Цей етап відображає формування та 
функціонування незалежного органу влади, який самостійно ухвалює рішення 
щодо побудови та розвитку митної системи. Не зважаючи на існування 
різноманітних проблем, пов'язаних, насамперед, із переходом вітчизняної 
економіки від адміністративно-командного типу до ринкової моделі, митна 
система поступово розвивалась, та набувала нових якісних рис, характерних 
для європейських митних органів. 

Другий етап еволюції митної служби розпочався у 1996 р. з виходом 29 
листопада 1996 р. Указу Президента України про створення Державної митної 
служби України на базі Державного митного комітету України та його органів 
(1996-2012 рр.). Основним завданням Держмитслужби було визначено захист 
економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків. Варто зазначити, що цей період характеризувався удосконаленням 
організаційної структури управління митних органів на засадах реорганізації із 
територіального на регіональний принцип, запровадженням елементів 
управління митними ризиками, технічним переоснащенням, посиленням 
митного контролю та боротьби із контрабандою, наближенням митного 
законодавства України до європейських стандартів. 

Відповідно до Указу Президента України № 726/2012 від 24 грудня 2012 р. 
шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної 
податкової служби України було створено Міністерство доходів і зборів. При 
цьому майже вдвічі було зменшено чисельність митного персоналу, внаслідок 
цього серйозно зросло навантаження на працівників митної сфери. До того ж, 
через об’єднання податкової та митної сфер, недостатньо уваги приділялося 
особливостям та специфіці митної діяльності, це спричинило появу загрози 
національній безпеці держави та послаблення боротьби з контрабандою.  

Отже, третій етап в історії розвитку митної системи України можна 
ототожнити із функціонуванням митних органів у складі Міністерства доходів і 
зборів (2012—2014 рр.). Цей період поклав початок занепаду митної сфери за 
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різними напрямами, жодного позитивного ефекту від об’єднання податкової та 
митної служб в один орган не було. Значною мірою це сталося через 
нерозуміння специфіки кожного з них. 

21 травня 2014 року Уряд приймає постанову № 160, якою утворює 
Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, який 
підпорядковується Кабінетові Міністрів України. Структурних змін як таких не 
відбулося, однак статус органу понизився з Міністерства на Службу. Дана 
реформа тільки погіршила і без того не дуже виграшне  становище митної 
сфери України. 

П’ятий етап становлення  митної системи України розпочався у 2018 році і 
триває нині. Рішення про поділ ДФС на податкову і митну служби було прийнято 
в кінці 2018 року. Кабмін у липні 2019 р. призначив 
головою новоствореної митної служби України Максима Нефьодова, 8 
грудня вона офіційно запрацювала. 14 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила 
закон, який забезпечує функціонування ДПС та Держмитслужби у форматі 
єдиних юридичних осіб і дасть змогу створити інформаційну базу щодо митної 
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України. 

Отже, проаналізувавши історію виникнення та розвитку Державної митної 
служби, можна зробити висновок, що протягом всієї своєї історії митна справа в 
Україні пройшла складний строкатий шлях. Неодноразово відбувалися 
реорганізація та реформування митних органів. Ці зміни мали як позитивні, так і 
негативні наслідки. Але сучасний етап реформи дає надію на послідовний та 
успішний розвиток митної політики України. 
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МИТНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
 

В період трансформаційних процесів Україні надзвичайно актуальними є 
питання митної безпеки, адже для держави є головним – захист її економічних 
інтересів та безпеки, забезпечення яких покладається на митні органи. 
Головною ціллю митної безпеки є захист економічних інтересів країни, цінностей 
людей, держави та регіонів від зовнішніх та внутрішніх загроз. В Україні митна 
безпека, як складова економічної безпеки, залишається під загрозою. Це 
відбувається через нестабільність фінансової ситуації в країні, зміни у митному 
законодавстві та через значний відсоток тіньової економіки. 

Метою даної роботи є визначення сутності поняття «митна безпека», її 
аналіз та складові, визначення ролі митної безпеки як важливої складової 
економічної безпеки держави. 

 В умовах глобалізації розвиток економіки залежить не тільки від 
внутрішньої економічної політики держави, а й від чинників глобального 
характеру. Важливою проблемою, яка поки що не вирішена в Україні є 
усвідомлення необхідності проведення ефективної зовнішньоекономічної 
політики, забезпечення дієвого захисту внутрішнього ринку, на засадах, що 
відповідають загальноприйнятим у світі принципам та підходам. Одним із 
головних аспектів цієї проблеми є забезпечення митної безпеки держави. 

Економічна безпека держави – це стан економічного забезпечення 
національної безпеки держави, дії, спрямовані на стабільний  розвиток  
економічної  системи  держави, забезпечення самодостатності, яка дозволяє 
протистояти зовнішнім загрозам. 

Митна безпека є складовою економічної безпеки держави, вона є 
комплексом дієвих політичних, економічних і правових заходів для захисту 
інтересів народу та держави в зовнішньоекономічній сфері. Митне  
оподаткування прямо  впливає  на  фінансову складову економічної безпеки 
держави. Воно забезпечує надходження митних платежів до дохідної частини 
Державного бюджету, що прямо впливає  на  стан бюджетної, грошово-
кредитної та валютної систем держави. Зовнішньоекономічна безпека прямо 
пов’язана з митним  оподаткуванням. Через  різницю  ставок  митного  тарифу,  
система митного оподаткування, з одного боку, слугує запобіжником 
контрабанди товарів,  нераціональної  структури імпорту й експорту, від’ємного 
сальдо зовнішньої торгівлі, а з іншого – сприяє вільному руху товарів,  робочої 
сили  та  капіталу,  що  створює сприятливі  умови для розвитку  національної  
економіки  завдяки її інтеграції  у світовий розподіл праці. Можна стверджувати, 
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що митна безпека прямо або опосередковано впливає майже на кожну складову 
економічної безпеки держави.[1] 

Водночас зростає вплив митної системи на стан національної економіки. 
Перш за все йдеться про контроль за експортом та імпортом, спрямований на 
підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника, 
про боротьбу з незаконною тіньовою економічною діяльністю, протидію 
неконтрольованому відпливу національних матеріальних, фінансових, 
інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів. Всі ці завдання повинні 
вирішуватись насамперед засобами митного контролю, тарифного та 
нетарифного митного регулювання.  

Митна безпека в процесі захисту національних інтересів держави та 
суспільства повинна забезпечити:  

- переміщення через митний кордон України товарів і транспортних 
засобів;  

- здійснення митного регулювання, пов’язаного з установленням розмірів 
податків і зборів;  

- застосування митних процедур, заходів митно-тарифного й нетарифного 
регулювання;  

- проведення робіт, направлених на боротьбу з контрабандою та 
порушеннями митних правил;  

- виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом 
ефективної реалізації митної справи. 

Під час аналізу митної безпеки варто розглянути таке поняття, як загроза 
безпеці. У широкому розумінні загрозами є ті деструктивні чинники, що 
створюють небезпеку як окремим суб’єктам, так і суспільству загалом. Митна 
небезпека – об’єктивно існуюча можливість негативного впливу на стан митної 
безпеки, а її джерело – це сукупність реальних або потенційних економічних, 
політичних, техногенних  та природних умов і явищ, їх властивостей та протиріч, 
дій і напрямів певних суб’єктів митних економічних відносин, яка містить у собі 
та створює (у різному поєднанні) ризикові ситуації.[3] 

Загрозами митній безпеці держави можуть бути: надзвичайні ситуації, 
стихійні лиха; світові економічні кризи, які здійснюють негативний вплив на 
національну економіку; високий ступінь залежності від стану міжнародних ринків 
певних ресурсів або від домінуючого торговельного партнера. 

Відтак під забезпеченням митної безпеки слід розуміти упровадження в 
митній справі сукупності заходів, здатних протидіяти внутрішнім і зовнішнім 
загрозам та викликам у сфері зовнішньо економічних відносин. У цьому 
контексті поняття “забезпечення митної безпеки” слід розглядати як здатність 
управлінських рішень в рамках створеної системи митного захисту економічних 
інтересів держави, протидіяти можливим небезпекам у зовнішньоекономічній 
діяльності.[2] 

Щоб вчасно виявити загрози зовнішньоекономічній безпеці держави, 
доцільно використовувати індикатори, які показують ступінь захищеності 
національних виробників та перепони, що стоять на шляху здійснення 
експортної діяльності. 

Захист вітчизняних виробників відбувається за рахунок тарифних та 
нетарифних інструментів. Індикатори оцінки рівня ефективності тарифного та 
нетарифного захисту національних виробників уводяться як показники-
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стимулятори: їх зниження призводить до погіршення стану національних 
виробників, зменшуючи рівень зовнішньоекономічної безпеки і, відповідно, 
інтегральний показник економічної безпеки. У такому разі держава може 
впливати на рівень захисту українського експорту не прямо (як у випадку з 
обмеженням імпорту), а опосередковано (через укладання міждержавних угод 
про вільну торгівлю або полегшення доступу українських товарів на іноземні 
ринки, через покращення економічного іміджу держави, шляхом отримання 
статусу країни з ринковою економікою, вступу до СОТ та ін.).[1] Вказані дії  
уряду можуть знизити торгівельні бар’єри для українського експорту, що 
позитивно вплине на економіку держави. 

Отже, можна  зробити  висновок, що  митна безпека є  невід’ємною 
складовою  економічної безпеки. Вона спрямована на  захист  національних  
економічних  інтересів  та  захист  національного виробника.  На  даному  етапі  
потрібне  вдосконалення  митного  законодавства,  що  сприятиме  виявленню  
та ліквідації митних правопорушень, наявність яких неминуче ослаблює митну 
безпеку держави. 
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АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
 

Соціально-економічне зростання будь-якої держави неможливе без 
досягнення оптимального розподілу податкового навантаження. Непомірне 
податкове навантаження слугує негативним явищем для економіки держави, а 
саме перешкоджає зростанню ВВП, стримує ділову активність суб’єктів 
господарювання, сприяє збільшенню «тіньової» економіки та зменшенню 
державних доходів [1]. 

Податкове навантаження – це ефекти впливу податків на економіку та на 
окремих платників, пов'язані з економічними обмеженнями щодо сплати 
податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання. 
Оптимальний рівень податкового навантаження передбачає, що платники 
податків, відносно до своєї платоспроможності, згодні платити встановлені 
державою податкові платежі, одержуючи від держави якісні суспільні блага [2]. 

Сутність поняття "податкове навантаження" в науковій літературі 
формулюють на мікро- та на макрорівні. На макрорівні податкове навантаження 
дає змогу оцінити ефективність податкової політики на державному рівні, тобто 
вимірює сукупний вплив податків на джерела їх сплати. На мікрорівні показник 
податкового навантаження відображає рівень довіри між органами податкових 
служб та бізнесом, у державних документах фіскальної служби України такий 
процес має назву «податкова віддача». 

Методика обчислення податкового навантаження до сих пір є дискусійним 
питанням. Різні науковці пропонують свої методи обчислення даного показника. 
Загальноприйнятими вважаються такі підходи, як:  

1. відношення частки податкових надходжень до внутрішнього валового 
продукту; 

2. відношення суми податкових надходжень до бюджету з величиною 
сукупного доходу приватного сектору;  

3. різниця між загальною сумою податкових надходжень, видатків і 
трансфертів з бюджету на утримання приватного сектору економіки [3]. 

Розрахувавши рівень податкового навантаження в Україні протягом 2015-
2019 років (шляхом ділення податкових надходжень Зведеного бюджету до 
ВВП), спостерігається тенденція до зростання рівня податкового навантаження 
протягом 2015-2017 рр. (табл. 1). Це свідчить про поступове зростання 
загальних витрат суб'єктів господарювання, а також така тенденція стимулює 
існування тіньового сектору економіки. Проте якщо порівнювати номінальний 
рівень податкового навантаження в Україні з різними країнами світу, то він 
нижчий ніж в США, Канаді, Великобританії та Німеччині. 
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Таблиця 1.  
Розрахунок податкового навантаження в Україні у 2015-2019 роки [6] 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Податкові 
надходження до 
Зведеного 
бюджету, млн грн. 

507636 650782 828159 986349 1070322 

Валовий внутрішній 
продукт (в 
фактичних цінах), 
млн грн. 

1979458 2383182 2982920 3558706 3974564 

Рівень податкового 
навантаження, % 

25,65 27,31 27,76 27,72 26,93 

 
Щорічно в рамках рейтингу DoingBusiness, аудиторська компанія PwC і 

Група Світового Банку проводять спільне дослідження податкових систем 
«PayingTaxes» в 190 країнах світу.  

У цьому рейтингу враховується кількість податкових платежів, загальна 
ставка оподаткування, час, необхідний на підготовку та подачу податкової 
звітності, індекс постподачі (оцінює відносну ефективність роботи податкових 
органів після подачі податкової звітності за двома напрямами: виправлення 
помилки у звітності по податку на прибуток та декларування бюджетного 
відшкодування ПДВ). Звіт на кожен наступний рік оприлюднюється восени 
поточного року за даними минулого року. 

За результатами дослідження «Paying Taxes 2020» («Оподаткування 
2020»), Україна опустилася з 54-го на 65-те місце (рис. 1) [5]. Україна втратила 
колишню позицію, оскільки інші країни активніше, ніж вона, автоматизують і 
скорочують час адміністрування податків. Крім того, збільшилося фіскальне 
навантаження на бізнес в Україні. 

 
Рис.1. Місце України в рейтингу Paying Taxes 2016-2020 роки [5] 
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Спрощення процедури сплати податків – світовий тренд. Дотримуючись 
його, наприклад, Туреччина піднялася з 80-ї на 20-ту сходинку в свіжому 
рейтингу. Вона скасувала ПДВ на капітальні інвестиції й тим самим звільнила 
бізнес необхідності витрачати час на його відшкодування. Угорщина змінила 
торішню 86-у на 56-ту позицію: там істотно скоротилася тривалість перевірки 
коригувань звітності з податку на прибуток. 

Водночас Україна поки лише готує план діджіталізаціі податкової системи. 
У середньому українці витрачають на облік 328 годин на рік, що вдвічі більше, 
ніж у розвинених країнах. За тривалістю обліку ПДВ Україна займає 176-те 
місце з 190 [5]. 

Отже, для зменшення рівня реального податкового навантаження в 
Україні, слід вжити таких заходів: створення удосконаленої форми електронного 
кабінету по всіх податках для платників; трансформація на електронний 
документообіг; удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ; 
спрощення форм податкової звітності; зменшення загальної ставки 
оподаткування прибутку підприємства та заробітної плати. 

Саме такі дії зможуть зменшити рівень податкового навантаження на 
підприємства, скоротити сектор тіньової економіки в Україні, збільшити 
податкові надходження до бюджету, а також покращити показник для України 
щодо часу на адміністрування та сплату податків в рейтингу «Paying Taxes». 
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ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ НЕРЕЗИДЕНТА 

 
 

Аналізуючи динаміку експорту послуг з переробки матеріальної сировини, 
які Україна здійснювала з 2016 по 2019 роки, можемо спостерігати позитивну 
тенденцію,  це стосується як країн світу, так і Європейського Союзу, зокрема. 
Дешевша електроенергія та робоча сила, а також низка інших чинників 
створюють сприятливі умови для здійснення вітчизняними підприємствами 
переробки імпортної сировини з подальшим експортом уже готової продукції. В 
таких країнах як Угорщина, Румунія, Австрія відсоток експортованих Україною 
послуг з переробки давальницької сировини в загальному обсязі наданих послуг 
складає понад 60 %, у Польщі цей показник наближається до 50 %. В першу 
чергу, це зумовлено географічною близькістю, тому важливою складовою 
забезпечення подальшої успішної співпраці держав, є налагодження 
ефективного механізму митного оформлення таких операцій [3].  

В Податковому Кодексі України (пп.14.1.134, ст.14 ПКУ) «операції з 
давальницькою сировиною» передбачають переробку  давальницької сировини, 
задля отримання готової продукції. До операцій з  давальницькою сировиною 
належать операції, в  яких сировина замовника на конкретному  етапі її 
переробки становить не менш як  20 відсотків загальної вартості готової 
продукції. [2] Процес здійснення  операцій з давальницької сировини 
складається з таких етапів: 

- спочатку, замовник передає виконавцеві сировину (в т.ч. матеріали, 
напівфабрикати, енергоносії і т.д.); 

- після процесу переробки, виконавець постачає замовнику готову 
продукцію; 

- отримавши готову продукцію замовник оплачує роботу виконавця. 
    Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною нерезидента  

детально прописане в гл.23 Митного кодексу України. Першим, що повинен 
зробити власник сировини це отримати письмовий дозвіл митного органу щодо 
розміщення його товарів на митній території України. Для цього подаються такі 
документи: заява; контракти з відомостями про обов’язковий обсяг виходу 
продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання, технологічні 
схеми переробки. Дозвіл видається безоплатно та протягом 5 днів від дати 
реєстрації заяви, однак в разі виявлення  порушень, його можуть відкликати. У 
разі реекспорту переробленої продукції  митний режим переробки на митній 
території, який вступає в дію одразу після надання дозволу, здійснюється з 
умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Далі 
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відбувається процес переробки сировини, який супроводжується контролем 
митних органів. Виконавець повинен виконати роботу у строк визначений 
дозволом, важливо, що загальний строк переробки не може перевищувати 365 
днів, для суднобудівної промисловості-730. Після виконання необхідних робіт з 
переробки, готова продукція або експортується назад за межі України або 
поміщується в інший митний режим. При реекспорті необхідно зазначити 
українські товари, які використовувались при переробці імпортної сировини, 
експортувати готову продукцію можна кількома партіями обираючи митницю на 
власний розсуд. Іншим митним режимом може стати режим імпорту, який 
застосовують в разі, якщо частина товарів (сировини) буде використана як 
розрахунок з виконавцем. Такі продукти підлягають митному оформленню 
відповідно до митного режиму імпорту з оподаткуванням митними платежами та 
застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, передбачених законом. Можливий також сценарій реалізації готової 
продукція, що пройшла стадію переробки, на території України через 
зареєстроване представництво нерезидента-замовника, яке в свою чергу 
здійснює декларування цієї продукції (ст.155, МКУ) [1]. 

Проаналізувавши правовий механізм митного оформлення операцій з 
давальницькою сировиною нерезидента  та їх митного навантаження на основі 
Митного Кодексу України   можна зробити наступні висновки: 

- правовий алгоритм  митного оформлення є цілком чітким і зрозумілим; 
- дещо обтяжливим моментом для оформлення операцій з переробки є 

велика кількість необхідних документів, яка однак є виправданою з точки зору 
звільнення від мита; 

- стосовно режиму митної переробки на території України, то суворий 
контроль митних органів за процесом переробки давальницької сировини може 
дещо сповільнювати зовнішньоекономічну діяльність. Саме тому контроль за 
виходом готової продукції після етапу  переробки можна було б здійснювати в 
період митного пост-аудиту. 
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
 

В сучасних умовах, коли рівень відкритості економіки України достатньо 
високий, зовнішньоекономічна діяльність країни є чинником її економічного 
розвитку. Виходячи з цього, важливу роль виконує митна політика, зокрема 
шляхом оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, оскільки надходження 
від адміністрування митних платежів займають високу частку у структурі 
дохідної частини державного бюджету України. Виконуючи цілу низку важливих 
завдань, митна політика стає значним важелем підтримки рівноваги і створення 
у суспільному виробництві найсприятливіших умов для розвитку економіки.  

Митна політика – це система принципів та напрямків діяльності держави у 
сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, 
регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку 
економіки України та її інтеграції до світової економіки. державна митна політика 
є складовою частиною державної економічної політики. [1] 

Також важливу роль у формування митної політики виконують органи 
державної влади. Стаття 115 Конституції України покладає на Кабінет Міністрів 
України питання організації зовнішньоекономічної діяльності України та митної 
справи. Отже, реалізація митної політики віднесена до державних органів 
виконавчої влади. Згідно з принципом розподілу влади на відповідні гілки кожен 
орган державної влади має особисте коло повноважень у рамках митної 
політики. Крім цього, статті основного закону закріплюють повноваження 
Президента та Верховної Ради України відносно розробки митної політики. 
Правове регулювання митної політики дозволяє визначити основні принципи її 
побудови, компетенцію органів влади в процесі її подальшої реалізації. Процес 
розробки митної політики повинен враховувати зростання темпів інтеграції 
України до світової торгівлі. При цьому велике значення мають міжнародні 
угоди, які суттєво впливають на національне митне законодавство України, 
змінюючи та трансформуючи його. Фактично митна політика України повинна, з 
одного боку, гарантувати права громадян на пересування, а з іншого — 
захищати їх економічні інтереси. [2] 

Процес формування сучасної митної політики України враховує стан її 
економіки, геополітичне становище та необхідність залучення іноземних 
інвестиції, що неможливо зробити без політики фритредерства. Це пояснюється 
тим, що через країну проходять великі міжнародні транспортні артерії й Україна, 
по суті, є великим транспортним коридором. Усякі спроби ускладнити 
пересування товарів по цих транспортних коридорах можуть призвести до 
важких наслідків в економіці. У той же час простежується тенденція до 
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протекціонізму й захисту інтересів національного товаровиробника. На митну 
політику України впливають суб'єктивні фактори. Також на митну політику 
впливають і геополітичні тенденції, які примушують ураховувати національні 
інтереси в митній політиці, захищати економічні інтереси як країни у цілому, так і 
її окремих регіонів. [3] 

Митна політика України зводиться до необхідності забезпечення її єдності 
на всій території, координації зусиль усіх митних органів на виконання її 
пріоритетних напрямів, удосконалення нормативно-правової бази, взаємодії та 
тісної співпраці з митними органами інших країн. Митна політика включає в себе 
елементи гуманітарної, економічної (зовнішньоекономічної), торгової, 
фінансової, науково-технічної, інвестиційної, природоохоронної та інших видів 
політики. [4] 

Принципи формування митної політики можна подавити дворівневою 
системою: 1) принципи вироблення моделі митної політики; 2) принципи 
нормотворчості. Принципи нормотворчості є усталеними і стосуються всього 
нормотворчого процесу. 

Основні принципи формування державної митної політики, що пов’язані із 
роботою над «моделлю митної політики»: 1) доцільність – обґрунтована 
необхідність виокремлення цілей і завдань останньої з метою державного 
регулювання митних відносин; 2) адекватність – відповідність цілей і завдань 
митної політики наявним державним інструментам їх досягнення з урахуванням 
інтересів як окремого громадянина, групи осіб, так і держави загалом; 
3)виключна юрисдикція України на її митній території; 4) збалансованість; 5) 
законність – формулювання цілей, завдань та обрання інструментів досягнення 
поставлених результатів має відбуватися виключно в правовому полі; 6) 
передбачуваність; 7) об’єктивність – розроблення моделі митної політики на 
основі реальних показників, яких реально досягти та які можна оцінити; 8) 
прозорість і гласність; 9) співробітництво – узгодження цілей, пріоритетів, 
завдань, заходів усіх суб’єктів, які мають повноваження щодо формування й 
реалізації митної політики держав. 

