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ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА 
ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України дедалі більшого значення 
набуває зовнішньоекономічна безпека. Особливо актуальним є дослідження 
загроз та проблем зовнішньоекономічної безпеки. Сьогодні Україна є членом 
багатьох міжнародних організацій, що в свою чергу підвищує рівень 
зовнішньоекономічної безпеки нашої держави. 

Зовнішньоекономічна безпека - це стан відповідності 
зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що 
забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних 
чинників та створення сприятливих умов для розвитку економіки завдяки її 
активній участі у світовому розподілі праці [1].  

З огляду на динамічність та переважно деструктивний характер 
зовнішнього середовища трактування сутності зовнішньоекономічної безпеки 
варто шляхом визначення її основних цілей, зокрема досягнення основних груп 
національних інтересів (стратегічні та геополітичні, які пов’язані із 
забезпеченням національної безпеки України та захистом її незалежності; 
економічні, які пов’язані з інтегруванням економіки України у світове 
господарство; регіональні, субрегіональні, локальні інтереси, які пов’язані із 
забезпеченням специфічних потреб внутрішнього розвитку України) [2]. 

Зовнішньоекономічна безпека має ряд загроз. Виділимо основні з них: 
1. Збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі. 
2. Зниження валютних резервів країни. 
3. Укладення відносин з міжнародними організаціями та фондами. Низький 

рівень діяльності іноземних та вітчизняних інвесторів. 
4. Недоотримання коштів від інвесторів. 
5. Зменшення приросту ВВП. 
6. Гальмування зростання всіх секторів економіки. 
7. Брак кваліфікованих кадрів. 
8. Підпорядкованість національної економіки зовнішнім ринкам [3]. 

Для визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки України як основа 
для прийняття управлінських рішень на державному рівні використовується 
широкий спектр індикаторів (показників). Серед них можемо виділити коефіцієнт 
відкритості національної економіки (відношення обсягу зовнішньої торгівлі, 
тобто експорту та імпорту, до ВВП); коефіцієнт покриття імпорту експортом; 
відношення обсягу експорту до ВВП; відношення обсягу імпорту до ВВП; 
відношення зовнішнього боргу до ВВП; сальдо зовнішньоторговельної 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

11 

 

діяльності; товарну структуру експорту та імпорту; географічну структуру 
експорту та імпорту; товарну структуру критичного імпорту; співвідношення між 
обсягами залученого капіталу та експортом вітчизняного капіталу; 
співвідношення цін на зовнішньому й внутрішньому ринках; енергомісткість та 
матеріаломісткість експорту; співвідношення між обсягами національного 
виробництва та експорту до певних країн; вплив виробництва експортної 
продукції на екологію; питому вагу експорту наукоємної продукції в загальному 
обсязі експорту; питому вагу імпорту наукоємної продукції в загальному обсязі 
імпорту; частку експорту на душу населення; частку іноземних інвестицій у ВВП; 
співвідношення тарифного й нетарифного регулювання; відкритість економіки 
[4]. 

Зовнішньоекономічна безпека (ЗЕБ) є невід’ємною складовою економічної 
безпеки України, що полягає в мінімізації збитків держави від впливу негативних 
зовнішньоекономічних чинників, створення сприятливих умов для розвитку 
національної економіки шляхом її активної участі у світовому поділі праці. 
Класифікація складових частин зовнішньоекономічної безпеки України, система 
показників та індикаторів для її аналізу наведені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Складові зовнішньоекономічної безпеки України 

Джерело: [5] 
 
Для забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України пріоритетними 

завданнями державної політики повинні стати:  

 підтримка вітчизняних експортерів, розробників імпортозамінних 
товарів і виробників конкурентоспроможної продукції; 

 створення ефективної банківської та гнучкої кредитної системи, 

 гарантування прав власників валютних коштів; 

 створення інфраструктури зовнішньої торгівлі та сучасної системи її 
інформаційного забезпечення;  

 проведення гнучкої експортно-імпортної політики; 
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 удосконалення механізмів державного регулювання зовнішньої 
торгівлі;  

  диверсифікація експорту та імпорту [2].  
Реалізація Україною свого потенціалу знаходиться у безпосередній 

залежності від її активного і повномасштабного входження до світового 
співтовариства, її участі в існуючій системі міжнародних організацій. Міжнародні 
організації відіграють значну роль у політичних процесах сучасного світу й 
нерідко мають вирішальний голос у врегулюванні міжнародних конфліктів. Тому 
створення цілісного уявлення про місце України у міжнародних організаціях, 
членом яких вона є, та перспективи набуття членства у найбільш потужних 
міжнародних організаціях сучасності – Європейському Союзі та НАТО є неабияк 
важливими [6]. 

Міжнародна асоціація економічних наук – об'єднання національних 
асоціацій економістів, створене в 1950р. з ініціативи ЮНЕСКО. Мета організації 
– поширення економічних знань, розширення особистих контактів і поліпшення 
взаєморозуміння між ученими різних країн через організацію наукових 
конференцій і конгресів, проведення спільних або паралельних досліджень. 