Також ще можна віднести наступні принципи: 
– збалансованість інтересів держави, фізичних і юридичних осіб у митних 

відносинах. Зміст цього принципу полягає в тому, що під час реалізації митної 
політики необхідно виконати два завдання. З одного боку, наповнити Державний 
бюджет, забезпечити дотримання митних інтересів держави, а з іншого – 
виконати суспільний запит на спрощення формальностей і зменшення 
адміністративних бар’єрів під час перетину товарів і транспортних засобів через 
державний кордон; 

– єдність митних режимів. Зміст цього принципу полягає в тому, що до 
всіх учасників та об’єктів митних відносин незалежно від суб’єктивних та 
об’єктивах обставин застосовуються однакова сукупність правил, які 
визначають порядок такого переміщення; умови перебування товарів та інших 
предметів на чи поза митною територією; встановлюють коло прав та обов’язків 
учасників правовідносин, які при цьому виникають; обсяг і зміст митних 
процедур, що здійснюються відповідними державними органами; 

 – недопустимість подвійного оподаткування. Проблема подвійного 
оподаткування є не новою, виникає внаслідок існування різних податкових 
систем у державах, між якими відбувається переміщення товарів або 
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транспортних засобів. Реалізація цього принципу можлива за умови адаптації 
національного митного законодавства до законодавства Європейського Союзу й 
тісної взаємодії на між державному рівні для вирішення проблем подвійного 
оподаткування тощо; 

– законність. Зазначений принцип реалізації державної митної політики 
полягає в тому, що суб’єкти, які безпосередньо втілюють останню в життя, діють 
на підставі ч. 2 ст. 19 Конституції України, де прямо проголошено, що органи 
державної влади та місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі в межах повноважень і в спосіб, що передбачені 
Конституцією й законами України [2]. Зміст цього принципу також полягає в 
тому, що тільки Законом можуть бути визначені положення, які стосуються 
питань дотримання прав і свобод людини та громадянина. Особливо це 
актуально для митних відносин, оскільки останні пов’язані з певними 
адміністративними зобов’язаннями (обмеженнями), які стосуються перевезення 
товарів та автомобільних засобів через митний кордон тощо. Зауважимо, що ми 
не виокремлювали як самостійний принцип рівності учасників митних відносин, 
оскільки зміст останнього прямо випливає з принципів верховенства права та 
законності, про що прямо проголошено в Конституції України; 

Отже, в умовах сьогодення можна сказати, що мають місце певні реальні 
проблеми та дисбаланси у національній економіці, що безумовно зменшує 
можливості українського експорту та імпорту. Однак, тривають процеси 
удосконалення митної політики відповідно до європейських норм, приділяється 
значна увага розвитку нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, знижуються ставки ввізного мита на технологічне обладнання що 
немає вітчизняних аналогів. Митний кодекс України доцільно доповнити 
окремою статтею «Мета, завдання та принципи державної митної політики 
України», в рамках якої закріпити перелік вищезазначених принципів тощо. 
Також принципи митної політики можна класифікувати за певними критеріями: 
1) залежно від напрямів митної політики (принципи захисту митних інтересів, 
принципи забезпечення митної безпеки, принципи регулювання зовнішньої 
торгівлі, принципи захисту внутрішнього ринку, принципи розвитку економіки, 
принципи інтеграції до світової економіки); 2) залежно від функцій держави 
(принципи формування митної політики та принципи реалізації митної політики); 
3) залежно від територіальної спрямованості погодження інтересів (принципи 
зовнішньої економічної політики та принципи внутрішньої економічної політики); 
4) залежно від функціонального призначення митної політики (соціально-правові 
та спеціально-правові). 
 

Список використаних джерел: 
 
1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI / Редакція від 
01.04.2016 [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
2. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. 
— №30. — Ст. П5. 
3. Голинський Ю.О., Муляр В.В. Митна політика та її вплив на менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності. Науковий вісник «Молодий вчений» 2018. Вип.10(62) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

307 

 

4. Гуцул І.А. Митна політика у фіскальному просторі України. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. 
Вип. 10. С. 232–234 

Корпан А.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Татарин Н.Б. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
 

Важливим елементом діяльності держави практично на всіх етапах свого 
розвитку є митна політика, її формування та реалізація. Активізація державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності взагалі та митного регулювання 
зокрема на сучасному етапі становлення торгівельних відносин набувають все 
більшого значення в умовах глобальної конкуренції та захисту національних 
економічних інтересів. В сучасних умовах Україна знаходиться на етапі 
активного пошуку свого місця у системі міжнародних економічних відносин, тому 
вивчення та використання економічних механізмів та інструментів впливу, 
зокрема митно-тарифного регулювання, є першочерговим завданням. 

Згідно зі ст. 11 Кодексу безпосереднє здійснення митної справи 
покладається на Митну службу України. Митна служба України — це єдина 
загальнодержавна система, яка складається з митних органів та 
спеціалізованих митних установ і організацій. Митними органами є спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, 
регіональні митниці, митниці. Спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади в галузі митної справи утворюється, реорганізовується та 
ліквідовується Президентом України за поданням прем’єр-міністра України. 

Аналіз сучасних підходів, а також публікацій та видань дозволяє дати 
наступне узагальнене визначення митної політики як системи принципів та 
напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів 
та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання 
зовнішньої торгівлі. Цілі митної політики – забезпечення національних митних 
інтересів держави та їх безпеки. Митна політика базується на базових 
національних інтересах та відповідних аспектах державної політики 
національної безпеки і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, 
стратегій, концепцій і програм у різних сферах державної діяльності (як 
внутрішніх, так і зовнішніх) відповідно до чинного законодавства та міжнародно-
правових актів та звичаїв.  [1] 

На сьогодні митна політика в цілому належить до числа найважливіших 
проявів суверенітету держави, що зумовлює особливу увагу до неї з боку 
законодавчої та виконавчої влади при формуванні міжнародно-правової позиції 
та вирішенні внутрішніх проблем держави. 

На сучасному етапі розвитку держави можна виділити наступні головні 
напрямки митної політики України: 

– структура системи органів державного регулювання митної справи; 
– розміри мит та умов митного обкладання; 
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– вільні митні зони та митні режими на території України; 
– перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через 

територію України забороняється. 
Україна активно співпрацює з митними адміністраціями багатьох країн 

світу (є членом Ради митного співробітництва, Всесвітньої митної організації) та 
продовжує процес приєднання міжнародних конвенцій з питань митної справи у 
напрямі гармонізації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та 
стандартами. 

Але на сьогоднішній день сучасна митна політика України є 
недосконалою, свідченням чому можуть бути такі факти: 

– значна частка у загальному обсязі товарообігу товарів переміщуються з 
приховуванням інформації від митних органів або шляхом контрабанди; 

– велика кількість правопорушень у сфері інтелектуальної власності; 
– невідповідність існуючої системи митного контролю сучасним 

стандартам пропускної спроможності; 
– корупція в митних органах; 
– великий обсяг тінізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств. 
В зв’язку з такою ситуацією, а також кризовими явищами в економіці 

України, необхідно здійснити розробку додаткових заходів щодо вдосконалення 
митної політики України, серед яких, на наш погляд, слід виділити наступні: 

– зниження абсолютного розміру ставки ввізного мита на велику частину 
номенклатури технологічного обладнання при одночасному збереженні високої 
ставки мита по тим товарам, де необхідний захист; 

– розширення практики застосування диференційованих за рівнем 
абсолютних значень ставок митних зборів у залежності від рівня заявленої 
вартості за одиницю товару; 

– збільшення в Митному тарифі України частки специфічних і 
комбінованих ставок  ввізного мита та зміщення в подальшому специфічних 
складових комбінованих ставок на «плюсові».   [2] 

Митний контроль та митне оподаткування на території спеціальних 
економічних зон регулюються спеціальними законами України та міжнародними 
договорами, які встановлюють спеціальний правовий режим цих зон у кожному 
окремому випадку. До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (іноземних 
суб'єктів господарської діяльності), які провадять демпінг, а також тих держав, 
які застосовують щодо України дискримінаційні дії, можуть вживатися митні 
заходи, передбачені статтями 29, 31 та 37 цього Закону. [3] 

Слід зазначити, що одним із чинників, який негативно впливає на 
ефективність митно-тарифної політики, є неузгодженість у діях і протистояння 
різних гілок влади, що призводить до дестабілізації та не досить ефективного 
виконання прийнятих рішень. Як правило, прийняття конкретних економічних 
програм і законів переростає в політичне протистояння між законодавчою і 
виконавчою владою. У свою чергу, неузгодженість у діях різних гілок влади 
призводить до необґрунтованого використання митно-тарифних регуляторів, які 
не враховують загальноекономічних інтересів держави, а реалізують інтереси 
певних фінансово-політичних груп. Особливо часто це відбувається при наданні 
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окремим суб’єктам 22 господарювання митних пільг з одночасною ескалацією 
митного тарифу для інших. [4] 

Отже, забезпечення економічної безпеки України є одним з 
найважливіших національних пріоритетів і вимагає посиленої уваги 
представників державної митної справи. Тому формування та реалізація 
напрямів сучасної митної політики вимагає врахування усіх аспектів та 
складових економічної безпеки. 
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ФІСКАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

 
 

Задля становлення ринкової економіки в Україні, необхідно оптимальне 
співвідношення в ній малих, середніх та великих підприємств. Це допомагатиме 
розширенню самозайнятості, створенню нових робочих місць, 
легальному економічному обороту коштів, що перебувають поза ним та 
формуванню конкурентного середовища. Одним із основних напрямів 
державної підтримки саме малого підприємництва в Україні є створення 
сприятливого податкового середовища через застосування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності.  

Незважаючи на багато розробок в напрямку удосконалення податкової 
політики малих підприємств, завдяки постійної нестачі коштів у бюджету та 
недолікам діючої регуляторної системи господарювання, податкове 
стимулювання малих підприємств України не сприяє розвитку їх ділової 
активності. Однак, чи доцільно функціонування єдиного податку в сучасних 
економічних реаліях?  

Однозначно спрощена система оподаткування розширює розвиток 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/91662.html
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2371/3/%D0%9C%D0%A0%D0%97%D0%95%D0%94.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2371/3/%D0%9C%D0%A0%D0%97%D0%95%D0%94.pdf
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малого та середнього підприємництва в Україні, адже стабілізує податкове 
навантаження. У зв’язку з метою реалізації державної політики з питань 
розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його 
можливостей у розвитку національної економіки було прийнято Указ 
Президента України від 3 липня 1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", яким запроваджено 
справляння єдиного податку суб’єктами малого підприємництва [1]. 

Між дослідниками точаться дискусії щодо справляння єдиного податку та 
доцільності використання спрощеної системи оподаткування. Однак спрощена 
система оподаткування  має важливе соціальне значення. Лише офіційно 
кількість Станом на початок 2019 року, за даними офіційних реєстрів [2] , на 
обліку в Україні перебували 1778 тис. фізичних осіб – підприємців (ФОП), з них 
1252 тис. – платники єдиного податку. На завершення цього ж року  загальна 
кількість ФОП зросла ще на 130 тисяч. 

Запровадивши спрощену систему оподаткування були створені 
сприятливі умови для легалізації доходів, створення прозорих умов для 
ведення бізнесу в Україні, підвищення рівня довіри до державних органів, 
вдосконалення податкової системи. Однозначно, це зменшує відсоток тіньової 
економіки. Варто відмітити, що багато видів діяльності, що здійснюються цим 
сегментом бізнесу, можуть бути рентабельними лише за наявності спрощеної 
системи оподаткування. Держава зможе захистити інтереси та задовольнити 
потреби тих суб’єктів малого бізнесу, які дійсно цього потребують. 

Сучасна спрощена система в Україні викликає велику зацікавленість у 
суб’єктів господарювання. Її застосування надає суб’єктам малого бізнесу ряд 
переваг. Але є і суттєві недоліки, що, у свою чергу, знижують ефективність 
єдиного податку, деформують цілі та завдання його впровадження. 

Таблиця 1 
Основні переваги та недоліки застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності в Україні 
 Переваги спрощеної системи 
оподаткування 

Недоліки спрощеної системи 
оподаткування 

1) спрощення процедури порядку 
реєстрації платника податку; 
 2) спрощення розрахунків, пов’язаних з 
визначенням суми податку;  
3) єдина форма звітності – розрахунок 
сплати єдиного податку суб’єктом малого 
бізнесу; 
 4) спрощене ведення поточного 
бухгалтерського обліку; 
5) надання права вибору сплати ПДВ;  
6) звільнення від сплати ряду податків та 
інші. 

1) низька фіскальна ефективність;  
2) прив’язка суми єдиного податку до 
розміру мінімальної заробітної плати 
створює ряд ризиків для суб’єктів 
господарювання;  
3) з метою оптимізації податкових 
зобов’язань представники великого 
бізнесу доволі часто використовують 
спрощену систему оподаткування та інші. 

*Джерело: побудовано на основі  [3] 
Крім того, єдиний податок є закріпленим податком дохідної частини 

бюджетів місцевого самоврядування. Єдиний податок можна вважати одним із 
успішних заходів легалізації підприємництва в Україні, що допомогло створити 
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тисячі робочих місць та значно збільшити доходи місцевих бюджетів. 
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 [4]. 

 На нашу думку, дешеві кредити, спрощення ведення обліку і звітності, 
усунення негативного впливу зовнішніх чинників та сприятливі умови ведення 
бізнесу значно більше посприяли б розвитку малого підприємництва.  

Завдяки реформі децентралізації, єдиний податок у 100% сплачується до 
місцевих бюджетів, що тим самим надає більше фінансової свободи органам 
місцевого самоврядування. Своєю легкістю і простотою сплати, даний податок 
дає підприємцям самостійно обирати суму податку до сплати. Але з кожною 
новою зміною влади з’являються нові поправки до цього виду податку. До 
прикладу, ФОПи 1-3 груп – це малі підприємці, які зароблять на продажі власно 
виробленого товару або від перепродажу товарів, це всім відомо. Також 
популярним стало використовування спрощеної системи працівниками ІТ-сфери 
та юристами, зокрема нотаріусами та адвокатами. Зважаючи на те, що в Україні 
дешева робоча ІТ-сила та низькі податки (відносно світових) , все дедалі 
частіше на українські ринки заходять аутсорсингові з Європи та Америки. Через 
це Міністерство цифрового розвитку запропонувало створення 5 групи 
спрощеної системи для ІТ. Це ще раз показує те, що єдиний податок є 
важливим бюджетоформуючим інструментом. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що проведене 
дослідження дає підстави стверджувати, що рівень податкових надходжень від 
єдиного податку. сплаченого суб’єктами малого  та середнього підприємництва, 
має тенденцію до зростання. Збільшення обсягів і частки надходжень єдиного 
податку, з одного боку, свідчить про нарощування суб’єктами підприємницької 
діяльності обсягів виробництва, кількості реалізованої продукції, наданням 
послуг, збільшенням позитивних результатів діяльності, а з іншого – про дію 
податкового навантаження  в країні. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В 
УКРАЇНІ 

 
 

Однією з головних функцій держави є забезпечення належних умов і 
стандартів життя та досягнення гідного добробуту громадян. Воєнні дії на сході 
країни, падіння виробництва, зростання безробіття зумовили масове зубожіння 
населення та загострили потребу в проведенні активної політики соціального 
захисту населення. Обсяги фінансування соціальної сфери визначаються 
поєднанням елементів соціальної та бюджетної політики держави. Таке 
фінансування здійснюється шляхом поєднання коштів державного і місцевих 
бюджетів, а також державних цільових фондів. Удосконалення фінансового 
забезпечення соціального захисту населення сприятиме розвитку економіки та 
піднесенню рівня життя. 

Протягом 2016-2020 рр. обсяги видатків на соціальне забезпечення 
збільшувалися. Згідно з даними Державної казначейської служби України, обсяг 
видатків на соціальне забезпечення у 2018 р. збільшився на 7,4%, а у 2019 р. 
приріст становив 3,9%. Найбільшою за обсягом видатків є категорія пенсіонерів 
внаслідок зростання частки людей пенсійного віку в загальній структурі 
населення України [2]. 

Таблиця 1 
Видатки зведеного бюджету на соціальне забезпечення за 2016-2019 рр. 

Показники Роки 

2016 2017 2018 2019 

Зведений бюджет України 
(млрд грн) 

835,8 1056,9 1250,2 1372,4 

Видатки на соціальне 
забезпечення (млрд грн) 

253,1 208,05 300,7 312,3 

Питома вага у Зведеному 
бюджеті України, % 

30,3 19,7 24,1 22,8 

*Джерело: складено на основі [2] 
 
Проаналізувавши питому вагу видатків у таблиці 1 на соціальне 

забезпечення у Зведеному бюджеті України за 2016-2019 рр., доходимо 
висновку, що сталої тенденції немає. Питома вага видатків на соціальне 
забезпечення щороку коливається то до збільшення, то до зменшення. Такі 
коливання зумовлені нестабільною соціально-економічною та політичною 
ситуацією в країні, трансформаційними процесами у сфері економіки 
соціального забезпечення. Питома вага видатків на соціальне забезпечення  у 
Зведеному бюджеті України становить від 22,8% до 30,3% і маю тенденцію до 
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зменшення, що пов’язано зі скасуванням низки соціальних гарантій та виплат з 
метою стабілізації економічної ситуації в країні [2]. 

Проте обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, що 
відображається у зведеному бюджеті, не розкриває реального обсягу всього 
бюджетного фінансування. Це пояснюється тим, що, відповідно до чинної 
системи бухгалтерського обліку, деякі складники видатків на фінансування 
соціальних послуг та виплат включаються до інших видаткових статей бюджету, 
а саме: видатків на житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров’я, 
оборону тощо. 

Видатки на соціальне забезпечення можуть здійснюватися за рахунок 
бюджетних джерел(державний бюджет, місцеві бюджети) та позабюджетних 
джерел(цільові позабюджетні фонди, кошти суб’єктів, некомерційні організації). 

Основні проблеми у сфері соціального захисту населення, які потребують 
вирішення: 

– високий рівень участі держави у сфері соціального захисту, проте 
слабка участь в її функціонуванні населення; 

– дефіцит фінансових ресурсів, що виникає внаслідок скорочення 
чисельності активного населення, що працює; 

– недосконалість нормативно-правової бази соціального захисту; 
– повільний розвиток системи соціального захисту; 
– неефективність бюджетного управління наявними фінансовими 

ресурсами головними розпорядниками та соціальними установами; 
– відсутність системності у встановленні соціальних гарантій. Доходи 

багатьох категорій населення встановлюються на рівні прожиткового мінімуму, 
який методологічно є недосконалим і не відповідає необхідним вимогам [1, 3]. 

Для розв’язання розглянутих проблем пропонуємо такий комплекс 
заходів: 

– модернізація системи соціального обслуговування; 
– контроль за процесом виконання Державного бюджету України на всіх 

рівнях; 
– організація соціального моніторингу діяльності державних та органів 

місцевого самоврядування; 
– встановлення економічно обґрунтованих розмірів соціальних виплат 

відповідно до рівня заробітку, стажу трудової діяльності і розмірів 
перерахованих страхових внесків; 

– адресність розподілу видатків на соціальний захист; 
– удосконалення нормативно – правової бази соціального захисту 

населення; 
– активне залучення недержавного сектору надання соціальних послуг 

населенню; 
– удосконалення ведення обліку та моніторингу виявлення вразливих 

верств населення, що потребують надання соціальних послуг; 
– прискорення процесу впровадження пенсійної реформи з 

формуванням механізмів інвестиційного використання коштів пенсійних фондів 
[1, 4]. 

Висновки. Проблема фінансування соціального захисту населення є 
актуальним питанням для кожної держави. Дефіцит державного бюджету, 
високий темп інфляції, нестабільна економічна та політична ситуації в Україні 
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мають значний вплив на розвиток соціальної сфери економіки. Впровадження 
запропонованих заходів щодо вдосконалення фінансування видатків на 
соціальний захист дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти, а 
також залучати нові джерела фінансування. Соціальне забезпечення – це 
основа стабільного розвитку економіки будь-якої держави. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОПОДАТКУВАННЯ ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ В УКРАЇНІ 

 
 

Система оподаткування є важливим інструментом формування дохідної 
частини Державного та місцевих бюджетів, а також ефективним регулятором 
соціально- економічного розвитку України. Важливе значення у формуванні 
ефективної системи прямого оподаткування має вивчення зарубіжного досвіду з 
метою визначення найбільш сприятливих для України методів та інструментів 
податкового регулювання. 

Іноземні системи прямого оподаткування спрямовані на формування 
кінцевого доходу домогосподарств таким чином, аби кожна фізична особа мала 
в користуванні після оподаткування дохід, достатній для фінансування всіх 
необхідних витрат на задоволення власних потреб. У більшості країн світу до 
системи прямого оподаткування належать такі податки, як: індивідуальний 
(особистий) прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій та податок на 
майно (власність). 

http://vlp.com.ua/node/16548
https://www.treasury.gov.ua/ua
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Економічно розвинені країни характеризуються не тільки високим рівнем 
доходів населення, а й високими ставками індивідуального прибуткового 
податку. При цьому в більшості країн застосовується так звана прогресивна 
шкала – що більший дохід, то вища ставка податку. На відміну від України, де 
порядок, ставки, правила оподаткування ПДФО установлюються винятково на 
загальнодержавному рівні, в іноземних державах органам місцевого 
самоврядування надано досить широке право у сфері податкової юрисдикції 
такого податку. У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, 
Латвія, Норвегія та Румунія, особистий прибутковий податок належить до 
місцевих податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи 
місцевого самоврядування самостійно визначають ставки, за якими 
оподатковуватимуться доходи громадян. 

Необхідно зазначити, що ставка ПДФО у країнах світу є значно вищою, 
ніж в Україні. Серед держав-членів ЄС найвищі прогресивні ставки податку 
мають Данія – 38,9 %, Бельгія – 42,8 %, Австрія – 34 %, Німеччина – 39,9 %. 
Найнижчі ж обсяги зафіксовано у Ізраїлі – 15,5 %, Чехії та Литві – 15 %, Мексиці 
– 9,5 %. 

Одна з найбільш розвинених систем індивідуального прибуткового 
податку із широкою системою податкових відрахувань діє в Нідерландах. У цій 
країні існує п'ять видів податкових відрахувань, що залежать від віку, кількості 
дітей, доходу батьків і відрізняються сумою, на яку дозволено зменшувати 
оподатковуваний дохід (в євро на одну дитину). Тому з метою нівелювання 
певних негативних наслідків, посилення соціальної складової системи та 
стимулювання демографічної ситуації в нашій країні, дієвим буде прив'язати 
розмір і право на надання податкової соціальної пільги до сімейного складу 
одружених платників із урахуванням кількості неповнолітніх дітей [1]. 

Податкова система Швеції містить безліч прямих податків. Найбільш 
важливий вид національного податку в Швеції – прибутковий, що 
розподіляється на три категорії: податок на трудові доходи фізичних осіб, 
майновий та корпоративний. Якщо скупний прибуток фізичної особи не 
перевищує 170 тис. крон, податок складає 31 %, при перевищенні вказаної суми 
ставка податку може зростати до 50 % [1].  

Податкова система Японії характеризується множинністю податків. 
Усього в країні нараховується близько тридцяти державних і стільки ж місцевих 
податків. Вони поділяються на три основні групи: І – прямі прибуткові податки з 
юридичних та з фізичних осіб; ІІ – прямі податки на майно (земельний податок, 
податок на спадщину та дарування, податок на нерухомість та ін.); ІІІ – прямі 
споживчі податки (гербовий збір та ін.) [1]. 

Головне місце у федеральній податковій системі США також посідають 
три податки: індивідуальний прибутковий; на прибуток корпорацій; на майно. 
Федеральний індивідуальний прибутковий податок стягується з усього 
працездатного населення США. Ним оподатковуються практично всі види 
доходів, які можуть бути одержані населенням. Другим за значенням із 
федеральних податків є податок на соціальне страхування, що стягується лише 
з доходів від заробітної плати і дарування (тому його іноді називають податком 
на заробітну плату). Третім великим федеральним податком є податок на 
прибуток корпорації. Ним оподатковується валовий перерозподільний прибуток 
корпоративного бізнесу [1]. 
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Аналіз розвитку податкових систем європейських країн свідчить про 
зростаючу роль прямого оподаткування, насамперед прибуткового 
оподаткування доходів громадян. Зростаюча податкова культура і свідомість 
платників прямих податків дає змогу забезпечити сталі надходження до 
бюджету і використовувати податки, як інструменти, що стимулюють 
прискорення науково - технічного прогресу, збільшення зайнятості, рівномірний 
розвиток територій та інше. Порівняння існуючих систем оподаткування 
громадян в ЄС і Україні виявляє багато суперечностей, які  повинні бути 
вирішені найближчим часом. 

Загалом, досліджуючи особливості справляння прямих податків в Україні 
можна виокремити наступне: 

 фіскальний потенціал прямого оподаткування в Україні є досить 
потужним, проте, незважаючи на зростання обсягів справляння прямих 
податків, у структурі податкових надходжень прямі податки мають тенденцію до 
зменшення своєї частки; 

 негативний вплив на фіскальну ефективність прямого оподаткування 
справляє наявність значних обсягів пільг; 

 обсяги надходжень податку на прибуток протягом останніх років 
зменшуються, що зумовлено основним чином зменшенням ставки податку; 

 стримуючими факторами до підвищення фіскальної ефективності 
прямих податків справляють такі фактори як невідповідність існуючого 
розподілу податкового навантаження рівню платоспроможності фізичних осіб, 
нерівномірний розподіл податкового навантаження між різними джерелами 
доходів та висока тінізація економіки [3]. 

Для підвищення ефективності прямого оподаткування доцільним буде 
вжиття таких заходів: 

 перенесення тягаря податкового навантаження на населення з 
високим рівнем доходу; 

 оптимізації системи податкових пільг, особливо з податку на прибуток 
підприємств; 

 запровадження оподаткування багатства та предметів розкоші [2]. 
Отже, проаналізувавши податкові системи різних країн, їхні принципи 

функціонування та реформи, можемо констатувати, що у системі прямого 
оподаткування кожної окремої країни є свої особливості, які можна і треба 
переймати, використовуючи накопичений світовий досвід. Формувати 
ефективну систему оподаткування самостійно дуже важко, саме тому варто 
переймати передовий досвід інших країн та детально вивчити їхні реформи та 
концепції їх проведення. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Світовий досвід оподаткування: Офіційний сайт Державної фіскальної служби 
України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid- 
rozvitk/svitovui-dosvid/usa 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

317 

 

2. Недосуга А. Г., Гарбар Ж.В. Теоретичні аспекти до визначення ефективності 
податків [Електронний ресурс] /А.Г. Недосуга, Ж. В. Гарбар [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://intkonf.org/nedosuga-ai-garbar-zhv-teoretichni-aspekti-do-
viznachennya-efektivnosti-podatkiv 
3. Хлібок Ю.А. Основні напрямки реформування сучасної податкової системи України 
/ Ю.А. Хлібок// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –№ 2 (6). – 
С. 114–118. 

 
 

Любинська Г.В. 

Науковий керівник: к.е.н.,доц. Голинський Ю.О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 
 

Для забезпечення розвитку фінансового ринку як визначального сектору 
економіки і захисту його учасників важливим є створення ефективного 
механізму державного регулювання фінансового ринку. Особливого значення 
набуває побудова системи взаємозв’язків між фінансовими інститутами в 
процесі реалізації їх функцій, що визначає ефективність функціонування 
фінансового ринку. 

Значну роль у регулюванні й нормативному забезпеченні розвитку 
фінансового ринку відіграють держава і саморегулівні організації,  здійснюючи 
оцінку насамперед законодавчого забезпечення діяльності його учасників. 

В цілому під державним регулювання фінансового ринку та його 
складових розуміють систему певних метoдів і прийoмів, що дозвoляють 
упорядкувати діяльність усіх йoго учасників і oперацій між ними шляхом 
встанoвлення державою певних вимoг та правил задля підтримки рівнoваги 
взаємних інтересів усіх учасників . Його метою є проведення єдиної та 
ефективної державної політики у сфері фінансових послуг; захист інтересів 
споживачів фінансових послуг; створення сприятливих умов для розвитку та 
функціонування ринків фінансових послуг; створення умов для ефективної 
мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових 
послуг з урахуванням інтересів суспільства; запобігання монополізації та 
створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових 
послуг. 

Державне регулювання  ринку фінансових послуг здійснюється відповідно 
до встановлених зобов’язань і вимог діяльності споживачів та учасників даного 
ринку з врахуванням його стандартів, державної реєстрації фінансових установ, 
ліцензування та нагляду за їх професійною діяльністю, захисту інтересів 
споживачів фінансових послуг [3]. 

Історія сучасного фінансового ринку України почалася від дня прийняття у 
1991 р. Закону України "Про цінні папери та фондову біржу". За цей період 
вітчизняна система регулювання  ринку фінансових послуг пройшла три етапи, 
на протязі яких удосконалюється законодавча база регулювання, визначаються, 
форми, принципи, напрями та інші складові регулювання. 
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I етап регулювання припадає на 1991-1995 рр. Відзначається він тим, що 
головним регулюючим органом із боку держави було Міністерство фінансів, яке 
працювало з метою  створення фінансового ринку, займалося його нормативно-
методичним забезпеченням, реєстрацією та обліком випусків цінних паперів 
підприємств, наданням дозволу на здійснення посередницької діяльності з 
цінними паперами тощо. 

II етап у часових межах з 1995 по 2000 рр. Почався він з прийняття Указу 
Президента України в 1995 році "Концепція функціонування і розвитку 
фондового ринку України" та законів, які були прийняті Верховною Радою 
України після 1995 року, спрямовані на створення депозитарної діяльності та 
втілення міжнародних стандартів на вітчизняному ринку, спроможних 
забезпечити розвиток всіх сегментів фінансового ринку і вийти нашим 
інвесторам на міжнародні  ринки фінансових послуг. 

III етап, який розпочався з 2000р. і триває дотепер, характеризується 
удосконаленням законодавчої бази фінансового ринку, створенням на 
правовому рівні нового його сегмента - ринку фінансових послуг.  Також 
приймається Закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" (2001 рік), який дає тлумачення фінансовим активам, 
фінансовій та кредитній установі, надається перелік послуг, які відносять до 
фінансових. У 2002 році з метою подальшого вдосконалення державного 
регулювання  ринку фінансових послуг, визначення ефективного механізму 
реалізації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі 
НКЦПФР) своїх повноважень Президентом України було видано Указ "Про 
додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності НКЦПФР". 

Метою діяльності комісії є сприяння розвитку інвестиційно-привабливого 
середовища, реструктуризація економіки, обмеження інфляції, інтеграція у 
міжнародні фінансові ринки, досягнення соціальної стабільності у суспільстві. 
На сьогоднішній день комісія співпрацює з органами регулювання ринку 
капіталів інших країн та іноземними інвесторами, з міжнародними організаціями, 
такими як Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (IOSCO), 
Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC), Світовим банком та іншими в рамках чинного 
законодавства відповідно до загальнодержавної політики у сфері зовнішніх 
відносин. Ця співпраця направлена на запровадження в Україні світових 
стандартів регулювання економіки і конкретно фінансового ринку [2]. 

Наступним кроком щодо  розвитку фінансових установ було прийняттям у 
2003 році Положення про національну комісію з регулювання ринків фінансових 
послуг в якому визначені основні завдання Комісії щодо діяльності на ринку 
фінансових інститутів: ведення Державного реєстру фінансових установ, 
реєстру саморегулівних організацій, кредитних спілок, аудиторів, страхових 
компаній, затвердження ліцензійних умов їх діяльності, проведення аналізу 
стану та тенденцій розвитку ринків фінансових послуг тощо.  

Згодом у 2006 році було прийнято закон "Про цінні папери та фондовий 
ринок", що регулює відносини, які виникають під час розміщення, обігу цінних 
паперів, дає визначення таким категоріям, як лістинг і делістинг, емісія, випуск 
цінних паперів, котирування, фінансові інструменти тощо, характеризує 
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професійну діяльність на фондовому ринку, визначає основні положення його 
регулювання, надає класифікацію цінним паперам, та ін. [2]. У грудні того ж року 
НКЦПФР затвердила Положення про функціонування фондових бірж, що 
визначає основні засади та вимоги до функціонування фондових бірж в Україні. 
Це Положення було розроблено відповідно до Цивільного та Господарського 
кодексів України і цілої низки Законів, які мають пряме відношення до 
регулювання та розвитку вітчизняного  ринку фінансових послуг [3]. 

На даний час механізм державного регулювання фінансового ринку 
України побудований на основі секторної моделі, тобто система регулювання є 
трьохрівневою: регулювання банківської діяльності здійснює Національний банк 
України; регулятором на ринку цінних паперів виступає Національна комісія з 
ЦП та фондового ринку (НКЦПФР); діяльність інших фінансових посередників і 
фінансових компаній регулюються Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. НБУ як регулятор є 
незалежним від уряду та економічно самостійним, діяльність двох інших 
контролюється Кабінетом Міністрів України. 

Для України, як і для більшості країн, характерною є система 
регулювання фінансового посередництва, що включає безпосередньо органи 
регулювання та саморегульовані організації, які мають захищати інтереси 
фінансових посередників та споживачів фінансових послуг [1].  Такий підхід, 
зазвичай, характерний для регулювання такого основного сектору фінансового 
ринку як ринок цінних паперів. 

Беручи до уваги сучасні тенденції на вітчизняному  ринку фінансових 
послуг та глобалізаційні процеси в економіці в гадаємо, що з метою подальшого 
розвитку і підвищення ефективності функціонування фінансового ринку 
механізм його державного регулювання потрібно вдосконалювати. У науковій 
економічній літературі розглядають такі варіанти подальшого реформування 
державного регулювання: подальша розбудова існуючих регуляторів; 
запровадження діяльності двох окремих органів регулювання; створення 
окремого мегарегулятора; створення мегарегулятора на основі НБУ [2]. 

Більшість економістів  вважає, що найоптимальнішим варіантом розвитку 
механізму державного регулювання фінансової сфери є створення окремого 
мегарегулятора. До переваг такої моделі відносять: закріплення 
відповідальності за регуляторну діяльність за одним державним органом, 
спрощення та зменшення обсягів їх звітності, однаковий (уніфікований) підхід в 
нагляді та регулюванні всіх учасників ринку, єдина інформаційна база даних 
фінансових установ тощо. 

В Україні моделі створення мегарегулятора із підпорядкуванням 
виконавчій гілці влади (або КМУ, або Міністерству фінансів) та виокремлення 
банківського законодавчого нагляду із сфери контролю НБУ з наступною його 
передачею новоствореному органу — мегарегулятору ринку фінансових послуг, 
активно обговорюються як в економічній літературі, так і в урядових колах [3]. 
Проте заходи зі створення мегарегулятора залишилися нереалізованими. У нас 
перші спроби створення мегарегулятора фінансових ринків були закладені в 
програму КМУ під назвою «На зустріч людям» на 2005–2010 р.р., одним із її 
пунктів було об’єднання двох комісій: Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг [1]. 
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Створення мегарегулятора може створити в Україні потужний центр 
регулювання фінансових ринків, уникнути конфлікту інтересів всередині 
Національного банку України та вивести країну на новий рівень державного 
регулювання ринків [2]. Крім того, створення мегарегулятора відповідатиме 
євроінтеграційним прагненням України. 

Отже, регулювання фінансового ринку є обов’язковим елементом системи 
державного регулювання економіки і на даний час іншої альтернативи не існує. 

Основним завданням державного регулювання фінансового ринку є 
узгодження інтересів усіх суб’єктів даного ринку через встановлення необхідних 
обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах через непряме втручання у їхню 
діяльність. Головною причиною, яка спонукає до створення мегарегуляторів на  
ринках фінансових послуг, є глобалізація та швидкий міжнародний перелив 
капіталу, що своїми масштабами може порушувати рівновагу на ринку та 
призводити до розбалансування економіки окремо взятої країни. А об’єднання 
секторальних регуляторів зможе усунути дублювальні функції органів 
регулювання, економії державних ресурсів на їх утримання тощо. Водночас, 
сьогодні в Україні важливим є збереження функціональних органів, які 
відповідають за конкретні сегменти і галузі фінансового ринку. 
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ВІТЧИЗНЯНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРИБУТКУ 

 
 

Ринок цінних паперів виступає однією з найважливіших складових 
вітчизняної економіки, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й 
всієї фінансової системи країни. Сучасний стан ринку цінних паперів України та 
його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної 
системи, які відбулися в державі під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а 
також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх 
років. Успішна його робота значною мірою залежить від сприятливості 
податкового законодавства.  

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 
взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і 
особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 
таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та 
прав за цінним папером іншим особам [3]. 

Як нам відомо, фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які отримують 
доходи з джерела їх походження в Україні, є платниками податку на доходи 
фізичних осіб. До доходу з джерелом походження з України відносяться у тому 
числі доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі 
акцій українських емітентів.Так, для фізичних осіб базою оподаткування є 
загальний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід, який підлягає 
оподаткуванню, нарахований на користь платника податку протягом звітного 
податкового періоду [1]. 

Варто зауважити, що не включаються до розрахунку загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу операції з конвертації цінних паперів у разі, 
якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів 
у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій 
та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї 
компанії з управління активами. 

Поряд з цим, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення 
платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та 
корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах [2]. 

Інвестиційний прибуток – це позитивна різниця між доходом, отриманим 
інвестором від продажу цінних паперів, та вартістю таких цінних паперів, що 
визначається із суми витрат на їх придбання [1]. Оподаткування інвестиційного 
прибутку врегульовано підпунктом 170.2 статті 170 ПКУ. Облік загального 
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фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться 
платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. 

Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом 
вважається календарний рік, за результатами якого платник податку 
зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити 
загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний 
збиток), отриманий протягом такого звітного року. 

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку 
включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з 
інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року, яке 
визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку 
протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, 
понесених платником податку протягом такого року. 

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними 
активами має від’ємне значення (інвестиційний збиток), його сума переноситься 
у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними 
активами наступних років до його повного погашення, крім фінансових 
результатів, зазначених в абзаці першому пункту 29 підрозділу 4 розділу XX 
“Перехідні положення” цього Кодексу [3]. 

Слід пам’ятати, що не підлягає оподаткуванню та не включається до 
загального річного оподатковуваного доходу [2]: 

1). У разі, якщо сукупний інвестиційний дохід платника податків (дохід, а 
не прибуток!),  в результаті продажу ЦП, не перевищує 2470 грн. (суми, що 
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної 
особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого 
до найближчих 10 грн). 

2). Дохід, отриманий платником податків внаслідок відчуження акцій 
(інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в 
обмін на приватизаційні інвестиційні сертифікати. При цьому платник податків 
повинен зберігати документи, пов’язані з отриманням ним приватизаційних або 
компенсаційних цінних паперів (ПМС, ПЖЧ або КС), та документи, що 
підтверджують придбання за їх рахунок акцій (інших корпоративних прав), для 
пред’явлення таких документів у разі необхідності податковому органу за 
місцем проживання. 

3). Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями 
Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць. 

Податковим агентом платника податку є юридична особа або фізична 
особа, або представництво нерезидента (юридична особа), які зобов’язані 
нараховувати, утримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб до 
бюджету від імені та за рахунок платника податку з доходів, що виплачуються 
такому платнику податків, вести податковий облік і надавати податкову звітність 
в податкові органи, за порушення чого несуть відповідальність згідно з 
Податковим кодексом та одночасно означає торговця цінними паперами (його 
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філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, 
укладеного з платником податків [1]. 

Водночас, під час виплати платнику податку доходу за придбані 
інвестиційні активи професійний торговець цінними паперами враховує 
документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів. 

Ставка податку на нарахування інвестиційного прибутку становить 18 
відсотків. 

З аналізу незначної кількості судової практики за 2018 рік у спорах, що 
виникають у зв’язку з порушенням п. 170.2 ст. 170 ПКУ можна зробити висновок, 
що контролюючі органи поки ще не є прискіпливими у вивченні операції з 
цінними паперами в деклараціях фізичних осіб. 

Отже, проблеми оподаткування операцій із цінними паперами та їх 
оподаткування знаходяться у центрі уваги науковців. Більшість вважають, що 
нові підходи до оподаткування фінансових результатів операцій з цінними 
паперами та формування резервів, введені у 2012 році, є конструктивними, 
оскільки вони стимулюватимуть поліпшення якості портфелів інвесторів, а саме: 
відмову від операцій із цінними паперами низької інвестиційної привабливості, 
зростання попиту на цінні папери, які мають надійні інвестиційні рейтинги, 
входять в біржові індекси, котируються на біржі тощо. Загалом це сприятиме 
зростанню доходів бюджету і збільшенню частки організованого біржового 
сегмента фондового ринку. 
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ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 
 

Розвиток України як незалежної держави з європейськими цінностями 
потребує підвищення якості державного управління у різних сферах економіки, 
формування ефективного місцевого самоврядування на засадах 
децентралізації влади та бюджетної системи. Вирішення проблеми 
децентралізації є частиною проблеми забезпечення ефективного 
функціонування багаторівневої бюджетної системи, головне призначення якої 
полягає у створенні умов для належного виконання органами місцевої влади 
своїх функціональних повноважень. Бюджетна децентралізація є однією з 
фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади, 
адже децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі 
місцевої влади у розвитку власної території, сприяє ефективному забезпеченню 
суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів 
влади з найнеобхіднішими місцевими потребами. У цьому контексті процес 
бюджетної децентралізації набуває особливого значення, оскільки реформи у 
фінансовій сфері покликані створити економічні стимули для органів місцевого 
самоврядування щодо розвитку своїх територій, розширення власної податкової 
бази та ефективного використання бюджетних коштів. 

Передусім для більшого розуміння проаналізую підходи щодо визначення 
поняття «бюджетна децентралізація», які існують в економічній літературі, адже 
не існує єдиного трактування цього поняття. Так, Г.В. Возняк [1] вважає, що 
бюджетна децентралізація – це система відносин, що виникають між різними 
рівнями влади у процесі розподілу повноважень щодо прийняття управлінських 
рішень із формування та використання бюджетних ресурсів. О.Д. Василик [2] під 
бюджетною децентралізацією розуміє процес передачі повноважень (функцій, 
компетентності, відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. 
Іншими словами, це є перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної 
влади між відповідними органами державної влади, з одного боку, й органами 
регіонального (місцевого) самоврядування – з іншого. Основна мета бюджетної 
децентралізації полягає у поліпшенні параметрів надання послуг жителям 
громад різних рівнів та країни загалом. Децентралізація передбачає 
перерозподіл повноважень між органами влади. Види децентралізації 
включають політичну, адміністративну, фінансову і ринкову децентралізацію. 
Кожен з них може проявлятися в різних формах і комбінаціях у різних країнах. 

На сучасному етапі Україна неухильно спрямовує свої зусилля на 
реалізацію євроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових 
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зобов'язань, зокрема з питань розвитку місцевої і регіональної демократії. Саме 
тому подальша демократизація суспільства та одночасна децентралізація 
влади на засадах субсидіарності були і залишаються пріоритетами України. 
Бюджетною децентралізацією також є передача повноважень від вищих органів 
управління до нижчих, наприклад, від реґіональних до муніципальних або 
місцевих. Зазвичай бюджетна децентралізація зумовлена прагненням 
центрального уряду поліпшити систему управління державою через реалізацію 
стратегічних та операційних цілей, кінцевою метою яких є створення безпечного 
середовища для життя людини. Відповідно центральний уряд намагається 
"розвантажитися" від функцій, суть яких полягає в наданні послуг населенню і 
які потребують урахування особливостей потреб у цих послугах громадян 
залежно від місця їх проживання, етнічної належності, традицій та ін. Такі 
функції передаються регіонам, муніципалітетам або їхнім об'єднанням із 
закріпленням частини фінансових ресурсів держави та певних прав щодо 
встановлення і стягнення податків, здійснення запозичень. Держава бере на 
себе функцію фінансового вирівнювання або забезпечення приблизно 
однакового рівня надання одних і тих самих послуг на території всієї країни. Для 
цього вона надає трансферти, а також здійснює контроль чи моніторинг стану 
надання таких послуг місцевими органами влади. Тож ми узагальнили ключові 
переваги та недоліки бюджетної децентралізації в Україні за останні роки. 

По-перше, це формування ОТГ. Основною перевагою бюджетної 
децентралізації є її головна мета: раціоналізація формування та використання 
фінансових ресурсів на місцевому рівні шляхом стимулювання створення ОТГ, а 
також прирівнювання їх по статусу до міст обласного значення. Активно процес 
створення нових адміністративних утворень відбувався вже у 2015 р. Так, влітку 
2015 р. в Україні налічувалося 159 ОТГ. Отже, за два з половиною роки 
створено додатково 506 ОТГ. Їхня кількість збільшувалася щороку, починаючи з 
2015 р., коли загалом було створено 159 ОТГ, у 2016 р. – 366, у 2017 р. – 665. 
Тобто впродовж трьох років спостерігаємо щорічний приріст +30 %. На грудень 
2018 р. їх вже нараховується 865, загалом заплановано сформувати близько 
1200 громад [3]. Лідерами серед областей з кількості утворених ОТГ є 
Дніпропетровська (56), Житомирська (45), Тернопільська й Волинська – по 40 
ОТГ. Найменше створено ОТГ у Закарпатській, Луганській, Київській та 
Донецькій областях – відповідно по 6, 8 і 9 ОТГ. По-друге, це розмежування 
податків та зборів. Щоби стимулювати створення об'єднаних громад, до Закону 
про децентралізацію та Податкового кодексу включено норми про проведення 
бюджетної децентралізації, яка дала змогу ОТГ отримати додатковий ресурс 
для виконання переданих повноважень. Зокрема, ОТГ отримали повноваження 
та ресурси, які раніше надавалися тільки містам обласного значення, а саме – 
зарахування до місцевого бюджету 60 % податку на доходи фізичних осіб. Окрім 
цього, територіальні громади отримують 100 % з єдиного податку, податку на 
прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на 
майно (нерухомість, земля, транспорт). З іншого боку, ОТГ отримали право на 
державні трансферти для виконання повноважень: дотації, освітня та медична 
субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо. Зростання 
номінальних доходів місцевих бюджетів пов'язане з кількісними змінами бази 
нарахування податків, зборів та обов'язкових платежів. Зокрема, у 2018 р. 
доходи місцевих бюджетів становили 502 млрд грн, що більш ніж удвічі 
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перевищує показник 2014 р. та на 136 млрд грн більше від рівня надходжень 
2017 р. За 9 місяців 2018 року сума надходжень до місцевих бюджетів 
становила 413,7 млрд грн. Однак динаміка реальних доходів порівняно з цінами 
2007 р. (доходи в цінах, що порівнюються, визначали шляхом ділення 
номінальної суми надходжень на кумулятивний індекс цін виробників) не 
демонструє стійкого висхідного тренду і становить 69 млрд грн. Навпаки реальні 
доходи місцевих бюджетів у 2017 р. (99 млрд грн) та за 9 місяців 2018 р. (69 
млрд грн) майже удвічі менші від рівня 2013 р. (114 млрд грн) 2014 рр. дійсно 
відбулось значне збільшення цієї складової доходів місцевих бюджетів. Якщо у 
2013 р. сума надходжень місцевих податків становила 7,3 млрд грн, то у 2017 р. 
– 52,6 млрд грн, за 9 місяців 2018 р.– 43,8 млрд грн. Хоча в цінах, що 
порівнюються, зростання на декілька порядків не спостерігається. Наявне 
збільшення суми номінальних надходжень місцевих податків зумовлене 
переведенням з 2015 р. плати за землю з категорії "збори за спеціальне 
використання природних ресурсів" у категорію "місцеві податки". По-третє, це 
зміни в частині неподаткових надходжень та офіційних трансфертів. Щодо 
неподаткових надходжень, то їх зміни істотно не впливають на балансування 
бюджетів. Цікавішими є зміни в розділі офіційних трансфертів. Більшість 
місцевих бюджетів є більш ніж на половину залежною від офіційних 
трансфертів. Частка офіційних трансфертів у доходах місцевих бюджетів, 
починаючи з 2011 р. і завершуючи 9 місяцями 2018 р. перевищує 50 %. 
Зокрема, якщо у 2007-2010 рр. питома вага офіційних трансфертів у структурі 
доходів місцевих бюджетів становила 42,1-49,1 %, то у 2017 р. – 54,3 %, за 9 
місяців 2018 р. – 54,6 %. Зростання частки державних трансфертів у доходах 
місцевих бюджетів свідчить про значну залежність місцевих бюджетів від 
Державного та недостатність обсягу власних і закріплених доходів для 
виконання самоврядних та делегованих повноважень. Тобто міжбюджетні 
трансферти залишаються гарантами фінансової спроможності бюджетів 
місцевих органів влади, які їх отримують. На нашу думку, така тенденція є 
наслідком недосконалого розподілу доходно-видаткових повноважень між 
рівнями управління, а також слабкої мобілізації доходної частини місцевих 
бюджетів через низький розвиток економічного простору держави. По-четверте, 
громади отримали додаткові повноваження – здійснення зовнішніх запозичень, 
самостійне обрання установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів 
відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ. Також громади 
отримали повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та 
вдосконалення містобудівного законодавства. Відтепер органи місцевого 
самоврядування можуть самостійно визначати містобудівну політику. 
Міністерство фінансів встановлює нормативний показник: сума відсотків, які 
місто сплачує за позиками, має бути не більшою за 10 % від видатків загального 
фонду бюджету. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можу зазначити, що децентралізація 
бюджетної системи є незавершеною, але питання подальшого реформування є 
важливим для підвищення якості надання послуг громадянам та зростання 
ефективності використання бюджетних коштів. Підвищити ефективність 
проведення реформи бюджетної децентралізації в Україні допоможе 
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насамперед чітке розділення функцій і відповідальності між органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, а також забезпечення місцевих 
бюджетів тією кількістю коштів, які потрібні для покращення надання послуг 
населенню. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
 

Орієнтованість України на європейські стандарти в частині митно-
тарифного регулювання, реалізація стратегії забезпечення економічної безпеки 
держави спонукають до детального аналізу загроз національній економіці в 
митній площині. Так, на сьогодні позиція України в міжнародних стосунках має 
характер багатовекторності, оскільки проголошується можливість інтеграції до 
Європейського Союзу, також Україною підписано угоду про вступ країни до 
Єдиного економічного простору. Тому розгляд митного оподаткування, яке є 
важливим економічним регулятором зовнішньоекономічної діяльності, набуває 
особливої гостроти [1]. 

 Під митним оподаткуванням розуміють невід’ємну складову загальної 
системи оподаткування та елемент фіскальної політики країни, призначенням 
якого є наповнення державного бюджету. Основу системи митного 
оподаткування становлять митні платежі, під якими розуміють ті види податків 
та зборів, які нараховуються в установленому порядку при переміщенні через 
митний кордон країни товарів та інших предметів під контролем митного органу.  

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2016/17
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До митних платежів в Україні відносять наступні: мито, акцизний збір, 
ПДВ, Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний 
кордон України, плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів та 
плата за зберігання товарів на складах митних органів. У більш широкому 
розумінні митні платежі можна класифікувати за такими групами, як: платежі, які 
пов’язані з нарахуванням митного тарифу; різні види митних зборів; непрямі 
податки, що нараховуються при здійсненні експортно-імпортних операцій 
(акцизний збір, податок на додану вартість); платежі за видачу ліцензій на 
здійснення діяльності у сфері митно-тарифних відносин; платежі, пов’язані з 
проблемами порушення митного законодавства.  

Таким чином, різнобічна система використання митних платежів дає 
можливість державі ефективно регулювати зовнішньоекономічну діяльність та 
фіскальну політику з метою реалізації економічних інтересів держави [2].  

Сучасний етап розвитку податкової системи в нашій державі підвищує 
роль митного оподаткування в якості однієї з найбільш значущих сфер 
державного регулювання економіки [3]. Питанню розвитку податкової системи 
значну увагу приділяли вітчизняні науковці, проте тема вимагає подальшого 
дослідження. Так, професор Борисенко О. П. у своїй праці зазначає, що 
«оподаткування зовнішньоекономічної діяльності у системі державного 
регулювання економіки має важливе значення – здійснюючи митно-податкове 
регулювання економіки, держава шляхом зміни митно-податкових важелів може 
значно впливати на процеси формування напрямів експортно-імпортних потоків, 
акумуляції, розподілу та перерозподілу коштів із метою створення умов для 
розвитку галузей, регіонів, здорової конкуренції, поглиблення співпраці, 
заохочення інвестицій тощо” [4].  

К.е.н. М. О. Губа митну безпеку характеризує, як одну зі складових 
економічної безпеки національної економіки, а саме доводить, що вона може 
виступати надійним аспектом захисту лише за умови ефективного 
функціонування системи митного оподаткування [5]. 

 Слід звернути увагу, що дослідники даного питання вважають, що 
динаміка експортно-імпортних операцій залежить у тому числі від митного 
оподаткування. Характер справляння митних платежів залежить і від рівня 
проведеної податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності, її 
регуляторного потенціалу. Структура й роль податкової системи визначається 
спрямованістю та характером проведення податкової політики. Можна 
стверджувати, що митне оподаткування здійснюється на загальних принципах і 
засадах податкової політики та ґрунтується на пріоритетах митної політики [1].  

Загрозами митному оподаткуванню є товарна контрабанда, порушення 
митних правил та корупція. Вони виражаються в суттєвих сумах коштів, що не 
надійшли до бюджету в результаті порушення митних правил, а саме у вигляді 
завищення та заниження митної вартості товарів, зміни коду товару, країни 
походження, значних сум, витрачених на судові процеси для підтвердження 
виявлення порушень. Отже, наведені загрози є підґрунтям для пошуку шляхів 
удосконалення адміністрування митних платежів як напряму забезпечення 
економічної безпеки [5].  
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Таким чином, можемо сказати, що теоретичне обґрунтування важливості 
митних платежів спонукає до постійного підвищення ефективності процесу 
митного оподаткування в частині контролю за вірогідним визначенням митної 
вартості товару та відповідністю його європейським стандартам. Характер і 
ефективність справляння митних платежів залежить від рівня реалізованої 
податкової та митної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Зазначимо, що митні органи мають спрямовувати свої дії та зусилля на 
контроль за правильністю та вірогідністю нарахування митних платежів, 
оскільки останні є потужним інструментом розвитку національної економіки.  
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Податкове регулювання одне із найважливіших чинників, які визначають 
конкурентоспроможність підприємства, а підвищення ефективності та  
обґрунтованості  податкової системи створює стимули для подальшого розвитку 
підприємництва, зменшення масштабів тіньової економіки, збільшення 
надходжень до усіх рівнів бюджетів. Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на 
зміну економічної ситуації в умовах економічної кризи зумовили необхідність 
здійснення термінових економічних реформ, зокрема і реформи податкової 
системи. 

Механізми реалізації податкової політики виступають регуляторами 
економічних процесів.  Податкова політика одна з важливих складових 
державної регіональної економічної політики. Без податкової системи держава 
не може ефективно впливати на економічні та соціальні процеси, зокрема на ті, 
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що відбуваються на місцевому рівні. Податки є джерелом поповнення бюджету, 
які, в  свою чергу, є основними інструментами державного регулювання 
соціально-економічних процесів на місцевому рівні. Зміст податкового 
регулювання держави полягає у розробці основних джерел наповнення 
бюджетів, при цьому, враховуючи необхідність виконання завдань, які стоять 
перед територіальною громадою на цьому етапі розвитку. У сучасних умовах 
розвитку економіки, коли підвищується роль держави в регулюванні економічних 
процесів, особливо важливим є визначення основних напрямків податкової 
політики з метою забезпечення стратегічної спрямованості розвитку економіки 
країни та регіонів. Зміна економічних умов господарювання породжує нові 
проблеми у підвищенні ефективності податкового регулювання на всіх рівнях. 

Наповнюючи бюджет усіх рівнів, держава таким чином забезпечує 
перерозподіл валового внутрішнього продукту, змінює структуру суспільного 
виробництва, впливає на результати підприємницької діяльності, здійснює 
соціальні реформи. Податки мають виконувати як фіскальну, так і стимулюючу 
функції. Використовуючи відповідну податкову політику, держава регулює 
територіальне розміщення виробничих сил. Як зазначає Ю.В. Касперович: “… 
податково-бюджетна політика може мати потужний вплив на сукупний попит, 
виробництво і зайнятість, коли економіка функціонує значно нижче від повної 
потужності національного виробництва, і там, де необхідно забезпечити 
стимулювання попиту для економіки” [1]. 

За допомогою податків держава: 

 стимулює розвиток тих чи інших галузей виробництва; 

 намагається  досягнути найоптимальнішу структуру виробництва. 
Загалом податкова система повинна будуватися на таких принципах:  

 податок має бути точно визначеним, а податкова система стабільною;  

 оподаткування виробників повинно бути однаковим, незалежно від 
галузевої належності підприємства і форми власності; 

 податковий тягар для різних категорій платників повинен бути рівним 
за однакового рівня доходу;  

 час і спосіб сплати податків повинні бути зручними для платника. 
Мета і головне завдання податкового регулювання на місцевому рівні 

полягає у стабілізації фінансового становища підприємств на конкретній 
території, за рахунок зниження податкового навантаження та створенні 
сприятливих умов для розвитку реального сектору економіки. 

Серед важливих питань податкової політики можна виокремити:  

 активізацію контролю за повнотою і своєчасністю сплачення податків і 
посилення боротьби з фактами ухиляння від внесення платежів до бюджету; 

 забезпечення виконання суб’єктами господарювання зобов’язань із 
сплати податків та зборів до бюджету, передусім підвищення їх відповідальності 
за забезпечення своєчасності та повноти внесення платежів;  

 зниження податкового тиску на реальний сектор економіки за рахунок 
зменшення ставок податку, особливо ставок нарахувань на фонд оплати праці; 

 припинення практики списання податкової заборгованості перед 
бюджетом. 
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Отже, місце і роль податкової системи у структурі державного 
регулювання має велике значення для встановлення відповідного розміру її 
регуляторного потенціалу, а отже, і впливу на розвиток виробництва та на 
економічний розвиток регіону і держави. Проте необхідність удосконалення 
податкової системи країни є предметом багатьох дискусій науковців та 
підприємців. До основних недоліків чинної податкової системи можна віднести: 

 недостатнє виконання функції стимулювання підприємницької 
діяльності;  

  значне розширення повноважень і функцій Державної податкової 
адміністрації. 

Аналіз шляхів оптимізації податкових відносин пов’язане з оцінкою чинної 
системи державних та місцевих податків, їх впливу на соціально-економічний 
розвиток регіонів. Результати дослідження, проведеного О.І. Демківим, свідчать, 
що “… за останні три роки змінилася структура доходів, а саме – зменшилася 
частка надходжень податків і зборів у загальному обсязі доходів місцевих 
бюджетів, унаслідок чого підвищилася залежність місцевих органів влади щодо 
забезпечення фінансовим ресурсом, потрібним для здійснення повноважень, 
від рішень вищих органів влади” [2]. 

Одним із завдань щодо запровадження нововведень у податковому 
законодавстві є підвищення ефективності адміністрування податків,яке 
передбачає необхідність проведення інформаційно - аналітичного аналізу робіт 
з обґрунтування ефективності управлінських рішень в органах фінансової та 
фіскальної сфер [3], а Т.І . Єфименко зазначає, що витрати на адміністрування 
нових податків повинні бути мінімізовані [4]. 

Запровадження міцної і досконалої системи оподаткування в Україні може 
стати наслідком змін у соціально-економічній системі держави, насамперед у 
структурі власності, за рахунок значного підвищення доходів населення, 
реформування системи оплати праці тощо. Податкова система має бути доволі 
гнучкою,для того щоб стимулювати розвиток територій, підприємств, що 
відповідає цілям державної економічної політики. 

Отже, з прийняттям Податкового кодексу в Україні започатковано 
реформування податкової системи та зроблено перший крок у формуванні 
цілісної законодавчої бази з питань оподаткування, яка регламентує економіко-
правові відносини, які виникають у сфері оподаткування та визначає основні 
засади встановлення податків і зборів, елементи оподаткування прав та 
обов’язків платників податків і контролюючих органів, процедури 
адміністрування та сплати податків. Зміни податкового регулювання мають  
спрямовуватись на досягнення стратегічних цілей економічного і соціального 
розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та прискорення 
інноваційно-інвестиційних процесів в країні. Важливим є врахування світового 
досвіду податкових реформ, який може бути корисним з погляду вибору 
найефективнішого варіанта податкових інструментів, їх впливу на 
макроекономічну ситуацію та зменшення соціальної напруженості.  
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У суспільстві з розвинутими ринковими відносинами важливу роль на 
фінансовому ринку відіграють фінансові посередники, які є ключовою фігурою 
на всіх сегментах ринку.  

Діяльність фінансових посередників на практиці пов’язана зі створенням 
нових фінансових інструментів. Фінансові інститути, які виконують 
посередницькі функції, мають можливість одержати прибуток за рахунок 
економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз 
кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку надання позик і 
розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики, їх діяльність таким чином 
направлена на допомогу приватним особам, що мають заощадження, 
перетворити їх на капітал і вкласти у різні підприємства, диверсифікуючи при 
цьому ризик. 

Державне регулювання є необхідною умовою існування і розвитку будь-
якої країни на сучасному етапі. Одним з найбільш дієвих механізмів державного 
регулювання економіки країни є податки. Ефективність податкової системи 
знаходиться в прямій залежності від відповідності порядку оподаткування 
фактичним реаліями економічної ситуації в країні. Система оподаткування в 
Україні за останні роки пройшла дуже довгий шлях, багато що було зроблено 
для її розвитку і вдосконалення. Однак діюча система оподаткування ще далека 
від досконалості і потребує подальших коригувань. Це відноситься і до 
оподаткування такого типу фінансових установ, як фінансові посередники [1].  

Мета податкового регулювання діяльності фінансових посередників 
полягає у виробленні та прийнятті ефективних управлінських рішень у сфері 
оподаткування організацій фінансового сектора економіки.  

Податкове регулювання діяльності фінансових посередників направлено 
на виконання наступних завдань:  

− забезпечення держави фінансовими ресурсами;  
− стимулювання вкладення коштів в реальний сектор економіки;  
− створення умов для регулювання фінансового сектора економіки країни;  
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− збільшення кредитного та інвестиційного потенціалу фінансових 
посередників;  

− нейтралізація економічних нерівностей, що виникають в процесі 
ринкових відносин;  

− обмеження можливості використання різних схем оптимізації 
фінансових потоків як самих фінансових посередників, так і підприємств-
клієнтів;  

− розробка раціональної та справедливої системи оподаткування [2].  
Виконання зазначених завдань можливе лише при одночасному 

використанні двох напрямків податкового впливу на діяльність фінансових 
посередників: прямого (оподаткування самих фінансових посередників) і 
непрямого (оподаткування підприємств по операціях, пов’язаних з фінансовим 
посередництвом). 

Дотримання загальних принципів ефективного оподаткування у галузі 
фінансового посередництва є задачею, важливість якої постійно зростає. 
Найретельнішої уваги при розробці податкового законодавства в сфері 
фінансових послуг потребує збереження принципу економічної нейтральності. 
Специфіка полягає в тому що, на відміну від інших секторів економіки, основні 
види фінансових послуг історично розвивались відокремлено один від одного – 
як правило, під наглядом різних регулюючих органів та з застосуванням 
відмінних систем бухгалтерського обліку. Однак цей розділ між видами 
фінансових послуг стрімко зникає протягом останніх років. 

Інша специфіка оподаткування фінансового посередництва пов’язана з 
його технічними особливостями, які не дозволяють застосовувати для 
фінансових посередників звичні підходи прямого оподаткування прибутку. 
Технічні особливості полягають у відмінних системах обліку фінансового 
посередництва, які повинні відбиватися не лише у правилах бухгалтерського 
обліку, але і у розрахунку податкових зобов’язань [3]. 

Отже, податкове регулювання є складним механізмом податкової 
політики держави, оскільки його мета – не тільки дотримання інтересів держави 
в бюджетно-податковій сфері, тобто забезпечення покриття державних витрат 
доходами бюджету, а й інтересів платника податків, а також забезпечення 
необхідних умов для зростання добробуту всієї країни в цілому. Прийняття 
Податкового кодексу України не вирішило повною мірою ключових питань у 
сфері податкового регулювання діяльності фінансових посередників. Все ще 
залишається необхідність у вдосконаленні та розгляді головних норм 
оподаткування фінансового сектору. Фінансові посередники відграють важливу 
роль у розвитку економіки, наповненні державного бюджету, активізації 
господарської діяльності, оновленні матеріально-технічної бази та активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні [4]. 
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В Україні розпочата радикальна економічна реформа, мета якої — 
впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 
провідні позиції у світі. Досягнення цього завдання потребує мобілізації усіх 
факторів економічного зростання, удосконалення системи державного 
регулювання національної економіки. В системі державного регулювання і 
стимулювання розвитку економіки одно із основних місць належить державним 
фінансам. Це свідчить про те, що державні фінанси, що знаходяться в стані 
гострої кризи, здійснюють на всі сторони господарської життя все більш 
зростаюче негативне вплив.  

В сучасних умовах тільки через державний бюджет перерозподіляється 
від 30% до 40% національного доходу. Значне збільшення фінансових ресурсів 
держави обумовлено об’єктивними процесами розвитку економіки, 
загостренням зовнішніх та внутрішніх суперечностей. Реформування системи 
державних фінансів поряд із інституційними реформами за своїм впливом на 
базові тенденції соціально-економічного розвитку набуває вирішального 
значення в системі економічних реформ, які здійснюються в Україні. Її специфіка 
в Україні полягає в тому, що реформа державних фінансів здійснюється в 
умовах, коли економіка страдає глибокими деформаціями, низькою 
конкурентоспроможністю більшості видів виробництв, високим рівнем 
монополізації. 

Реформування системи державних фінансів під впливом глобалізаційних 
процесів повинна бути в кінцевому рахунку спрямована на укріплення 
фінансової стабільності та економічної безпеки національної економіки, тобто 
на здатність держави проводити самостійно фінансово-економічну політику 
відповідно до своїх національних інтересів, забезпечувати усунення та 
нейтралізацію загроз та ризиків. 

 В умовах наростання ризиків посилення внутрішніх та зовнішніх загроз, 
що підривають стійкість української економіки, бюджетна політика в 
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середньостроковій перспективі має стати одним із головних інструментів 
активізації інноваційного розвитку. 

Розв’язання завдань відновлення економічного потенціалу, забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності та технологічної модернізації економіки, 
прискорення переходу на інноваційний шлях розвитку України відбувається в 
умовах впливу ряду зовнішніх і внутрішніх загроз, що ускладнюють досягнення 
поставлених цілей. Загрози розглядаються як потенційно можливі фактори, які 
здатні спричинити збитки економічній безпеці та національній економіці в 
цілому. Це потребує реформування системи державних фінансів у напрямі 
вирішення накопичених у суспільстві системних проблем. Кризи 1990-х і 2000-х 
років (особливо глобальна фінансово-економічна криза 2007–2009 рр.) виявили 
очевидні недоліки чинної системи регулювання економіки і довели неможливість 
й надалі залишатися в економічній парадигмі попередніх десятиліть [1] . 

Важливим фактором удосконалення бюджетної політики є розробка 
системи пріоритетів, орієнтованих на забезпечення економічної безпеки 
економіки України. 

Ключовою загрозою стабільності державним фінансам, що у значній мірі 
визначає стійкість фінансової системи, є незбалансованість ресурсів та 
зобов’язань держави. Вона характерна для усіх рівнів бюджетної системи.[2] 

Наступна загроза економічній безпеці, усунення якої має вирішальне 
значення для активізації економічного розвитку, лежить у царині боргової 
політики. Зростання державного боргу не повинно нести високі ризики для 
державних фінансів і не створювати загроз для стійких темпів економічного 
зростання. Якщо ж реалістичні коригування первинного балансу бюджету (ті, які 
є досяжними з економічної і політичної точок зору) не можуть забезпечити 
зменшення розміру державного боргу до вказаного рівня, тоді державний борг 
не може вважатися стійким[3]. 

Загроза стабільності державним фінансам — висока залежність 
національної економіки від зовнішньоекономічних зв’язків. За останні роки 
внаслідок інтеграції економіки України до світового господарства була досягнута 
значна відкритість української економіки. Зовнішньоторговельний оборот 
перевищує 100 % ВВП, що є одним із найбільш високих показників для країн з 
ринковою економікою. Як наслідок, забезпеченість фінансовими ресурсами 
органів державного управління внаслідок високого рівня відкритості 
національної економіки у значній мірі формується під впливом експортно-
імпортних операцій. Це стосується, перш за все, основних бюджетоутворюючих 
податків.[4] 

Отже, трансформація державних фінансів повинна базуватися з 
урахуванням ряду зовнішніх, глобальних факторів. З урахуванням глобальних 
та внутрішньо-економічних загроз набуває особливу актуальність питання 
вибору економічних механізмів, які підтримують стійке економічне зростання та 
одночасно мінімізують зовнішні ризики. Тут важливі внутрішні «точки опору» 
економічного зростання, які забезпечували зростання споживчого та 
інвестиційного попиту, адекватний масштаб та структуру виробництва.  

Одна із головних серед них міцна фінансова база, в якій зовнішні 
джерела фінансування поступово витіснялися б внутрішніми. Таким чином, в 
умовах незрілого інституційного середовища та структурних диспропорцій 
національна економіка залишається уразливою до впливу внутрішніх та 
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зовнішніх шоків, механізми усунення та нейтралізації яких поки що недостатньо 
розвинені. 

При розробці стратегічних напрямів реформування державних фінансів, 
при здійсненні економічних та інституційних перетворень необхідно враховувати 
фактор глобалізації та забезпечувати ефективне державне управління для 
досягнення фінансової стабільності. Цей напрям повинен визначати 
інституційно-інструментальний каркас реформування державних фінансів, 
перспективи економічної інтеграції економіки України у світове співтовариство 
на основі визнання та прийняття міжнародних стандартів. 
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Вартує зауважити, що протягом останніх чотирьох років в Україні вже 
відбулися фундаментальні зміни системи місцевого самоврядування, особливо 
в частині формування місцевих бюджетів та утворення нового потужного 
суб’єкта місцевого самоврядування – об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 
За умови нового перерозподілу публічних фінансів між рівнями влади в 
результаті реформи бюджетної децентралізації для забезпечення потреб 
територіальних громад, зокрема ОТГ, можуть бути використані фінансові 
ресурси різних економічних агентів, зокрема, місцевих та центральних органів 
влади, приватних суб’єктів господарювання, фінансових установ та неурядових 
організацій, а також іноземних держав та міжнародних фінансових організацій. 

Експерти наголошують, що підвищення ролі місцевих податків і зборів, 
досягнення їх максимально можливої мобілізації повинно бути одним із 
пріоритетних завдань для органів місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, 
сприятиме посиленню фінансової стійкості та самостійності місцевих бюджетів, 
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ефективності використання наявного фіскального потенціалу відповідних 
територій і, як наслідок, покращання рівня та якості послуг, що надаються 
жителям громад. Формування значної частини власних доходів місцевих 
бюджетів — у прямій залежності від того, наскільки ефективно органи місцевого 
самоврядування зможуть організувати весь комплекс робіт із запровадження та 
мобілізації місцевих податків і зборів. За оцінками експертів (див. табл. 9), при 
більшій фінансовій спроможності бюджету частка видатків на утримання 
апарату управління буде меншою, оскільки такі витрати (без урахування витрат 
капітального характеру, пов’язаних із утриманням органів управління) мають 
відносно усталену величину. Тому, у бюджетах із більшим ресурсом витрати на 
апарат управління у відсотковому вираженні є меншими. Внаслідок цього, такі 
громади мають можливість спрямувати більше коштів на розвиток своїх 
територій. Як і за результатами попередніх аналізів показників виконання 
окремих показників ОТГ, невеликі за територією та чисельністю населення ОТГ 
здебільшого мають низьку фінансову спроможність. Також такі громади не 
мають достатнього трудового потенціалу для свого розвитку та якісного 
управління. Виняток становлять окремі громади, на територіях яких розміщені 
бюджетоутворюючі підприємства та потужні підприємства реального сектору 
економіки. 

В результаті дослідження перспектив забезпечення фінансової 
спроможності територіальних громад в умовах реформи децентралізації на 
основі фінансового потенціалу запропонована інструментальна модель 
забезпечення фінансової спроможності та розвитку об’єднаних територіальних 
громад в Україні, складовими якої є: бюджетна, інвестиційна, грантова, 
кредитна, земельні ресурси ОТГ, співробітництво громад. Кожна складова має 
набір інструментів, кожен з яких прямо чи опосередковано впливає на 
фінансову спроможність громад. Перед вибором інструментарію важливо 
звертати увагу на його недоліки та вміло їх ліквідовували, мінімізувати. Ця 
модель може бути використана для абсолютно будь-якої ОТГ, проте лише після 
адаптації відповідно до її розмірів та можливостей управлінців. 

Попри запровадження реформи державних фінансів (2014 рік), існуючому 
механізму видатків місцевих бюджетів й надалі притаманна низка недоліків, які 
потребують усунення. Насамперед, найважливішою вадою є неможливість 
достовірно оцінити ефективність видатків. Нецільове витрачання коштів з 
місцевих бюджетів продовжує мати місце, а недосконалий механізм 
фінансування делегованих повноважень й надалі зберігається.  

Причина цього – недосконалість чинного законодавства, яке, на думку 
багатьох фахівців і політиків, допускає нераціональний розподіл повноважень 
між органами державної влади та органами місцевого самоврядування: сучасна 
модель взаємовідносин «регіон – центр» не досить вдало узгоджена із 
загальною концепцією організації державної влади, закріпленою Конституцією 
України; взаємозв’язок органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з 
нинішньою моделлю міжбюджетних відносин дещо застарів і стримує соціально-
економічний розвиток регіонів, а діюча система міжбюджетних відносин не 
сприяє утворенню необхідних стимулів у регіональної й місцевої влади по 
забезпеченню належного управління бюджетами і проведенню економічної 
політики, спрямованої на стимулювання ділової активності, розвитку конкуренції 
тощо.  
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Саме тому сьогодні на порядку денному - питання забезпечення 
узгодження чіткого переліку повноважень органів місцевого самоврядування та 
відповідний закріплений обсяг фінансових ресурсів, інакше їх невідповідність 
породжуватиме ризики невиконання делегованих функцій, погіршення якості 
надання суспільних послуг та надмірної зарегульованості розподілу бюджетних 
коштів. Низький рівень використання міськими радами можливостей зовнішніх 
запозичень. В сучасних умовах ринок місцевих запозичень в Україні 
знаходиться на етапі свого становлення, в той час як в ринкових економіках 
використання боргових інструментів (до яких відносять місцеві позики) та прямі 
залучення кредитних ресурсів для реалізації стратегій розвитку, набули 
широкого застосування, позаяк є вагомим інструментом фінансування 
регіонального розвитку.  

За умови ефективного управління, місцеві запозичення дозволяють 
приймати децентралізовані рішення у сфері фінансування місцевих інвестицій, 
мобілізувати додаткові ресурси для задоволення потреб у фінансуванні 
капітальних видатків тощо. Використання таких інструментів ринку боргових 
зобов’язань вмотивовано досягненням наступних цілей: залучення фінансових 
ресурсів для реалізації інвестиційних програм, які мають виключно місцеве 
значення, проте виконання яких є критичним для функціонування громади; 
залучення додаткових фінансових ресурсів; задоволення нагальних потреб 
місцевих органів влади або територіальних утворень у грошових коштах в 
очікуванні майбутніх надходжень; скорочення чи покриття дефіциту місцевого 
бюджету; погашення існуючих зобов’язань (випущених раніше МЦП); реалізація 
позабюджетних цілей.  

В цьому ключі, наразі не доводиться говорити про системність та 
ефективність цього сегменту фінансового ринку в Україні, а тому розширення 
умов та гарантій бюджетів міст стосовно здійснення зовнішніх запозичень є 
важливим напрямом подальшого реформування бюджетної політики.  

Таким чином, визначення ключових проблем бюджетного забезпечення 
розвитку регіонів України слугуватиме підґрунтям для проведення подальшого 
аналізу та оцінювання тенденцій формування та реалізації бюджетної політики 
розвитку, що в майбутньому дасть змогу сформувати основні напрями та умови 
стимулювання соціальноекономічного розвитку регіонів України.  
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ПРОБЛЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНО НЕРІВНОМІРНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
 

У 2014 році Україна взяла курс на децентралізацію і делегування 
фінансових і кадрових повноважень на місця. В теорії децентралізація 
розглядається як процес перерозподілу, розсіювання функцій, сил, влади, 
людей або речей від центрального розташування або керуючого органу.  

Децентралізація в Україні базується на основі положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування та на основі Концепції реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади. Головним завданням 
реформи є досягнення оптимального розподілу повноважень між органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності та 
децентралізації. Втім, історія з всесильними префектами фактично зупинила 
реалізацію цієї частини реформи з децентралізації. 

Першим же кроком на шляху реалізації реформи з децентралізації стала 
завдання з фінансової децентралізації, яка почалася з прийняття змін до 
Бюджетного та Податкового кодексів України. Фіскальна децентралізація – це 
процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх 
використання між центральним і локальним рівнями управління. Предметом 
фіскальної децентралізації виступає єдина система державних фінансів та єдині 
правила оподаткування, розробки і виконання бюджету. 

В європейській правовій літературі зміст фіскальної децентралізації 
розкривають через такі три аспекти:  

1) децентралізація видатків – тобто надання місцевому самоврядуванню 
фінансових ресурсів на виконання завдань і функцій;  

2) децентралізація доходів – закріплення за місцевим самоврядуванням 
переліку власних доходів, достатніх для належного і якісного виконання 
встановлених для відповідного рівня місцевого самоврядування завдань і 
функцій, та право самостійно встановлювати їх розміри;  

3) процесуальна і організаційна самостійність – право самостійно, під 
відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування формувати, 
затверджувати, виконувати фінансові плани, кошториси, бюджети, 
забезпечувати звітність і контроль тощо [1]. 

У результаті децентралізації державного управління в Україні органи 
місцевого самоврядування набувають більшої фінансової автономії, значно 
розширяється і сфера їх повноважень, а разом з цим – і суми державних коштів, 
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що надходять та/або лишаються у їх розпорядження. Місцеві органи влади 
приймають все більше рішень щодо здійснення державних інвестицій, 
експлуатації й обслуговування найбільших і найважливіших об'єктів 
інфраструктури, в частині фінансування робіт з експлуатації, технічного 
обслуговування та оновлення основних засобів виробництва зокрема. Означені 
повноваження потребують відповідного фінансового забезпечення як у формі 
власних доходів нових адміністративно-територіальних утворень так і у вигляді 
спеціалізованих субвенцій та субсидій із Державного бюджету України. 

Реформа децентралізації дала поштовх до формування дієздатного та 
найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого 
самоврядування. 

Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило 
новоутвореним органам місцевого самоврядування дістати відповідні 
повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста обласного значення. 

Збільшення та об’єднання громад здійснюється шляхом добровільного 
об’єднання з урахуванням думки громадян. Обов’язковим при плануванні 
створення громад є визначення потенційних ресурсних можливостей громади 
для економічного та соціального розвитку і можливості забезпечити надання 
якісних послуг жителям. 

Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення ним поступального 
соціально-економічного розвитку відповідних територій має супроводжуватися 
збільшенням ресурсної та фінансової бази. Децентралізовані повноваження 
мають бути забезпечені відповідним ресурсом для якісного виконання. 

Тому із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 
січня 2015 року місцевим самоврядуванням отримано більше фінансів для 
підвищення економічної спроможності. 

Однак, саме в цьому моменті виникає, на мою думку, одна з 
визначальних проблем територіальної нерівномірності ефективності 
функціонування ОТГ. Оскільки визначальним критерієм оцінки ефективності 
діяльності ОТГ є показники фінансової спроможності, зокрема видатки і 
надходження до місцевих бюджетів, можна спостерігати визначні відмінності в 
економічній успішності різних територіальних громад в Україні. Для розуміння: 
найбагатша громада 2018 року мала майже 18 000 грн власних доходів на 
одного мешканця, хоча середній показник на всіх ОТГ становить 2700 грн. Лише 
в 12-ох ОТГ (це менше 2%) дохід на одну особу перевищував 10 000 грн [2], [3]. 

За даними порталу https://decentralization.gov.ua/ та 
https://openbudget.gov.ua/ до рейтингу топ-10 лідерів ОТГ за власними доходами 
на одного мешканця станом на кінець 2018 року увійшли наступні ОТГ: 

 

ОТГ Область 
Чисельність 

населення, 
тис.осіб 

Власні доходи 
на 1 мешканця, 
тис.осіб 

Троїцька Дніпровська 2,7 17,9 

Сенчанська Полтавська 3 16,7 

Слобожанська Дніпровська 14,6 15,7 
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Боратинська Волинська 7,5 12,1 

Вербківська Дніпровська 7,5 11,2 

Оліївська Житомирська 5,3 11 

Богданівська Дніпровська 6,8 10,9 

Шахівська Донецька 2,9 10,7 

Степанецька Черкаська 5,3 10,5 

Гречаноподівська Дніпровська 3,6 10,4 

 
Чим зумовлений саме такий розподіл місць у рейтингу?  

 Наявністю на території ОТГ бізнесових структур (особливо великих 
підприємств) і бюджетних установ. Це вихідний пункт наповнення бюджету ОТГ, 
оскільки податок на доходи фізичних осіб (ПДФО забезпечує більш як 50% усіх 
доходів ОТГ). Що більше людей у громаді працюють та отримують порівняно 
великі зарплати, то більше громада отримує доходу у вигляді відрахувань 
ПДФО. Однак наявність великих підприємств – це зазвичай спадок кількох 
попередніх десятиліть, сформований на території колись потужних районів, який 
перейшов до ОТГ, аніж заслуга місцевого керівництва цих ОТГ. Так, Вербківська 
і Богданівська ОТГ Дніпропетровської області «успадкували» видобувні та 
сільськогосподарські підприємства, Глобинська ОТГ Полтавської – підприємства 
з переробки сільгосппродукції, Галицинівська ОТГ Миколаївської – глиноземний 
завод. 

 Близькістю до обласних центрів і великих міст. Для ОТГ-сателітів 
великих міст останні є не лише ринком збуту, а й – за певних умов – і місцем 
проживання населення, яке працює в цих містах (Слобожанська ОТГ – «сателіт» 
Дніпра, Троїцька, Вербківська та Богданівська ОТГ – Павлограда). Це створює 
передумови до розвитку інфраструктури ОТГ, функціонування малого та 
середнього бізнесу і як наслідок – наповнення місцевого бюджету; 

 Об’єднанням сильної громади з однією-двома слабкими 
громадами. Місто, село, чи селище, на території якого розміщено великі 
підприємства – тобто сильні громади, – об’єднуються з невеликими слабшими 
громадами й отримують у своє розпорядження кошти (надходження від того ж 
ПДФО), які до об’єднання надходили в бюджет району (Слобожанська ОТГ 
Дніпропетровської, Сенчанська і Пришибська ОТГ Полтавської областей та ін.) 
[4]. 

Отже, аналіз провідних громад рейтингу фінансової спроможності ОТГ – 
тобто рейтингу здатності ОТГ заробляти достатньо коштів і раціонально їх 
використовувати для забезпечення свого розвитку, дав змогу розкрити «секрети 
своєї кухні» або як сьогодні кажуть, - інсайти свого успіху. І, як виявилося, вони 
далеко не завжди пов’язані з величиною громади (за кількістю мешканців і 
площею) та ефективним господарюванням місцевого керівництва. З-поміж усіх 
чинників «успіху» ОТГ визначальним є наявність підприємницького сектора та 
державних установ із великою чисельністю працюючих, які є фактичними 
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наповнювачами місцевих бюджетів доходами від ПДФО. Тому доки ПДФО 
надходитиме до бюджетів громад за місцем праці, а не проживання працівника, 
диференціація між ОТГ зберігатиметься (оскільки на підприємствах в 
«успішних» ОТГ часто працюють мешканці із сусідніх, куди «менш успішних» 
громад). Проте варто додати, що метою досягнення основних стратегічних цілей 
розвитку бюджетної та податкової системи України в умовах децентралізації 
державного управління,  увагу також доцільно зосередити на виконанні таких 
завдань як вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів та оцінки 
податкового потенціалу з урахуванням впровадження прозорих стимулів з 
нарощування ОТГ власної доходної бази; надання підтримки ОТГ щодо 
реалізації принципів бюджетування, орієнтованого на результат, і 
середньострокового фінансового планування. 
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Інноваційне підприємництво є рушієм розвитку та зростання економіки 
країни. Завдяки креативним підходам до створення нових 
конкурентноспроможних товарів і послуг широкого поширення у засобах масової 
інформації та громадськості набуло поняття «стартапи». Ці невеликі, не завжди 
юридично зареєстровані організації, створені винахідниками, інженерами-
інноваторами у наш час асоціюються із радикально новими трендовими 
продуктами та технологіями. 

У сучасних ринкових умовах традиційні уявлення про ведення бізнесу, 
шляхи отримання прибутку та завоювання ринку загалом відходять на другий 
план, поступаючись місцем інтелектуально-інноваційній складовій економіки, а 
саме – стартапам. Зважаючи на статистичні дані та досвід підприємницької 
діяльності, можна зауважити, що стартап-проекти формують основу 
конкурентоспроможності на рівні підприємств та країни в цілому. 

https://decentralization.gov.ua/news/12055
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Прийнято вважати, що стартап-проекти – це розвиток бізнесу в сфері ІТ 
чи в інтернеті. Насправді, стартапи існують в усіх сферах економіки, що є 
сприятливою умовою для пошуку потенційних інвесторів. 

 У 1976 р. журнал Forbes вперше почав використовувати термін 
«стартап», та сформулював його наступним чином «…не популярний бізнес – 
інвестиції в стартапи в електронній області обробки даних» [1]. Але широкого 
розповсюдження поняття набуло лише в 1990-х рр. та являло собою наступне 
визначення: стартап – компанія з короткою історією операційної діяльності . 

Ми вважаємо, що сьогодні актуальним є, запропоноване Стівом Бланком, 
визначенням: стартап – це тимчасова структура, яка займається пошуками 
масштабної, відтворювальної, рентабельної бізнес-моделі [2]. 

Проблема полягає в тому, що стартап є не великою організацією, бізнес 
одиницею у мініатюрі. Сформовані організації реалізують бізнесмоделі, в яких 
споживачі, їх проблеми та бажані характеристики продукту відомі заздалегідь. 
Умови функціонування стартапу діаметрально протилежні – він працює в 
режимі пошуку, намагаючись знайти відтворену, прибуткову бізнес-модель. Для 
цього потрібні спеціальні правила, стратегії, інструменти, вміння і навички, які 
дозволять мінімізувати ризик і підвищать ймовірність успіху [3]. 

Податки є чи не одним з найбільш резонансних та обговорюваних питань 
у суспільстві. Чутки про зміни податкових ставок, звинувачення індустрій 
в ухилянні від виплат або ж держави у надмірній підтримці певного сектору 
економіки — далеко не вичерпний перелік питань, які лунають в 
інформаційному просторі. Водночас, стабільне і передбачуване податкове 
середовище є важливою складовою розвитку держави.  

Реалізація ідей на рівні стартапів здатна сформувати новий підхід до 
вирішення економічних проблем, забезпечити економічне зростання через 
впровадження інновацій, вирішити певні соціальні проблеми та питання 
забезпечення певними продуктами та послугами, попит на які є вибірковим. 
Саме тому особливого значення набуває державна політика стимулювання 
розвитку стартапів, одним із основних інструментів чого є провадження певної 
фіскальної політики. 

У Європі, зокрема, до молодого бізнесу ставляться з повагою. Влада 
країн ЄС всіляко заохочує підприємців, які готові запускати і розвивати свою 
справу. Причому це стосується як резидентів, так і закордонних інвесторів. 
Нижче наведено табличку щодо особливостей оподаткування стартапів у 
певних країнах (Табл. 1).  

Україна також може стимулювати за допомогою такого суттєвого важелю 
як особливі умови оподаткування виникнення та діяльність стартапів в 
інформаційній сфері з метою подальшого розвитку нових технологій та 
переростання означених вітчизняних малих інноваційних утворень у великі ІТ-
компанії. Сьогодні в Україні для ІТ-стартапів діють загальні умови 
оподаткування, що законодавчо передбачають лише певні преференції для ІТ-
спеціалістів – приватних підприємців. Проте країна має стимулювати нові 
креативні напрямки розвитку, адже не можна досягти значних успіхів, 
спираючись лише на аграрний сектор і сировинну економіку. Так, наприклад, 
впровадження низької податкової ставки для інноваційних стартапів на строк до 
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10 років забезпечить зростання відповідної індустрії в 2-3 рази. Такий 
податковий клімат дозволить конкурувати Україні з іншими країнами в 
інноваційній сфері, забезпечуючи країні стійкі показники економічного росту [4]. 

Табл. 1 
Особливості оподаткування стартапів 

Країна Характеристика 

Польща  Звільнення стартапів від сплати податку на прибуток у ВЕЗ 

 Спеціальні ставки податку на додану вартість: 5-8% 
замість стандартних 23% 

Об’єднані 
Арабські 
Емірати 

 ВЕЗ передбачають 0% податку на прибуток стартап-
проектів 

Сінгапур  Для стартапів віком від трьох років діє звільнення від 
сплати податку на прибуто 17%, якщо сума доходу не 
перевищує 100000 сінгапурських доларів і за умови, що 
компанії засновані саме в цій країні 

 Пільгова ставка податку на прибуток проектів з інших країн 
починається від 4,5% 

Нідерланди  Існує цілий перелік напрямів реалізації стартап-проектів, 
коли оподаткування їхньої діяльності взагалі відсутнє 

Словаччина  Податкові пільги 

 Податкове стимулювання створення робочих місць 

Франція  Надається дослідницький податковий кредит зі ставкою 
50% у році здійснення інноваційного проекту і 40% - у 
другому році 

 В кінці першого року діяльності повертають витрати на 
інноваційні проекти готівкою, якщо не отримано прибутку 

Латвія  Податкові платежі та податкові збори для співробітників з 
науковим ступенем або стажем більше 5 років компексує 
держава 

 Передбачено пільговий податковий план для співробітників 
стартапів незалежно від рівня кваліфікації 

Підсумовуючи досвід багатьох країн світу щодо лібералізації податкової 
політики для стартап-компаній, слід зазначити, що урядом має 
використовуватися селективний підхід до кожного окремого напряму 
інноваційної діяльності таких компаній з використанням достатньо широкого 
арсеналу фіскальних інструментів (податкові преференції, субсидії та ін.). 
Податкове стимулювання інноваційних стартап-проектів сприяє розвитку 
компаній нового типу, технологій та секторів через непряме регулювання. 
Однак, розроблення цих схем вимагає виваженого прийняття рішень щодо 
підстав для зниження податків. Також при імплементації зарубіжного досвіду 
важливо враховувати національні особливості. Адже, в умовах різних типів 
економік застосування одних і тих самих методів податкового стимулювання 
може призвести до абсолютно різних результатів. Для України це означає 
доцільність вивчення аналогічного досвіду країн, які близькі до неї за типом 
економіки та рівнем розвитку, в сфері стимулювання розвитку інноваційних 
стартап-проектів через податковий механізм. За будь-яких умов, державна 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

346 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 4’ 2020 

 

підтримка, безумовно, відіграє важливу роль у формуванні інноваційної 
діяльності стартап-компаній. Розвиток стартап-проектів, в свою чергу, стимулює 
розвиток науково-технічного прогресу та сприяє прискоренню впровадження 
новітніх досягнень науки і техніки у виробництво. 
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У ринкових умовах важливого значення набувають непрямі методи 
втручання держави в економіку. Серед основних інструментів державного 
регулювання ринкової економіки чільне місце посідають податки. За допомогою 
податкової політики держава може впливати на процеси як на макро-, так і на 
мікроекономічному рівнях, визначати темпи економічного розвитку на майбутнє. 
Існує низка основних податків, які отримали загальносвітове визнання, хоча 
механізм їх сплати може істотно відрізнятися в конкретних країнах [1].  

Щодо України, то протягом останніх років простежується така динаміка 
податкових надходжень до Зведеного бюджету України (Рис. 1.1). 

Так, з Рис.1.1 видно, що протягом 2015 – 2018 рр. спостерігалось 
збільшення податкових надходжень до Зведеного бюджету України. Так, у 
2015р. до Зведеного бюджету держави надійшло 409417,5 млн. грн. податкових 
надходжень, тоді як у 2018 р. – майже у 2,5 разів більше. Щодо 2019 р., то на 
сайті Державної казначейської служби України не опубліковані річні 
надходження до Зведеного бюджету, а згідно найактуальніших даних за ІІІ 
квартал 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 774800,2 млн. грн. 
податкових надходжень. 

 

http://d1i53wesras4r4.cloudfront.net/reports/GlobalStartupEcosystemRe%20port2017.pdf
http://confcontact.com/node/633
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Рис. 1.1 Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету 

України, млн. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі даних [2] 
 
Вагоме місце у податковій системі кожної країни посідають непрямі 

податки. Саме непрямі податки відіграють важливу роль у державі формуючи 
найбільшу частку доходів Зведеного бюджету України. Непряме оподаткування 
в Україні представлене трьома податками: податком на додану вартість, 
акцизним податком та митом. Розлянемо динаміку даних податкових 
надходжень до Зведеного бюджету України (Рис.1. 2). 

 
Рис. 1.2 Динаміка податкових надходжень непрямих податків до 

Зведеного бюджету України, млн. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі даних [2] 
 
Проаналізувавши звітність Державної казначейської служби України 

протягом останніх років щодо непрямих податків, варто відмітити, що левову 
частку серед непрямих податків становить податок на додану вартість. Щодо 
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акцизного податку, то його частка у Зведеному бюджеті України є дещо 
меншою, а щодо мита, то його частка є найменшою серед всіх непрямих 
податків.  Розглянемо яку частку становлять непрямі податки у податкових 
надходженнях Зведеного бюджету.  

 
Рис. 1.3 Динаміка часток податкових надходжень непрямих податків до 

Зведеного бюджету України, млн. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі даних [2] 
 
При оцінці непрямих податків важливо дослідити яку частку вони 

займають у надходженнях до Зведеного бюджету. Так, з Рис. 1.3 видно, що 
саме податок на додану вартість формує основну частину надходжень до 
Зведеного бюджету. Так, у 2015 році частка ПДВ у доходах бюджету становила 
60,9%. У 2016 році частка ПДВ дещо зменшилася – до 36,2%, у 2017р. – 52%, у 
2018 р. -37,9%. Згідно найактуальніших даних ДКСУ частка надходжень від ПДВ 
до Зведеного бюджету України станом на ІІІ квартал 2019 року становила 28%. 

Щодо акцизного податку, то варто відмітити,що надходження від нього 
становлять значно меншу частку ,проте теж є доволі значними. Так, у 2015 році 
частка акцизного податку у доходах Зведеного бюджету становила 15,4%, у 
2016р. – 13,8%, у 2017р. – 13,9%, у 2018р. – 12,9%. Станом на ІІІ квартал 2019 
р. до Зведеного бюджету України надійшло 12,5% акцизного податку від всіх 
надходжень до Зведеного бюджету. 

Надходження від мита до Зведеного бюджету становлять найменшу 
частку серед непрямих податків. Так, у 2015 р. надходження від мита становили 
9,8% від всі надходжень до Зведеного бюджету, у 2016р. – 3,1%, у 2017р. – 
2,9%, у 2018р. – 2,7%, а станом на ІІІ квартали 2019р. – 2,9%. 

Непрямі податки впливають на платоспроможність та фінансову стійкість 
підприємства, формування його фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, 
конкурентоспроможність продукції та загалом на поведінку підприємців, щодо 
будь-якої діяльності: операційної, інвестиційної чи фінансової. Останнім часом в 
Україні склалася ситуація за якої практично всі підприємства намагаються 
максимізувати прибуток саме за рахунок мінімізації оподаткування [3]. 
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Так, сьогодні одним із найбільш суперечливих питань у системі 
оподаткування, що гальмує прибутковість вітчизняних підприємств та створює 
сприятливе середовище для фінансових зловживань і навіть відвертого 
шахрайства, є законодавчі суперечності щодо ПДВ.  

По – друге, негативний вплив на суб’єкти господарювання чинить 
недосконалість діючого механізму відшкодування ПДВ із бюджету. Попри 
впровадження системи електронного відшкодування сьогодні чинним 
законодавством не передбачено механізм відшкодування сум ПДВ, включених 
до Тимчасового реєстру, та структуру такого реєстру [4]. 

Крім того, негативний вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання 
справляє сплата акцизного збору на імпортовані товари. Суб’єкти 
господарювання зобов’язані сплатити акцизний збір під час митного очищення 
товару, а за алкогольні та тютюнові вироби під час придбання марок акцизного 
збору. Відшкодування цих коштів відбувається тільки після реалізації товарів 
споживачам. 

Отже, вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність 
підприємств є досить суттєвим, та водночас складним та недостатньо 
визначеним. 

Для вирішення проблем та вдосконалення регулюючого впливу 
податкової політики на економічну активність суб'єктів господарювання 
рекомендується:  

- застосовувати пільгове оподаткування для стимулювання стимулюванні 
інвестицій у капітальні активи, що дозволить підвищити економічний потенціал 
капіталоємних галузей;  

- запровадити податкові пільги для посилення стимулюючого ефекту 
інвестицій, які спрямовуються на реалізацію стартапів інноваційного характеру. 

 - здійснювати постійний контроль за діяльністю суб’єктів 
господарювання, які використовують систему пільгового оподаткування;  

- розробити заходи щодо моніторингу податкових пільг для забезпечення 
швидкого регулювання, якщо останні спричиняють значні втрати бюджету. 
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В УКРАЇНІ 

 
 

Сьогодні рівень розвитку страхового ринку є важливим показником 
еволюції всієї фінансової системи країни. Зростання всіх галузей народної 
економіки залежить від безпечного функціонування страхового ринку і 
фінансової підтримки страхових компаній. Фінансове забезпечення страхового 
ринку допомагає створити ефективну систему захисту громадян, підприємств та 
країни в цілому. Саме в умовах ринку, що супроводжується різноманітними 
ризиками, значно виокремлюється роль страхування, яке є важливим засобом 
захисту майнових інтересів. Крім того, у сферу страхування постійно входять 
нові суб'єкти як з боку осіб, які пропонують та просувають страхові послуги, так і 
з боку отримувачів цих послуг. Гармонізація інтересів усіх учасників страхового 
ринку, належна організація страхової справи в країні, а також дієвість і розвиток 
процесу страхування неможливі без відповідної правової бази, в основу якої 
покладений Закон України «Про страхування» [1]. 

Особливість оподаткування страховиків полягає у тому, що за основним 
видом діяльності страхових компаній – операційною страховою діяльністю, 
об’єктом оподаткування є дохід, а не прибуток. Що стосується інших видів 
діяльності страховика, то для них базою оподаткування є саме прибуток. 
Відповідно, результат діяльності страхових компаній в Україні підлягає 
оподаткуванню двома податками одночасно. Через такий порядок 
оподаткування, з одного боку, у розпорядженні страховиків залишається значна 
сума чистого доходу від основної діяльності, що ставить їх у особливе 
положення порівняно з іншими суб’єктами підприємництва., а з іншого боку, 
подвоюється податковий тиск на страховиків, чого не скажеш про банки, які 
сплачують лише один податок на прибуток від всіх видів діяльності. 

Двоїстий характер діяльності страховика, що полягає у одночасному 
здійсненні ним страхової та інших видів діяльності (інвестиційної, фінансової 
тощо) зумовлює специфіку формування його фінансових результатів до 
оподаткування (доходів та прибутку). Таким чином, страхові компанії, що 
провадять свою діяльність на території України, можуть сплачувати 
загальнодержавні та місцеві податки, серед яких: податок на прибуток 
підприємств, ПДВ, мито та податок на майно. Чинне податкове законодавство 
передбачає двоступеневу систему оподаткування страховиків податком на 
прибуток, яка полягає у тому, що для результатів основної операційної 
діяльності у вигляді доходу застосовується ставки податку у розмірі 0% та 3%, а 
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для результатів іншої діяльності (інвестиційна, фінансова, інша операційна) у 
вигляді прибутку – у розмірі 18% [2]. 

Розглянемо податкові надходження до Зведеного бюджету держави 
податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних 
організацій, розташованих на території України (рис. 1). Протягом останніх років 
обсяги надходжень від податку на прибуток страхових організацій є достатньо 
нерівномірними. Зокрема, за результатами 2019 року надійшло 1348,57 млн грн 
податку на прибуток, що на 11,2% більше, ніж аналогічні надходження 2018 
року. 

 
Рис. 1. Динаміка податкових надходжень з податку на прибуток страхових 

організацій до Зведеного бюджету України протягом 2016-2019 рр., млн грн 
Джерело: сформовано автором на основі даних [3]. 
 
Оподаткування сфери страхових послуг має багато недоліків і проблем. 

Альтернативний податок на страхові премії, загальний податок на прибутки від 
іншої діяльності спонукає страхових організацій до застосування схем ухилень 
від сплати, тобто призводить до порушень податкового законодавства. 
Удосконалення механізму оподаткування підприємств, у тому числі й страхових 
компаній, повинно здійснюватися на державному рівні, тобто шляхом прийняття 
відповідних законів [4, с. 446]. 

Також можна виділити шляхи вдосконалення оподаткування страхових 
компаній в Україні: 

– формування державних гарантій шляхом створення під егідою 
державного регулятора централізованих компенсаційних фондів для здійснення 
страхових виплат за зобов'язаннями компаній, які збанкрутілі; 

– інформатизація населення та підприємницького сектору, популяризація 
страхування, підвищення рівня страхової культури громадян, своєчасне 
оподаткування операцій зі страхування; 

– державний страховий нагляд за сплатою податків страховими 
компаніями; 

– стягнення податку безпосередньо з корпоративного прибутку страхової 
компанії; 
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– запровадити преференційний режим оподаткування прибутку малих 
страхових організацій шляхом встановлення прогресивної шкали податкових 
ставок залежно від вартісних показників масштабів страхової діяльності, а також 
надання їм можливості одержання спеціального податкового кредиту. 

Отже, для визначення напрямів подальшого зростання страхового ринку 
України важливо вирішити на основі комплексних розрахунків, яка система 
оподаткування буде сприяти позитивній та успішній роботі страхового ринку. 
Таким чином, з огляду на те, що оподаткування виступає одним з основних 
факторів, що регулюють попит і пропозицію на страховому ринку, необхідно 
створити ефективний податковий механізм в сфері страхування, що сприяє не 
тільки поповненню доходів бюджету, а й розвитку попиту на страхові послуги і в 
цілому страхового ринку. 
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стан та перспективи розвитку / Л. М. Маршук, В. Г. Плахтій // Молодий вчений. – 
2019. – № 3 (67). – С. 443-447. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В 
УКРАЇНІ 

 
 

Формування сучасної системи оподаткування є важливою складовою 
частиною процесу розбудови ринкової економіки України та її інтеграції до 
системи світових господарських зв’язків. У податковій системі України чільне 
місце посідають непрямі податки, які є ефективним інструментом впливу на 
суспільне виробництво. 

Непрямі податки, крім того, є основним джерелом формування доходів 
бюджету України. Саме в цьому полягає їх фіскальне значення в забезпеченні 
фінансування державних завдань і функцій. Сьогодні згідно чинного 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/21711
https://www.treasury.gov.ua/ua
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Податкового кодексу основними видами непрямих податків в Україні є податок 
на додану вартість, акцизний податок та  мито [1, 2]. 

Розглянемо фіскальну ефективність податків в Україні. Так, протягом 
2015-2019 рр. в Україні спостерігалось збільшення податкових надходжень до 
Зведеного бюджету України. Так, у 2015 р. до Зведеного бюджету держави 
надійшло 409417,5 млн грн податкових надходжень, тоді як у 2019 р. – майже у 
три рази більше (1070321,8 млн грн). 

Як відомо, вагоме місце у податковій системі кожної країни посідають 
непрямі податки. Саме непрямі податки відіграють важливу роль у державі, 
формуючи найбільшу частку доходів Зведеного бюджету України. Розглянемо 
динаміку даних податкових надходжень до Зведеного бюджету України (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка податкових надходжень непрямих податків до Зведеного 

бюджету України за 2015-2019 рр., млн грн 
Джерело: сформовано автором на основі даних [3]. 
 
Проаналізувавши звітність Державної казначейської служби України 

протягом останніх років щодо непрямих податків, варто зазначити, що левову 
частку серед непрямих податків становить податок на додану вартість. Так, до 
Зведеного бюджету України у 2015 році надійшло 249247,6 млн грн податкових 
надходжень з ПДВ. У 2016 році надходження від даного податку скоротилися на 
5,5% і становили 235506,9 млн грн. У 2017 році спостерігалось значне 
збільшення надходжень (на 82,9%) – до 460703,2 млн грн. А вже у 2018 році 
знову спостерігалось зменшення надходжень до 374508,2 млн грн. Щодо 
найактуальніших даних Державної казначейської служби України (ДКСУ), то за 
2019 рік до Зведеного бюджету України надійшло 329760,5 млн. грн. податку на 
додану вартість. 

Щодо акцизного податку, то його частка у Зведеному бюджеті України є 
дещо меншою. Так, у 2015 році до бюджету надійшло 63110,6 млн грн акцизного 
податку. У 2016 році – на 42,8% більше (90122,5 млн грн). Щодо 2017 року, то 
надходження від акцизного податку до зведеного бюджету знову зросли на 
28,1% до 115448,7 млн грн. У 2018 році знову спостерігалось збільшення 
надходжень від акцизного податку до 126757,5 млн. грн. Щодо найактуальніших 
даних ДКСУ, то за 2019 рік до Зведеного бюджету надійшло 130753,3 млн грн 
акцизного податку. 

Щодо непрямого податку – мито, то його частка є найменшою серед всіх 
непрямих податків. У 2015 році до Зведеного бюджету України надійшло 
40300,8 млн грн. У 2016 році розмір ввізного та вивізного мита значно 
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скоротився – до 20001,3 млн грн. Проте, вже у 2017 році податкові надходження 
з даного податку збільшились (на 22,7%) – до 24541,4 млн грн. У 2018 році 
знову надходження знову зросли – до 27076,6 млн грн. За 2019 рік до Зведеного 
бюджету України надійшло 30086,1 млн грн податкових надходжень. 

Таким чином, можна зробити висновок, що саме податок на додану 
вартість формує основну частину надходжень до Зведеного бюджету. Так, у 
2015 році частка ПДВ у доходах бюджету становила 60,9%. У 2016 році частка 
ПДВ зменшилася – до 36,2%, у 2017 році. – 52%, у 2018 році – 37,9%. Згідно 
найактуальніших даних ДКСУ частка надходжень від ПДВ до Зведеного 
бюджету України за 2019 рік становила 30,8%. 

Щодо акцизного податку, то варто відмітити, що надходження від нього 
становлять значно меншу частку, проте теж є доволі значними. Так, у 2015 році 
частка акцизного податку у доходах Зведеного бюджету становила 15,4%, у 
2016 році – 13,8%, у 2017 році – 13,9%, у 2018 році – 12,9%. За 2019 рік до 
Зведеного бюджету України надійшло 12,5% акцизного податку від всіх 
надходжень до Зведеного бюджету. 

Надходження від мита до Зведеного бюджету становлять найменшу 
частку серед непрямих податків. Так, у 2015 році надходження від мита 
становили 9,8% від всі надходжень до Зведеного бюджету, у 2016 році – 3,1%, у 
2017 році – 2,9%, а у 2018 році – 2,7%, за 2019 рік – 2,8%. 

Отже, варто зазначити, що податкова політика в Україні спрямована на 
збільшення частки непрямих податків, котрі мають переважно фіскальну 
спрямованість, оскільки оподатковують споживання, яке порівняно з 
оподаткуванням прибутку підприємств і доходів громадян, є більш сталим і 
менш гнучким. На нашу думку, вдосконалення системи непрямого 
оподаткування має базуватися на розв’язанні проблеми забезпечення достатніх 
надходжень до бюджету за рахунок збільшення обсягів виробництва і 
споживання, розширення обсягів інвестиційної діяльності, а не за рахунок 
збільшення податкового навантаження. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ 

ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 
 

Необхідність та системність дослідження інструментарію державного 
регулювання механізмів забезпечення митних інтересів взаємопов'язана з 
низкою обставин, серед яких: забезпечення повноцінних надходжень до 
державного бюджету, боротьба з несумлінною конкуренцією, розвиток 
зовнішньо-торгівельних відносин, активізація розвитку внутрішнього 
товаровиробника, сприяння добробуту населення тощо. Проте основним 
фактором, що впливає, все ж залишається, на нашу думку, відсутність 
одностайної, виваженої позиції щодо спрямування та глибини застосування 
механізмів державного регулювання в процесі забезпечення митних інтересів. 
Механізми регулювання змінюються з еволюційним поступом людства, що у 
залежності від історичної епохи та тенденцій розвитку суспільства 
видозмінюють ці механізми та їх відображення у ключових постулатах наукових 
шкіл, як меркантилізм, монетаризм, кейнсіанство, інституціоналізм, теорії 
регуляції, школа "економіки пропозиції" тощо.  

Світовий досвід економічної практики доводить, що не може бути 
ефективної соціально-орієнтованої економіки, яка ґрунтується на сучасних 
науково-технічних досягненнях, без активної регулювальної ролі держави. 
Реальна ринкова економіка, навіть на перших етапах її становлення, не 
обходилася без втручання держави. Змінювалися лише завдання, форми, 
інструментарій такого втручання та його масштаби [1, с. 27].  

На сьогодні державне регулювання є важливим елементом ринку, що 
необхідне самому бізнесу, особливо в умовах реформування української 
економіки, яка характеризується: 

 — високим ступенем зносу основних фондів, слабким розвитком 
машинобудування, підвищеною трудомісткістю; 

 — малоефективним механізмом перерозподілу ресурсів, що обмежує 
розвиток конкуренції; 

 — нестабільною грошовою одиницею; 
 — недостатньою інвестиційною активністю ; 
 — монополізмом, корупцією, тіньовою економікою, високою 

бюрократизацією системи управління, відсутністю чіткої та зрозумілої 
соціально-економічної перспективи [2, с. 632]. 

Не є виключенням, у даному контексті, і митна сфера, де важливими 
індикатором репрезентативності та ефективності її функціонування 
залишаються митні інтереси держави, забезпечення яких прямо залежить від 
виваженої та продуктивної роботи державного управлінського механізму.  
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Саме останній на сьогодні потребує перегляду засад функціонування та 
підвищення рівня його ефективності, з огляду на наявний стан, що 
характеризується: 

— недосконалістю митних правил та системи інформаційного 
забезпечення оперативно-службової діяльності;  

— низьким рівнем процесів управління та малопотужністю матеріально-
технічної бази;  

— недостатньою уніфікацією митних технологій, процедур та браком 
системи роботи із суб'єктами ЗЕД [3, с. 447];  

— відсутністю стратегії та концепції реалізації митної політики з 
врахуванням глобальних викликів та внутрішніх суспільно-економічних 
дисбалансів тощо. 

Під державним регулюванням системи забезпечення митних інтересів, ми 
пропонуємо розуміти, управлінську діяльності, що передбачає впорядкування, 
систематизацію, улаштування певного об'єкта управління, якими виступають як 
самі митні інтереси та митна безпека, так і регулятивний потенціал держави 
стану їх функціонування та забезпечення, з метою досягнення позитивного 
соціального та економічного результату. На сьогодні, у державі відсутнє як 
системне бачення, так і цілісний підхід до забезпечення митних інтересів 
держави з врахуванням їх специфічних особливостей. Основна частина 
проблеми, на нашу думку, полягає саме в інституційній площини, яка в свою 
чергу обумовлена недосконалою політичною та економічною кон'юнктурою в 
державі. Так, систематична реорганізація центрального державного органу, що 
відповідає за реалізацію державної митної політики; стратегічна невизначеність 
його місця в інституційному середовищі держави; постійні політичні 
звинувачення в корумпованості; колізії законодавства формують негативний 
імідж усієї митної системи в суспільстві, дискредитують працівників митних 
органів та не сприяють вирішенню поставлених завдань та повноцінному 
захисту митних інтересів, а також обумовлюють постійні спроби звузити права 
митних органів. Але, незважаючи на це, митні органи продовжують 
забезпечувати митними платежами зачну частку бюджету, яка з кожним роком 
зростає. Проте, не врахування системних протиріч, що існують у митній сфері та 
подальша політична реформація інституції без концептуальної основи є прямим 
чинником загрози митної та національної безпеки України. 

У кінцевому випадку запропонована система державного регулювання 
митних інтересів країни має забезпечувати: 

 — відповідний спектр національної безпеки та національних інтересів; 
 — стабільність, конкурентоспроможність, функціональність та 

незалежність національної економіки; — попередження різнорівневого 
комплексу загроз у площині екзо-, ендо- мезо- та мікрорівнів, що виникають у 
зв'язку з глобалізаційним, цивілізаційним поступом та несумлінною 
конкуренцією;  

— координацію та взаємодію митних органів з іншими державними 
органами по захисту митних кордонів країни, проведення митних процедур, 
боротьбі з контрабандою, митними правопорушеннями, тінізацією економіки, 
підтримці вітчизняного товаровиробника на зовнішніх ринках тощо;  
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— удосконалення митної інфраструктури у частині оптимального 
розташування, технічного оснащення, функціонально-технологічної експлуатації 
та структурно-організаційного функціонування; — відповідність розвитку митної 
системи стратегічним орієнтирам та цілям розвитку держави та її національним 
інтересам;  

— комунікаційну складову та повноцінний, ефективний інформаційний 
супровід управлінських дій держави щодо функціонування митної системи;  

— зміцнення позицій держави у міжнародних рейтингах та формування 
інвестиційно-привабливого середовища для зовнішніх інвесторів;  

— ефективну діяльність митних органів у площині забезпечення 
комплексом організаційно-економічних, матеріально-технічних, інноваційно-
технологічних, інституційно-правових, кадрово-мотиваційних ресурсів. 

Підсумовуючи зазначене вище, варто констатувати, що світові тенденції, 
глобалізаційні процеси та постійне збільшення об'ємів міжнародної торгівлі 
видозмінюють не тільки загально встановлені економічні порядки, але й 
сприяють переоцінці ролі діяльності митної системи в загальній структурі 
державної політики щодо забезпечення національних інтересів. 
Запропонований в рамках державного регулювання інституційний механізм 
забезпечення митних інтересів сприятиме оптимізації ефективності контролю за 
переміщенням капіталу, людей, товарів через національний кордон та 
дозволить підвищити захист митних інтересів держави. Зокрема у таких 
важливих напрямах забезпечення митних інтересів, як повнота та своєчасність 
наповнення бюджету, формування політики торгових стосунків, соціальний 
захист населення, активізація розвитку промисловості тощо. 
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АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
 

Оподаткування є одним із вагомих механізмів державного регулювання 
економіки, від якого залежить стимулювання як економіки в цілому, так і 
окремих її галузей. Саме тому важливо вирішити питання щодо формування 
ефективного механізму оподаткування доходів суб’єктів електронної комерції, 
який, в свою чергу, повинен враховувати специфіку даної сфери діяльності та 
відповідати наявному податковому потенціалу. 

На даний час на вітчизняному ринку прослідковуємо стрімкий розвиток 
електронної комерції як специфічної форми підприємницької діяльності. 
Відсутність необхідного адекватного віддзеркалення даної сфери в 
українському податковому законодавстві призводить до недостатньої кількості 
податкових надходжень від такої діяльності до бюджету. На сьогодні 
оподаткування електронного бізнесу здійснюється на таких ж засадах, що й 
«традиційне», тобто прослідковується відсутність врахування специфіки 
ведення електронного бізнесу при формуванні податкових механізмів. 
Внаслідок цього окремі суб’єкти економічної діяльності знаходять різні шляхи 
уникнення сплати податків: уникнення державної реєстрації підприємницької 
діяльності та приховування доходів від ведення бізнесу у податкові декларації.  

Сучасне міжнародне податкове законодавство, яке регулює електронну 
комерцію, базується на територіальному принципі, правових традиціях, 
відмінностях законодавства, інформації про грошові потоки та їх власників 
тощо. У кожному окремому випадку електронної комерції ці принципи діють 
зовсім по-іншому, оскільки встановити власника цифрового капіталу, 
ідентифікувати й контролювати трансакції в Інтернеті дуже складно. Думки 
вчених стосовно оподаткування електронної комерції досить різні. Одні 
вважають доцільним введення спеціального податку чи збору у сфері 
електронної комерції, інші ж пропонують наслідувати досвід США, де з 1992 р. 
діє податковий мораторій у сфері електронної комерції [1, с. 144].  

Чинна система оподаткування електронної комерції США передбачає 
оподаткування саме продажів у системі «купівля-продаж». При цьому, податок із 
продажів – це непрямий податок на кінцеве споживання. Він може стягуватися 
за місцем призначення, за джерелом продажів або за місцем реєстрації 
продавця. Останнє означає, що податок стягується за місцем розташування 
штаб-квартири організації. При обкладанні споживання за місцем призначення 
вичерпною податковою базою є споживання всередині держави. При стягненні 
податку за джерелом продажів базою буде споживання всередині держави плюс 
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чистий експорт, тобто оподатковуванню буде підлягати все внутрішнє 
виробництво. Варто зазначити, що у кожному штаті, який ввів у дію податок із 
продажів у системі оподаткування передбачений також й користувальницький 
податок (use tax), що прямо сплачується самим споживачем у тому випадку, 
якщо він купив товар у продавця, розташованого за межами штату й фізично в 
ньому відсутнього [2, с. 50]. Згадані підходи до оподаткування електронної 
комерції застосовують такі провідні держави, що займають лідируючі позиції в 
області нових інформаційних технологій як Японія, Канада, Південна Корея, 
Австралія та ін. [2, с. 51]. 

Що стосується Європейського союзу, то Єврокомісія націлена 
реформувати правила податкового законодавства ЄС таким чином, аби компанії 
оподатковували свої прибутки по місцю розташування їх клієнтів та користувачів 
інтернет-платформ, а не за місцем розташування їх штаб-квартир. Доки ці 
довгострокові зміни не будуть узгоджені на міжнародному рівні, орган 
запропонував тимчасовий податок на отримані компаніями прибутки в ЄС у 3%. 
Пропонований новий податок стосуватиметься компаній з річним світовим 
оборотом більше 750 млн євро, чий сукупний оподатковуваний дохід у розмірі 
50 млн євро виробляється в ЄС. Чиновники підрахували, що під дію податку 
підпадуть понад 100 компаній, які, за їх оцінками, приноситимуть близько 5 млрд 
євро податку на рік [3]. 

Зокрема, Україна має значний потенціал у розвитку цифровізації 
економіки, про що свідчить те, що у 2019 році 21 вітчизняна компанія увійшла до 
міжнародного рейтингу найкращих постачальників ІТ-послуг [4]. Попри те, 
зазначимо, що для успішного функціонування цифрової економіки необхідні 
хоча би 4 базові складові: інфраструктура (доступ в Інтернет, програмне і 
кадрове забезпечення, телекомунікації), електронний бізнес (ведення 
господарської діяльності через комп’ютерні мережі), електронна комерція 
(дистрибуція товарів через Інтернет), електронне врядування.  

На нашу думку, аби побудувати ефективну систему оподаткування 
електронної комерції, необхідно дотримуватися низки наступних рекомендацій:  

 забезпечити чітке визначення цифрових товарів та послуг, межі між 
цифровими, частково цифровими та нецифровими товарами та послугами, а 
також бізнес-процесами, бізнес-моделями та компаніями;  

 у зв’язку з широким розповсюдженням цифрових бізнес-процесів та 
бізнес-моделей важливо створити та накопичити досвід оподаткування прибутку 
від реалізації цифрових товарів та послуг;  

 максимально мінімізувати ймовірність виникнення «доходів без 
громадянства»;  

 враховувати виникнення нових поглядів на формування вартості 
цифрових товарів та послуг, при оподаткуванні прибутку від їх реалізації;  

 в умовах глобалізації та цифровізації мінімізувати різницю між ціною 
цифрових товарів у різних країнах, що може спотворювати рішення компаній та 
споживачів, та різницю між ціною фізичних та цифрових товарів, яка може 
впливати на потенційні податкові надходження до бюджету; 

 дослідити альтернативні позиції щодо того, чи насправді реальна 
ефективна податкова ставка цифрових компаній вища за реальну ефективну 
податкову ставку традиційних компаній;  
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 дослідити формування нових або трансформації старих підходів до 
розрахунків, зокрема рекламний бартер.  

Аналіз міжнародного досвіду дозволяє зробити висновок, що вирішення 
проблем оподаткування електронної комерції можливо лише через гармонізацію 
податкових відносин, завдяки активній співпраці податкових органів з суб’єктами 
господарювання, що здійснюють свою господарську діяльність з використанням 
мережі Інтернет. Створення ефективної системи оподаткування електронного 
бізнесу є вкрай необхідним, оскільки це мобілізує додаткові податкові 
надходження до бюджету, формує новий підхід до податкового адміністрування, 
заснованого на принципах прозорості, контрольованості, безпечності, 
ефективності, нараховує та мобілізує податки у режимі реального часу або 
наближеного до нього та скорочує витрати на адміністрування податків.  
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Податкова політика тісно взаємодіє з іншими сегментами економічної 
політики держави – бюджетною, митною, валютною, та ін. Сутність податкової 
політики проявляється у формах та методах мобілізації фінансових ресурсів та 
їх використання відповідно до завдань та потреб держави [1]. 

Податкова політика покликана забезпечувати формування фінансових 
ресурсів, необхідних державі для виконання взятих на себе функцій (захист 
країни, охорона правопорядку, національна безпека); здійснювати регулюючий 
вплив на процеси соціально-економічного розвитку країни. 

Сучасна податкова система України знаходиться в стані невизначеності. 
Оскільки не зрозуміло, чи стан системи буде хаотичним чи зміниться на новий, 
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більш впорядкований високий рівень. Тому процеси оподаткування в Україні 
потрібно обов’язково удосконалювати. 

Невтішну ситуацію в податковій сфері можна спостерігати, аналізуючи 
дані міжнародних рейтингів, а саме показники, які стосуються системи 
оподаткування. Так, за рівнем оподаткування (відповідно до Індексу глобальної 
конкурентоспроможності) Україна посідає 23 місце, станом на 2018 рік (тобто 
входить в ТОП-25 країн з найвищими податками), - 51,9% прибутку йде на 
сплату податків (з огляду на розмір податків, які платять приватні особи та 
представники бізнесу) [2]. 

Відповідно до міжнародного рейтингу Doing Business, який розроблений 
Світовим Банком, загальне місце України – 64, а по показнику «Оподаткування» 
- 65 [3].  

Важливим чинником забезпечення економічної стабільності країни 
виступає здійснення ефективної податкової політики, яку, перш за все, повинна 
бути спрямована на стимулювання соціального розвитку та економічного 
зростання. Складність оподаткування підприємництва в Україні організаційного 
характеру криється в необхідності витрачання значного часу на здійснення 
обліку, проходження перевірок, нарахування та сплату податків, відвідування 
податкових органів, здавання звітів. Вітчизняні підприємці стикаються зі 
складністю і неоднозначністю трактування податкового законодавства [4].  

Не зважаючи те, що до Податкового кодексу України були внесені суттєві 
зміни, сучасна вітчизняна податкова система не забезпечує збалансування між 
реальними можливостями економіки та податковим навантаженням суб’єктів 
господарювання. Необхідно стабілізувати фінансову ситуацію, стимулювати 
процеси економічного зростання та підвищити інвестиційну привабливість 
України на міжнародній арені. 

Найбільшою проблемою податкової системи України є система 
адміністрування податків, а саме низька якість консультаційної та 
роз’яснювальної роботи; проблема повернення платникам  коштів, сплачених 
надміру; відсутність необхідної кількості електронних сервісів для платників 
податків, недосконале програмне забезпечення; складність адміністрування та 
декларування податків. 

Основними пріоритетами Міністерства фінансів України у забезпеченні 
формування та реалізації державної податкової політики є: 

- підвищення стабільності, ефективності, прогнозованості податкової 
системи; 

- відсутність негативного впливу для ведення бізнесу; 
- підвищення якості податкового адміністрування та його ефективності; 
- ефективне акумулювання ресурсів, які є необхідними для виконання 

державою покладених на неї функцій; 
- сприяння розвитку економіки; 
- забезпечення рівності та справедливості податкової системи, а також 

адаптацію до норм та правил Європейського Союзу; 
- розширення бази оподаткування [5]. 

 
Список використаних джерел: 
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СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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Система казначейського обслуговування бюджетів є однією із вагомих 
елементів державної бюджетної політики України. Специфіка казначейського 
обслуговування бюджетів полягає в необхідності організації ефективної 
взаємодії органів Казначейства України та державних і регіональних фінансових 
органів влади в частині оптимального розмежування повноважень між ними за 
принципом усунення дублювання функцій і досягнення максимальних показників 
ефективності в процесі обслуговування бюджетів всіх рівнів. Все 
вищевикладене підкреслює значущість Казначейства України в системі 
вітчизняних фінансових інститутів загалом і в бюджетному процесі зокрема, що 
підкреслює актуальність зазначеної тематики.  

Порядок обслуговування бюджетів всіх рівнів органами Державної 
казначейської служби України, напрями вдосконалення та інформаційної 
модернізації досліджувалися такими науковцями, як О. О. Скорик, О. М. 
Севастєєвою, Л. М. Луцівом, Л. Гордієнко та іншими. Віддаючи належне 
досягненням науковців щодо опрацювання зазначеної проблематики, слід 
наголосити на необхідності подальшого поглибленого вивчення  системи 
казначейського обслуговування в системі державного регулювання економіки 
України на більш сучасному етапі розвитку.  

Зауважимо, що система казначейського обслуговування в Україні 
формувалася під впливом постійних структурних змін у фінансовій сфері. На 
кожному етапі розвитку створювалися нові передумови для подальшого 
вдосконалення і ефективного управління державними фінансами країни. На 
сучасному рівні казначейська система України має певні проблеми на недоліки, 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=CORPTAXRATE
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зокрема однією з вагомих є те, що в Україні існують різні формати та протоколи 
електронного цифрового підпису. Окремим недоліком є низький рівень знань 
більшості працівників органів Казначейства у сфері сучасних інформаційних 
технологій, а також занадто мала кількість високопрофесійних спеціалістів 
інформаційних технологій та захисту інформації в штаті служби. Надзвичайно 
важливою проблемою залишається також перманентна нестача фінансових 
ресурсів у державі, отже й недостатнє матеріальнотехнічне забезпечення 
пропонованих змін щодо модернізації інформаційної системи Казначейства [1]. 

Зважаючи на це, сьогодні одним із основних завдань органів 
казначейства є спрощення та вдосконалення обслуговування розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів [2]. В Україні використання автоматизованих 
систем забезпечує створення єдиного інформаційного простору, що охоплює всі 
функціональні ділянки бюджетної сфери та всіх учасників бюджетного процесу. 
Зокрема, застосування сучасних інформаційних технологій передбачає 
створення якісно нових форм організації діяльності органів Державної 
казначейської служби України та їх структурних підрозділів, оптимізацію 
взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом 
надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати 
електронні сервіси з використанням мережі Інтернет [3]. 

Крім того, перспективним напрямком для казначейства є впровадження 
проекту «Електронний бюджет», призначений для забезпечення відкритості, 
прозорості та підзвітності діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також для підвищення якості фінансового 
менеджменту організацій сектора державного управління за рахунок 
формування єдиного інформаційного простору і застосування інформаційних і 
телекомунікаційних технологій в сфері управління суспільними фінансами. 
Впровадження та адаптація системи віддаленого доступу клієнтів Казначейства 
через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» значно спростить 
проходження платежів, підвисить відмовостійкість інформаційного середовища 
Державної казначейської служби України, спростить обслуговування органами 
Державного казначейства розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів. При 
цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в 
режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих в територіальних 
органах ДКСУ, зокрема – проходження платежів, отримання виписок по 
рахунках тощо. ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» призначений для 
надання зовнішнім клієнтам Державної казначейської служби України 
(розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів) віддаленого доступу за 
допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації 
процесу виконання бюджетів усіх рівнів [4]. Це дозволить оптимізувати витрати 
на підтримку цього процесу завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних 
паперових документів, прискорити обробку інформації, скоротити час на 
казначейське обслуговування бюджетів та зменшити кількість помилок в даних.           

Попри те, вітчизняна казначейська система обслуговування бюджетів 
вдосконалюється, її функціональні можливості розширюються, вживаються 
заходи щодо стандартизації та оптимізації передових інформаційних технологій, 
спрямованих на модернізацію та уніфікацію казначейських процедур і 
забезпечення підвищення ефективності, прозорості та доступності інформації у 
сфері державних та місцевих фінансів. Як наслідок виконання зазначених 
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заходів, очікується покращення рівня обслуговування розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів; прискорення процесу обслуговування та 
покращення оперативного контролю за бюджетним процесом; запобігання 
порушенням законодавства в бюджетній сфері; впровадження сучасних 
інформаційних технологій; застосування сучасних засобів комунікації тощо. 
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Реформа децентралізації, що розпочала свою дію 2014 року, зачіпає 
сферу формування й управління фінансами новостворених об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ).  

Децентралізація – це передача повноважень та фінансів від державної 
влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування [1]. Така 
реформа посприяла збільшенню доходів бюджетів на місцевому рівні. 
Відповідно органи місцевої влади мають достатню фінансову забезпеченість 
для того, щоб вирішити  місцеві проблеми та питання. Проте фінансові потреби 
ОТГ тепер забезпечуються через видатки їх бюджетів. 

Самі доходи таких бюджетів поділяються на 2 види: власні і передані. 
Відповідно власні надходять внаслідок певної економічної діяльності самих 
органів місцевого самоврядування. Вони складаються з податкових, 
неподаткових і інших надходжень. А передані ОТГ безповоротно надає 
держава, як частину власного бюджету. Тобто для активного об’єднання 
територіальних громад держава виділяє різні дотації і субвенції, що 
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допомагають ефективному розвитку територій сіл та селищ, що входять до 
складу ОТГ. 

Значення власних доходів місцевих бюджетів в останні три роки 
коливається в межах від 45-47% загальних доходів місцевих бюджетів. У 2018 
році до доходів місцевих бюджетів надійшло 562.4 млрд грн, з яких 263.5 млрд 
грн – власні доходи, а 298.9 млрд грн – передані з держбюджету [2]. 

Тепер ОТГ розпоряджаються: 60 % податку на доходи фізичних осіб; 100 
% податку на майно; 100 % єдиного податку; 5 % акцизного податку з роздрібної 
торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти); 100 % податку на прибуток установ 
комунальної власності ОТГ; 100 % платежів за надання адміністративних 
послуг; 25 % екологічного податку; іншими зборами та платежами, 
міжбюджетними трансфертами та надходженнями в рамках програм та допомог 
[3, 4]. 

За допомогою даних доходів органи місцевого самоврядування 
спрямовують свої видатки на розвиток ОТГ. Таким чином фінансування 
отримують медичні установи, школи, дитячі садки, малозабезпечена частина 
населення. Також виділяються кошти на субсидії, пільги та розвиток 
інфраструктури об’єднаних територій в цілому. 

Окрім головної мети – підвищення доходу міського бюджету та 
зменшення його видаткової частини, ця реформа також містить план щодо 
прозорості використання бюджетних коштів (публікування звітів на офіційному 
веб-сайті для донесення інформації кожному громадянину держави), 
становлення системи бюджетного планування та бюджету участі та покращення 
системи управління фінансами ОТГ в цілому. 

Необхідно констатувати той факт, що розроблення дієвого плану 
управління фінансами об’єднаних територіальних громад є основою 
подальшого розвитку усіх сфер економіки України.  

Відповідно виділяють основні фактори впливу на розроблення стратегії 
управління фінансами ОТГ, а саме: 

1. До складу ОТГ входять території декількох населених пунктів, тобто 
сіл та селищ. 

2. ОТГ надають доступні та якісні послуги їхнім громадянам. 
3. Некомпетентність в управлінні фінансами ОТГ через брак практики та 

досвіду роботи в цій сфері. 
4. Відносини між бюджетами держави та ОТГ є міжбюджетні та прямі. 
5. Бюджет об’єднаної територіальної громади зосереджує в собі велику 

частину фінансових ресурсів. 
Окрім факторів внутрішнього впливу, на управління фінансами ОТГ 

впливають і зовнішні чинники, такі як стан різних сфер політики країни та її 
фінансового ринку тощо. 

Необхідно зазначити, що ці фактори уповільнюють темп проведення 
реформ та утворюють певні бар’єри. У цьому контексті виділено основні 
напрями фінансової стратегії ОТГ: аналіз і оцінка фінансово-економічного стану 
ОТГ; розробка облікової і податкової політики ОТГ; розроблення кредитної і 
страхової політики ОТГ; управління доходами і витратами ОТГ; збутом продукції 
і прибутком; вибір інвестиційної політики; оцінка досягнень ОТГ та інше [5]. 

Отже після проведення реформи децентралізації фінанси ОТГ та їхнє 
управління, відповідно, теж піддалося реформуванню. Завдяки ефективному 
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управлінню основним досягненням стало підвищення доходів до бюджетів ОТГ, 
що сприяє розвитку цих територій та економіки країни в цілому. Хоча існують 
певні чинники уповільнення процесу децентралізації в сфері фінансів, ця 
реформа вважається однією з найдієвіших та ефективних. 
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Ефективно функціонуюча ринкова економіка обов'язково повинна 
базуватись на державному регулюванні фінансово-господарської діяльності 
підприємств з метою забезпечення стабільного довгострокового економічного 
розвитку. Відомо, що регулювання підприємницької діяльності здійснюється за 
допомогою фінансово-економічних методів і перш за все шляхом застосування 
відповідної системи оподаткування. Змінюючи порядок оподаткування та 
податкові ставки, впроваджуючи податкові пільги, держава може впливати на 
розвиток певних галузей та виробництв, а також розв’язувати актуальні 
соціально-економічні проблеми. 

В умовах сьогодення спостерігається зміна пріоритетів у функціях 
податків. Фіскальна функція, основним призначенням якої є формування 
доходної частини бюджету задля створення матеріальних умов для 
функціонування держави, вже не є основною, оскільки акцент переміщується на 
регулюючу функцію податків, яка визначає регулювання доходів, платежів між 
галузями економіки та державою в цілому, а також спрямовується для 

https://decentralization.gov.ua/
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досягнення рівноваги між попитом і пропозицією, виробництвом і споживанням 
[1]. Таким чином за допомогою податків відбувається стимулювання ділової 
активності та економічного зростання країни загалом.  

Податкове стимулювання визначають як своєрідну підфункцію 
податкового регулювання, яка передбачає наявність системи методів та 
інструментів державного впливу, спрямованих на стимулювання фінансово-
господарської діяльності платників та збільшення їх ефективності внаслідок 
зміни порядку оподаткування. Інструментами податкового стимулювання 
виступають: податкові пільги, спрощення системи обліку та звітності, зміна 
строку сплати податку. До основних методів стимулювальної податкової 
політики, відповідно, відносять: звільнення від сплати податків, застосування 
диференційованих ставок, зниження податкової ставки, зменшення бази 
оподаткування, зменшення податкового зобов’язання, податковий кредит [3]. 

Головна роль у політиці податкового стимулювання належить 
застосуванню податкових пільг. Відповідно до статті 30 Податкового кодексу 
податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством 
звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку 
та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав. 
Податкова пільга надається шляхом: 

- податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до 
нарахування податку та збору; 

- зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та 
збору; 

- встановлення зниженої ставки податку та збору; 
- звільнення від сплати податку та збору [4].  
Серед найголовніших проблем системи пільгового оподаткування в 

Україні вітчизняні науковці відзначають відсутність державної системи оцінки та 
моніторингу пільг. Так, наявна система надання податкових пільг не дозволяє 
об’єктивно оцінити їх ефективність і доцільність для окремих галузей та 
економічного зростання загалом. Усі ці фактори зумовлюють виникнення 
податкових втрат, неефективний перерозподіл податкових надходжень, 
порушення макроекономічної та фіскальної стабільності. 

Серед податків, які відіграють основну роль у системі оподаткування 
підприємств, виділяють ПДВ та податок на прибуток [1]. Податок на додану 
вартість виступає основним бюджетоутворювальним податком в Україні. У 2018 
році надходження від ПДВ до державного бюджету становили 210, 8 млрд грн, 
що є на 14,9% більше, аніж у 2017 році. У 2019 році дані надходження зросли 
ще на 1,3 млрд грн. Проте водночас ПДВ є головним непрямим податком за 
обсягом наданих пільг, адже цей податок є одним з найобтяжливіших для 
платників, оскільки часто вилучає частину оборотних коштів, необхідних для 
здійснення поточної діяльності. 2018 року втрати бюджету внаслідок пільгового 
оподаткування ПДВ становили 67,3% у загальній структурі втрат за всіма 
податками [5]. 

Податок на прибуток підприємств займає друге місце після ПДВ за 
обсягом надходжень до державного бюджету (приблизно 20% від податкових 
надходжень). У 2017 році надходження до держбюджету від податку на 
прибуток становили 63,9 млрд грн, у 2018 році – 95, 7 млрд грн, а у 2019 році – 
99 млрд грн. Проте у 2018 і 2017 роках бюджет також недоотримав від цього 
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податку відповідно 1,289 млрд грн. і 989 млн грн. [5]. Від податку на прибуток 
залежить вибір правової форми організації бізнесу, напрям розподілу прибутку 
та розподілу наявних ресурсів. Пільгова ставка податку на прибуток дозволить 
збільшити кошти, які підприємство одержує після сплати податку на прибуток, 
підвищити конкурентоспроможність українського підприємництва та знизить 
частку тіньової економіки [3]. 

У цілому надання податкових пільг повинно бути спрямоване на 
підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємств і є ефективним 
тоді, коли підприємства зацікавлені у виробництві тієї продукції, яка потрібна 
державі, та розвитку тих галузей і регіонів, які є пріоритетними для держави.  

Проте на думку деяких економістів, податки повинні сплачувати всі, в кого 
виникає той чи інший об'єкт оподаткування. Пільги можливі й потрібні, якщо 
вони мають цілеспрямований характер – стимулюють інвестиційну та 
інноваційну діяльність, сприяють виконанню загальнодержавних програм і мова 
може йти тільки про пільгові податкові ставки, встановлені на якийсь термін. 
Причому, по-перше, надання таких пільг має бути виваженим процесом, а по-
друге, - водночас вирішувати питання про компенсаційні заходи щодо доходної 
частини бюджету. 

Інші вважають, що окремі пільги в оподаткуванні можливі лише з трьох 
позицій: щодо експортних операцій, інвестицій і новостворених підприємств. 

Як свідчить зарубіжна практика, на податкові пільги можуть 
розраховувати передусім новостворені і фінансово слабкі підприємства. Крім 
того, захід цей тимчасовий, бо результат має бути помітним за два – три роки. 
До того ж за кордоном пільги надають не галузям, а процесам технологічного і 
технічного оновлення, незалежно від галузевої приналежності чи місця 
розташування [2].  

Отже, для України важливим є досягнення гнучкості у системі 
оподаткування, внаслідок чого податки можуть виступати не лише джерелом 
наповнення державного бюджету, а й інструментом ефективного впливу на 
фінансово-господарську діяльність суб’єктів економіки. Обов’язковою умовою 
реалізації стимулюючого потенціалу податкових важелів регулювання 
економічного розвитку є формування нових підходів до надання пільг і 
преференцій суб’єктам господарювання та удосконалення самого механізму 
податкового стимулювання. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 

Сьогодні Україна знаходить в умовах реформ, зокрема децентралізація. 
Фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності 
органів місцевої влади. 

На нинішньому вирішальному етапі реформ, коли основним мотивом 
економічної політики стає безпосередня орієнтація держави на зростання 
добробуту населення, на пожвавлення підприємництва та малого бізнесу, на 
посилення ринкових регуляторів у стимулюванні розвитку національної 
економіки, назріла гостра необхідність невідкладного реформування податкової 
системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного та раціонального 
податкового законодавства. 

Дослідженням даного питання присвячено численні публікації як 
науковців так і податківців-практиків, серед яких особливої уваги заслуговують 
праці В. Л. Андрущенка та О. П. Кириленко, Ю. Б. Іванова, І. О. Луніної, Л.Л. 
Тарангул, О.А. Фрадинський, В.В. Письменний, С.В. Павлов, Л. Д. Тулуша та Н. 
М. Малініної, а також ряд інших дослідників 

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від 
державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше 
повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна 
реалізовувати найбільш успішно. [1]  

Головна ознака фінансової незалежності місцевих бюджетів – володіння й 
можливість самостійно розпоряджатися фінансовими ресурсами, розмір яких 
відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи місцевого 
самоврядування. Однією з важливих проблем формування місцевих бюджетів 
нині є забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів 
та формування міжбюджетних відносин з метою підвищення рівня фінансової 
самодостатності через посилення бюджетної децентралізації. [2] 

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до 
переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, 
рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є 
обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад [3] 

Протягом 2018 року надходження власних доходів до загального фонду 
місцевих бюджетів України (доходи без урахування міжбюджетних трансфертів) 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
http://sfs.gov.ua/
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склали 234,1 млрд грн, що на 41,4 млрд грн або на +21,5% більше у порівнянні з 
2017 роком. З початку реформи фінансової децентралізації доходи місцевих 
бюджетів показують стрімку позитивну динаміку: якщо у 2014 році їх обсяг 
становив 68,6 млрд грн, то за п’ять років, очікується, що вони зростуть майже в 
4 рази та за підсумками 2019 року складатимуть 267,0 млрд грн. 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. 

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають 
надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 138,1 млрд грн або 
59% від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з 2017 роком 
надходження ПДФО в цілому по Україні зросли на 27,5 млрд грн або на 24,9 %. 
Рис. 1. [4] 

 
Рис. 1. Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих 

бюджетів (загальний фонд), % 
 
Варто зазначити, що показники виконання бюджетів відображають 

загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до 
подальшого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є 
індикатором того, що територіальна громада має можливість надавати більш 
якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та 
інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та 
залучення інвестицій, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати 
інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади. 

Отже, можна зробити висновок, що податки є основним фактором 
формування бюджету. Головним напрямком розширення фінансової автономії 
громад. Ефективне використання податку призведе до ефективної економічної 
системи України. Так, за рахунок сплати податків до місцевих бюджетів , 
проводяться виплати з соціального захисту та соціального забезпечення сім’ям 
з дітьми, ветеранам війни та праці, іншим незахищеним верствам населення, 
утримуються будинки-інтернати, притулки, фінансуються молодіжні програми, 
утримуються заклади освіти, охорони здоров’я. Тому податкова децентралізація 
відіграє значну роль у функціонуванні громади, її житлово-комунальних 
господарств, закладів культури та спорту, тощо.  
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СУЧАСНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 
 

Із здобуттям незалежності Україна самостійно визначає стратегію 
соціально-економічного розвитку, розробляє та формує незалежну фінансову 
політику в контексті загальнодержавної економічної політики. Однією зі 
складових фінансової політики є фіскальна політика, частиною якої є податкова 
політика. 

Актуальність проблеми податкової політики зумовлена тим, що у ході 
здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ відбулися глибокі 
соціально-економічні перетворення. Разом з тим непослідовність процесів 
реформування, відсутність цілісної концепції державної економічної політики, 
значні структурні диспропорції в економіці призвели до глибокої і затяжної 
соціально-економічної кризи суспільства. Одним з важливих факторів кризових 
явищ в Україні стала невиважена податкова політика держави, у результаті якої 
відбулося гальмування інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою чергу 
призвело до зниження рівня реальних податкових надходжень. Податкова 
система України недосконала: громіздка, надскладна для розуміння, 
нестабільна, непрозора, заплутана, неефективна, суперечлива, відзначається 
високим податковим навантаженням. Крім того, вона обтяжена великою 
кількістю змін та доповнень до податкового законодавства і є дорогою для 
утримання. І це далеко не повний перелік її недоліків. В такому вигляді вона 
гальмує економічний розвиток держави, і потребує нагального реформування. 
[1] 

Податкова політика не має самостійного характеру, оскільки податки, як 
інструмент впливу на економіку, застосовуються в комплексі з іншими методами 

https://decentralization.gov.ua/questions/1?page=2
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Prior_reformuv_Shemaeva-6cb4e.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/382/Fourpager.pdf
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її регулювання. Податок - це обов'язковий платіж фізичної або юридичної особи 
на користь держави у визначених розмірах і у певний час. 

Загалом податкова політика - це система відносин, які складаються між 
платником податку і державою, а також стратегія їх дій у різних умовах 
господарювання та економічних системах. Це вибір найефективніших з 
альтернативних варіантів здійснення податкових платежів з урахуванням 
впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, які діють в умовах, що склалися. 
Податкова політика -- це діяльність держави у сфері акумулювання і 
використання податків. [2] 

Податкова система має стимулювати інноваційну та інвестиційну 
діяльність, що потребує зменшення податкового тиску, посилення захисту 
платників податків, максимальне спрощення процедури оподаткування. 

Однак, в сучасних умова податкова система України має ряд недоліків: 
1. Значна складність та суперечливість податкової системи; 
2. Фіскальна спрямованість податкової системи і недостатня орієнтація 

регулюючої функції на стале економічне зростання; 
3. Складна, неоднорідна та нестабільна нормативно-правова база 

оподаткування, а також неузгодженість та суперечливість окремих законодавчих 
норм; 

4. Витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з 
доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння; 

5. Значна нерівномірність розподілу податкового тягаря через наявність 
великої кількості податкових пільг та існування різноманітних схем ухиляння від 
сплати податків; 

6. Непрозорість податкового регулювання; 
7. Корумпованість і каральний зміст податкових відносин. 
Дані недоліки призвели до таких проблем у системі оподаткування 

України, як: податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними 
цільовими фондами; бюджетна заборгованість з відшкодування ПДВ; ухилення 
від оподаткування; нерівномірне податкове навантаження, найбільша частка 
якого покладена на законослухняних платників. Для реалізації пріоритетів 
розвитку податкової політки, необхідно здійснювати комплекс стимулюючих 
заходів, які передбачають: зниження податкового тиску, стимулювання 
інноваційної діяльності, сприяння розвитку малого підприємництва, підвищення 
фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, 
поліпшення адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати 
податків, декриміналізація податкового законодавства. [3] 

Отже, виходячи з дослідження сутності проблем і стратегічних цілей 
реформування податкової політики України, виникає необхідність 
удосконалення податкової політики України за такими напрямами: підвищення 
ефективності системи адміністрування; вдосконалення законодавчого 
забезпечення податкової системи шляхом розробки і прийняття Податкового 
кодексу України; детінізація економіки та боротьба з корупцією в системі 
адміністрування податків шляхом посилення кримінальної відповідальності за 
ухилення від сплати податків та корупцію у системі держаних органів влади; 
реформування спрощеної системи; реформування системи відрахувань до 
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фондів соціального страхування шляхом запровадження єдиного соціального 
податку. [4] 
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Малий бізнес є одним з найважливіших елементів ринкової економіки. 
Даний сектор економіки відрізняється здатністю швидко адаптуватися до 
зовнішніх змін і слугує джерелом інноваційного зростання для економіки. Малий 
бізнес найгостріше реагує на зміни ринкової кон’юнктури і податкового 
законодавства, формує необхідну атмосферу конкуренції, виступає в ролі 
джерела формування середнього класу, забезпечує політичну і соціальну 
стабільність в суспільстві і має суттєвий вплив на підприємницьку активність 
регіону [1, с. 77]. 

Для того, щоб розпочати бізнес в Україні, необхідно не тільки пройти 
процедуру державної реєстрації, але й стати на облік у місцевих відділеннях 
Державної податкової служби та на постійній основі сплачувати податки до 
державного бюджету. Суб’єкти малого підприємництва в Україні можуть 
реєструватись у двох формах: як фізична особа-підприємець або як юридична 
особа. 

Податки в Україні для малого бізнесу регулюються Податковим кодексом. 
Згідно з ним суб’єкти підприємницької діяльності можуть самостійно обрати 
податковий режим: загальний чи спеціальний (по спрощеній системі) [2]. 

Загальну систему оподаткування обирають юридичні особи незалежно від 
виду діяльності, суми річного доходу чи кількості працівників – вибір системи не 
обмежується жодними критеріями. В даному випадку податок стягується з 
чистого доходу підприємця і складає відсоток від прибутку. Спрощена система 
оподаткування існує з метою зменшення податкового навантаження та 

http://rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58997.doc.htm
https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65625b3ac78a5d53b89521206d26_0.html
https://fin.bobrodobro.ru/44393
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стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні. В її межах на заміну окремим 
платежам приходить єдиний податок, розмір якого може бути фіксованим або 
коливатися залежно від доходу. Крім того, до спрощеної системи оподаткування 
застосовується й спеціальний режим звітності, що теж полегшує життя 
підприємцям. На жаль, щоб стати платником єдиного податку, одного бажання 
не вистачить. Потрібно відповідати ряду обов’язкових критеріїв, а саме: 

 бути резидентом України; 
 не мати боргу перед державою; 
 займатися тільки тією підприємницькою діяльності, що передбачає 

законодавство; 
 відповідати стандартам однієї з чотирьох груп єдиного податку. 
Серед основних проблем в системі оподаткування є його складність і 

заплутаність. Система податків має складну структуру, яка включає в себе різні 
податки, акцизи, збори і відрахування, які майже не відрізняються один від 
одного. Часто це призводить до неправильного підрахунку і сплати податків, що 
тягне за собою нарахування пені. 

У зв’язку з високими податковими ставками, деякі підприємці після сплати 
всіх обов’язкових податків не мають достатньої кількості коштів на підтримку та 
розвиток своєї діяльності. Тому багато хто шукає легальні шляхи ухилення від 
сплати податків шляхом віднесення доходів підприємства до категорій, до яких 
застосовуються більш низькі ставки. До недоліків також можна віднести 
складність податкової звітності підприємців. Заплутаність і часті зміни в 
законодавстві, а часто і відсутність знань, тягне у підприємця великі фінансові 
витрати: або на оплату штрафних санкцій, або на наймання кваліфікованого 
фахівця з ведення бухгалтерського обліку [3, с. 107]. 

Тому на сьогодні головним завданням держави є створення ефективної 
системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, яка була б прийнятна 
до українських умов економіки і створювала б стимули для їх розвитку. 

При цьому податкова політика держави повинна базуватися на єдиних 
принципах: податки повинні бути стабільними і не дуже обтяжливими, проте 
сплачувати їх зобов’язані всі без винятку, податкове законодавство повинне 
бути простим і зрозумілим, а витрати органів державної влади на їх 
адміністрування – мінімальними [4, с. 421]. 

На нашу думку, можна запропонувати наступний варіант поліпшення 
становища суб’єктів малого бізнесу. Право першого підприємства є нормою, за 
якою громадянин, який вперше у житті починає підприємницьку діяльність, 
звільняється від сплати податків на термін в один рік. Протягом цього року 
звітна документація подається в податкові органи щомісяця. Цей термін 
потрібен для того, щоб підприємець зміг окупити початкові затрати і вийти на 
прибуткове сальдо. Окрім того, враховуючи низький рівень підприємницької 
активності, перший рік дасть громадянину ознайомитись з веденням податкової 
документації. Якщо підприємець (власник першого у своєму житті підприємства) 
банкротує, вирішує закрити підприємство, або з якихось інших причин не може 
продовжувати свою діяльність, а потім через будь який час знову відкриває нове 
підприємство, то на наступні його підприємства пільговий рік не 
розповсюджується. 
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Загалом оподаткування малого  підприємництва має базуватися на 
створенні більш простих і прозорих процедур стягнення податків та зменшенні 
надмірного податкового адміністрування. Це не пільговий режим оподаткування 
в звичайному розумінні, оскільки для більшості платників податків, які 
користуються спрощеними методами, обсяг податкових зобов’язань не 
зменшується, а відбувається спрощення процедур і зменшення обсягу обліку і 
звітності [5, с. 127]. 
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Для того, щоб держава могла впливати на економічне життя, вона 
повинна мати у своєму розпорядженні грошові ресурси, які формуються за 
рахунок вкладень фізичних та юридичних осіб. Саме завдяки цих надходжень 
держава може регулювати розвиток підприємництва, втручатися в діяльність 
ринку та регулювати його, розвивати окремі галузі діяльності.  

В Україні питання податкової політики належить до однієї з 
найважливіших проблем як в економічному, так і в соціальному та політичному 
контексті. Частка податкових надходжень в  бюджет держави становить в 
середньому 90%, тому розвиток податкової політики має вагоме значення.  

Згідно з визначенням економіста Л.В. Диканя, податкова політика – це 
сукупність заходів держави щодо впровадження системи податків і конкретних 
форм та методів їх справляння, що відповідають конкретним історичним умовам 
і враховують традиції й менталітет нації. Можна сказати, що податкова політика 
– це сукупність заходів в області оподаткування, які відповідають стратегічним 
цілям держави. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#n1471
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#n1471
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4014-17
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В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. 
Всі вони зазначені в Податковому кодексі та є обов’язковими до сплати. До 
загальнодержавних належать: податок на прибуток підприємств, податок на 
доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, 
екологічний податок, мито та рентна плата. До місцевих податків належать: 
податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних 
засобів та туристичний збір [1]. 

Для дослідження ефективності податкової політики необхідно 
проаналізувати показник фактичних податкових надходжень до бюджету 
України, оскільки податкові надходження до державного та місцевих бюджетів є 
необхідною умовою виконання державою своїх функцій. 

За даними Державного казначейства України, до загального та 
спеціального бюджетів України за 2016 р. надійшло 650782 млн. грн. податкових 
надходжень. Протягом 2016-2019 рр. спостерігається тенденція до зростання 
податкових надходжень до зведеного бюджету України. У 2017 р. сума 
податкових надходжень становила 828158 млн. грн.(на 27,2% більше, ніж у 2016 
р.), у 2018 р. – 986348 млн. грн.(на 19,1% більше, ніж у 2017 р.), у 2019 р. – 
1070321 млн. грн., тобто на 8,5% більше, ніж у 2018 р. (рис.1).  

 
Рис.1. Податкові надходження до зведеного бюджету України за 2016-

2019 рр., млн. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі даних [2] 
 
Аналізуючи звіт про доходи до зведеного бюджету України, можна 

проаналізувати, що найбільшу частку податкових надходжень становлять такі 
державні податки як податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток та 
податок на додану вартість. На рис. 2 наведено динаміку надходжень до 
зведеного бюджету від цих податків. Якщо порівняти показники на рис. 1-2, 
можна зрозуміти їх значення. Саме ці податки становлять майже половину від 
податкових надходжень зведеного бюджету. Тому можна зробити висновок, що 
будь-які зміни стосовно цих видів податків суттєво впливають на економіку 
держави в цілому. 
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Рис.2. Динаміка податкових надходжень до зведеного бюджету України  

за 2016-2019 рр., млн. грн. 
Джерело: складено автором на основі [2] 
 
Говорячи про результативність податкової політики, доцільно порівняти 

планові та фактичні показники податкових надходжень з фактичними (рис. 3). 
Виконання зведеного бюджету можна вважати одним з основних показників 
ефективності податкової політики. 

 
Рис. 3. Плановий та фактичний обсяг надходжень до зведеного бюджету 

України за 2016-2019 рр., млн. грн. 
Джерело: складено автором на основі [2] 
 
Дослідивши дані Державної казначейської служби України, варто 

відмітити, що 2016-2017 рр. фактичні показники перевищують планові, а у 2018-
2019 рр. спостерігається недовиконання планових показників. Це свідчить про 
неефективну податкову політику. 

Проаналізувавши сучасну податкову політику, можна зробити висновок, 
що вона недостатньо ефективна внаслідок високого рівня тінізації економіки, 
корупції та ще залишається недостатньо справедливий розподіл податкового 
навантаження, має місце недосконалість податкового законодавства. Все ж 
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існують шляхи її покращення. В даній ситуації потрібно спростити систему 
сплати податків, провести детінізацію податкового сектору та знизити податкове 
навантаження на економіку. Також можна забезпечити оптимізацію податкових 
пільг. Все перелічене допоможе збільшити рівень податкових надходжень та 
підвищити рівень ефективності податкової політики. 
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Однією із важливих проблем формування місцевих бюджетів є 
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та 
формування міжбюджетних відносин, з метою підвищення   рівня фінансової 
самодостатності  шляхом посилення бюджетної децентралізації. 

 Для того, щоб громада була здатною забезпечити виконання своїх 
завдань, вона повинна володіти відповідним обсягом фінансових ресурсів, які 
необхідні для покриття власних витрат. Принцип фінансової самостійності є 
ключовим при формуванні бюджетів органів  місцевого самоврядування. А 
оскільки громада є територіальною основою для створення та діяльності органів 
місцевого самоврядування, то при її формуванні доцільно враховувати 
податковий потенціал. Ймовірно, що формування фінансово самодостатніх 
адміністративно-територіальних одиниць потребує змін не тільки у податковому 
та бюджетному законодавстві, але й у територіальних розмірах громад, районів 
та регіонів 

З метою підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів 
продовжено процес проведення бюджетної децентралізації. Саме для 
цього  внесено зміни до Бюджетного  та Податкового кодексів, а в 
подальшому планується внесення змін до Конституції України (щодо 
повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) та ще до 
цілого ряду законів  . 

Метою бюджетної децентралізації не може бути збільшення частки 
доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті або краще утримання наявної 
мережі бюджетних установ. Лише підвищення якості конкретного переліку 
послуг для конкретного громадянина може забезпечити правильний напрям 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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перетворень. Інші цілі для бюджетної децентралізації можуть призвести до 
неефективного використання державних коштів і погіршення ситуації. 

Основними завданнями, які будуть реалізовані в рамках бюджетної 
децентралізації є: перегляд та визначення переліку власних та делегованих 
повноважень; розширення  фінансової бази органів місцевого самоврядування;  
перехід до системи цільових трансфертів, спрямованих на компенсацію видатків 
органів місцевого самоврядування в результаті реалізації ними делегованих 
функцій; запровадження розрахунку на основі формули перерозподілу 
національних податків, закріплених за місцевими бюджетами; запровадження 
максимального рівня прозорості використання бюджетних коштів органами 
місцевого самоврядування. Слід зазначити, що прийняті Верховною Радою у 
грудні 2014 року зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України є 
найбільшим за останні роки кроком у напрямку  бюджетної 
децентралізації. Якщо раніше від 50 до 90 відсотків бюджетів різних рівнів в 
Україні були дотаційними, то після проведених реформ, кількість дотаційних 
бюджетів скоротиться вдвічі . 

Децентралізація бюджетних фінансових ресурсів передбачає: 
- зміну системи оподаткування, при якій змінюються питомі надходження 

на користь місцевих бюджетів; 
- зміну трансфертної політики, яка не зможе будуватись на радянському 

принципі „від кожного по можливостям – кожному по необхідності”; 
- надання органами місцевого самоврядування більших повноважень в 

напрямку  розробки  та реалізації різноманітних програм соціально – 
економічного розвитку  . 

Проведення бюджетної децентралізації в Україні у формі збільшення 
повноважень та фінансової бази органів місцевого самоврядування   триває вже 
довгий час та кожного року  декларується в Основних напрямках бюджетної 
політики, а фактично відбувається процес підвищення рівня бюджетної 
централізації. 

Висновки  і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
На сучасному етапі становлення економіки зроблено значний крок вперед 

в проведенні реформи  міжбюджетних відносин, прийняті відповідні зміни до 
законодавства, змінено механізми бюджетного фінансування та 
вирівнювання. За результатами дослідження встановлено, що місцеві ради та 
громади виявилися не готовими до змін, особливо це  стосується процесу 
об`єднання громад та  встановлення ставок податків і розподілу коштів в умовах 
нової системи вирівнювання. 

Проведено  аналіз сучасного стану  формування бюджету Вільнянського 
району в умовах децентралізації фінансових ресурсів та відповідність 
 внесеним  змінам до  бюджетного та податкового  законодавства, 
спрямованого на збільшення доходів місцевих бюджетів. 

На основі запропонованого методу формування місцевих бюджетів з 
використанням децентралізації, а саме покращення внутрішньо – економічних 
показників дійшли висновку, що стабілізування економіки держави відбудеться 
раніше прогнозованого 2019 року. 

Слід зазначити, що за умови вирішення законодавчих, організаційних та 
соціальних проблем місцеві бюджети, у майбутньому  зможуть мати достатній 
обсяг коштів на виконання делегованих повноважень, а громадяни України 
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отримають нарешті підвищення якості надання медичних, освітніх, соціальних 
та інших послуг. 
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ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ 
ФІНАНСІВ 

 
 

Державні цільові фонди  є важливою складовою фінансової системи, 
прообрази яких виникли задовго до появи бюджету. Вони мають певну 
самостійність – як правило, є відособленими від державного бюджету. У 
сучасних умовах поряд з бюджетною системою їх роль зростає, оскільки вони 
забезпечують ефективний контроль держави за досягненням мети 
фінансування різноманітних програм економічного, соціального та екологічного 
спрямування шляхом забезпечення цільового використання коштів, можливості 
оперативного аналізу та коригування обсягів доходів і видатків фондів, 
створення нових фондів і ліквідації тих, які втратили свою актуальність. Із іншого 
боку, за наявності активного сальдо державних цільових фондів через механізм 
кредитування можуть фінансувати бюджетний дефіцит. Державні цільові 
фонди – це сукупність фінансових ресурсів, які створюються і використовуються 
з метою фінансування програм, що виконуються державними органами 
управління.  

Передумовами виникнення державних цільових фондів стали:  
o розвиток товарно-грошових відносин;  
o  зростання потреб людини;  
o  посилення глобалізаційних процесів;  
o  трансформація функцій держави в результаті посилення її 

соціального призначення;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://kontrakty.ua/article/82116
http://solydarnist.org/?p=15037
http://kontrakty.ua/article/82116
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o загострення проблем збереження навколишнього середовища;  
o  активізація інноваційних процесів. 
Основне призначення державних цільових фондів полягає у наступному: 
o забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати 

субсидій, пенсій, фінансування соціальної інфраструктури; 
o  сприянні економічному піднесенню держави через фінансування, 

субсидування, кредитування вітчизняних підприємств; 
o  фінансуванні природоохоронних заходів; 
o  наданні позик, кредитів. 
Формування доходів державних цільових фондів відбувається за рахунок 

таких джерел: 
o бюджетне фінансування; 
o  обов´язкові відрахування юридичних та фізичних осіб; 
o  доходи від інвестування власних коштів; 
o  добровільні внески, спонсорська допомога; 
o  інші джерела. 
Державні цільові фонди можна розглядати в двох аспектах: як економічна 

категорія – це сукупність економічних відносин з формування, розподілу та 
використання централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують 
фінансування спеціальних програм різного спрямування загальнодержавного та 
регіонального призначення; з інституційної точки зору – це спеціалізовані 
установи некомерційного характеру, що акумулюють державні й недержавні 
фінансові ресурси та використовують їх на фінансування певних програм 
цільового призначення. Функціонування державних цільових фондів має як 
переваги, так і недоліки. Функціонування державних цільових фондів має 
предметний та суб’єктний аспекти. Предметний – реалізується через: надання 
соціальних послуг населенню; підтримку інноваційної політики держави; 
формування сприятливого інвестиційного клімату; сприяння стабілізації 
неплатоспроможних підприємств, державній безпеці; гарантування права 
власності; забезпечення природоохоронних заходів. Суб’єктний аспект 
виявляється через: державну фінансову підтримку окремих галузей чи категорій 
господарюючих суб’єктів; забезпечення соціального захисту окремих категорій 
населення; застосування штрафних санкцій до порушників екологічного 
законодавства. 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки державних цільових фондів 

Переваги  Недоліки 

Можливість підвищення ефективності 
стимулювання ринкових відносин, за 
яких отримання послуг прямо 
залежить від сплаченої клієнтом суми 

Цільовий характер може бути 
причиною надлишку коштів в одному 
державному цільовому фонді та 
дефіциту в іншому 

Виключно цільовий характер 
використання коштів 

Необхідність витрат на управління 
державними цільовими фондами  

Можливість використання незадіяних 
коштів у наступному році 

Низька флексибільність перерозподілу 
коштів 

Джерело складено на основі:[4]. 
Діяльність державних цільових фондів  має ґрунтуватися за такими 

принципами: 
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 Єдність – передбачає взаємозв’язок державними цільовими фондами  з 
державними програмами соціально-економічного розвитку, які є інструментом 
регулювання національної економіки для забезпечення досягнення 
перспективних цілей. 

 Законність – передбачає визначення джерел формування та напрямів 
використання фінансових ресурсів державними цільовими фондами  
нормативно-правовими актами. 

 Обов’язковість – виявляється у сплаті відрахувань до державних 
цільових фондів на основі владних приписів.  

Функціональність – виявляється в тому, що в кожному з фондів 
вирішуються поставлені перед ними завдання за допомогою специфічних 
методів.  

Цільовий характер – передбачає здійснення витрат з фондів на певні 
потреби, визначені нормативно-правовими актами.  

Системність – завбачає системний підхід до управління фондом на усіх 
етапах реалізації державної програми соціально-економічного розвитку. 

 Моніторинг – передбачає здійснення постійного контролю за 
досягненням завдань, поставлених перед фондами. 

Отже, державні цільові фонди  виступають невід’ємною складовою 
публічних фінансів. Їх можна розглядати як економічну категорію та як 
специфічний інститут публічних фінансів. Виникнення нових і розвиток існуючих 
державних цільових фондів у сучасних умовах відбувається під впливом 
сукупності проблем різного характеру, які має розв’язати держава з 
урахуванням своїх національних інтересів. При цьому завдання, що 
висуваються до державних цільових фондів, адаптуються відповідно до 
трансформацій функцій держави. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  В 
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
 

Податкова політика є невід’ємним атрибутом, а право вибору й 
формування її змісту — ознакою зрілості та самодостатності держави. Тільки та 
країна, яка формує власну економічну політику, в т. ч. податкову, може 
вважатися незалежною [1]. 

Україна обрала стратегічний курс інтеграції до ЄС, що сформував 
пріоритети трансформування її суспільних та економічних складових та 
розбудови системи макроекономічного регулювання організації в цілому . Як 
ніколи раніше актуальним стало усунення ознак транзитивності економіки, що 
вимагає здійснення переходу до європейської практики регламентування 
економічних відносин, з одного боку, та подолання негативних тенденцій її 
функціонування, з іншого.  

Прийняття збалансованого рішення щодо євроінтеграції України можна 
пов’язати із вирішенням проблеми забезпечення сталого економічного 
зростання та збереження високого рівня соціальних гарантій у комплексі з 
ринковим реформуванням державного втручання у розвиток соціально-
економічної сфери. Зважаючи на це, надзвичайно важливе значення становить 
використання такого непрямого методу макроекономічного регулювання як 
податкова політика. 

Очевидно, що в умовах формування податкової політики в Україні має 
передбачати створення умов для зростання ВВП й інших позитивних зрушень у 
розвитку соціально-економічної системи, забезпечення надійної фінансової 
бази функціонування держави, внесення змін до законодавства з метою 
виконання Угоди про асоціацію, а також поступову імплементацію інших заходів 
податкової політики ЄС із поступом у економічному розвитку й детінізації 
економіки [2]. 

Однією із найбільших проблем податкової політики є і те, що в Україні так 
і не сформовано власної традиції, механізму напрацювання рішень у даній 
сфері, як у інших країнах. Найважливіші рішення з фіскальних питань нерідко 
приймаються виходячи з політичної доцільності або з кон’юнктурних міркувань 
[1]. Тобто необхідним є, у першу чергу, сформувати стабільне нормативно-
правове поле функціонування податкової системи (наявність затвердженого 
Податкового кодексу не унеможливила на тривалий період постійне внесення 
змін у податкове законодавство у відповідності до зростаючих фіскальних 
потреб держави), і сформулювати такі цілі податкової політики, які б не тільки не 
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суперечили національним інтересам, але й щоб їх реалізація не поглибила 
кризу в економіці. 

Не менш важливою є і зміна взаємовідносин контролюючих органів і 
платників податків, що, зокрема, передбачає відмову від практики 
примушування платників до сплати податків наперед та їх переплати, від 
вибіркового застосування податковими органами норм податкового 
законодавства й заходів боротьби з ухиленням від сплати податків; скасування 
планів мобілізації податкових надходжень для контролюючих органів. 

Наука, зазначають учені, повинна відігравати одну з ключових ролей у 
механізмі розроблення рішень у сфері податкової політики та їх оцінки 
ефективності. Економічний аналіз, висновки й рекомендації якого 
використовуються для підтримки прийняття політичних рішень у сфері 
оподаткування, має враховувати, крім традиційних трансакційних втрат 
реалізації податкової політики, також втрати самого процесу та приховані 
вигоди лобістських груп, котрі часто можуть перевищувати суму всіх попередніх 
втрат [1]. Цей аспект є важливим також і з тієї точки зору, що вплив 
громадськості на реальні результати реформування економічних відносин може 
мати значні наслідки. Наприклад, підприємницький сектор часто намагається 
перешкодити прийняттю законів щодо підвищення ставок оподаткування, а 
якщо це не вдається, шукає шляхи зменшення податкового навантаження на 
бізнес, не бажаючи в повному обсязі виконувати нові податкові зобов’язання [4]. 

Не викликає сумнівів і те, що подальший розвиток економіки нашої 
держави є можливим лише за умови запровадження податкових механізмів 
стимулювання інноваційної діяльності. Більше того, беручи до уваги, що на 
економіку України справляють вплив такі характерні чинники глобалізації як 
електронна комерція, трансфертне ціноутворення і міграція робочої сили, 
розробки потребують і нові технології та методи оподаткування, які дозволять 
розширити базу оподаткування індивідуальних доходів громадян, адже саме 
невідповідність форм, методів і механізмів оподаткування рівню розвитку 
соціально-економічних відносин спричиняє розвиток податкової системи, 
зумовлює постійний процес її удосконалення [4]. 

Висновки. З урахуванням викладеного та беручи до уваги проблеми й 
перспективи, які відкриваються для України в умовах імплементації Угоди про 
асоціацію з ЄС, вважаємо, що перспективними напрямами реалізації державної 
податкової політики в Україні мають стати:  

 переорієнтація податкової системи з метою розширення бази 
оподаткування на основі вдосконалення оподаткування майна;  

 подальша оптимізація контролю за трансфертним ціноутворенням, 
боротьба з агресивним податковим плануванням;  

 підвищення рівня довіри громадськості до запланованих урядом 
реформ, зокрема, шляхом залучення до прийняття управлінських рішень 
наукових шкіл і посилення партнерської складової у відносинах фіскальних 
органів і платників податків.  

Проблеми адаптації загальноприйнятих європейських стандартів з питань 
подолання агресивного податкового планування, боротьби з нечесною 
податковою конкуренцією та захисту національних інтересів, що набувають 
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неабиякої важливості в умовах євроінтеграції залишаються актуальними та 
потребують додаткових досліджень. 
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