Україна і ЄС. Європейське співтовариство визнало Україну як незалежну 
державу в 1991 р. Україна відкрила представництво й посольство в Брюсселі, а 
Європейська комісія, відповідно, – представництво в Києві. Україна стала 
правонаступницею Угоди про торгівлю та комерційну й економічну співпрацю, 
укладену між СРСР та Європейським співтовариством у грудні 1989 р. У 
Люксембурзі 14.06.1994 р. було підписано Угоду про партнерство і співпрацю 
між Україною і ЄС (УПС). Економічна інтеграція та розвиток торговельних 
відносин між Україною та ЄС передбачають лібералізацію й синхронізоване 
відкриття ринків ЄС та України, взаємне збалансування торгівлі, надання на 
засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським 
експортерам – на ринках ЄС, запровадження спільного правового поля і єдиних 
стандартів у сфері конкуренції й державної підтримки виробників, ліквідацію 
обмежень розвитку конкуренції та обмеження застосування засобів 
протекціонізму тощо. 

Україна і Світова організація торгівлі. Мета створення СОТ – 
забезпечення функціонування системи світової торгівлі на основі єдиних правил 
так, щоб ринки залишалися відкритими і щоб доступ на них не міг бути 
порушений введенням раптових і довільних обмежень на імпорт. Світова 
організація торгівлі – це міжнародна економічна організація, членами якої вже 
нині є понад 148 країн, частка яких в обсягах світової торгівлі становить близько 
95%. Після приєднання низки країн, які нині є кандидатами на вступ до СОТ, ця 
організація здійснюватиме майже весь світовий торговельний оборот товарів та 
послуг. Процес вступу України до СОТ розпочато ще в 1993 р., а 06.02.2008 р. 
було підписано угоду про вступ України до СОТ. Вступ до СОТ – це насамперед 
приєднання до загальноприйнятих правил цивілізованого ринку, які мають 
значні переваги, - це стимул до національного розвитку України, який сприяє 
розгортанню адекватних адаптаційних програм та механізмів, інформаційних 
кампаній, тренінгів та інших комунікативних заходів. 
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Україна в МВФ. Статусу члена МВФ Україна набула 03.09.1992 р. Її квота 
в МВФ становила 997,3 млн. СПЗ (приблизно $1523 млн.). Міжнародний 
валютний фонд виділив для України системну трансформаційну позику (СТФ) та 
резервний кредит “стенд-бай”. 

Україна та ЄБРР. Банк надає кредити й капіталовкладення, підтримує 
ініціативи щодо забезпечення додаткового фінансування приватних 
підприємств, приватизації через надання технічних послуг та фінансування 
найперспективніших приватизованих підприємств [7]. 

Отже, інтеграція економіки України до світової економічної системи 
загострює питання зовнішньоекономічної безпеки, без гарантування якої країна 
не може бути повноправним учасником світогосподарських зв’язків, посісти 
належне місце в міжнародному поділі праці та мати належну систему захисту й 
протидії глобальним викликам її економічній безпеці зокрема та національній 
безпеці взагалі. Для України надзвичайно важливо, щоб зовнішньоекономічна 
безпека була на належному рівні. Міжнародні організації неабияк впливають на 
зовнішньоекономічну безпеку України. Тому створення цілісного уявлення про 
місце України у міжнародних організаціях та перспективи набуття членства у 
найбільш потужних міжнародних організаціях сучасності – Європейському Союзі 
та НАТО є пріоритетними завданнями. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ: 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ  

 
 

На сучасному етапі розвитку економіки у умовах реформування всіх 
секторів суспільного життя та децентралізації управління першочерговим 
значенням є ефективна система управління публічними фінансами для того, 
щоб забезпечити стабільність національної бюджетної системи та фінансову 
безпеку держави. 

Однією з найважливіших складових фінансової системи держави є місцеві 
фінанси, які забезпечують фінансування значної частини витрат на 
обслуговування населення у їх соціально-культурних та комунально-побутових 
потребах. 

Місцевими фінансами називають систему формування, розподілу й 
використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими 
органами влади покладених на них функцій і завдань як власних, так і 
делегованих. Особливості місцевих фінансів полягають у наступному: в основі 
місцевих фінансів лежить система економічних відносин, пов'язаних з 
розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту; процес 
реалізації цих відносин супроводжується формуванням, розподілом і 
використанням фінансових ресурсів; цільова підпорядкованість цієї системи 
відносин забезпечення органів місцевого самоврядування фінансовими 
ресурсами, необхідними для виконання покладених на них функцій і завдань [1]. 

Водночас місцеві фінанси як цілісна і складна система економічних 
відносин, повинні відіграти важливу роль у реформуванні вітчизняної економіки, 
створенні основ ринкового господарювання, формуванні демократичної, 
соціальноорієнтованої держави [1]. 

Розвиток інституту місцевого самоврядування відбувається за умови 
ефективного функціонування системи його фінансового забезпечення. При 
цьому важливим є функціонування органів місцевого самоврядування в умовах 
фінансової незалежності та самодостатності. Індикатором фінансової 
самостійності органів місцевого самоврядування вважаємо наявність 
достатнього обсягу власних фінансових ресурсів для виконання повноважень на 
належному рівні, забезпечення економічного розвитку, задоволення суспільних 
потреб і здійснення регулювання й управління суттєвою часткою суспільних 
справ під власною відповідальністю [2]. 

Однією з найважливіших проблем організації бюджетних відносин на 
місцевому рівні є невідповідність доходів та видатків. Серед основних причин 
дефіциту власних стабільних надходжень місцевих бюджетів можна виділити 
наступні: 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

15 

 

- консолідація фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що 
знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих питань 
регіонів; 

-  порушення норм бюджетного законодавства щодо зарахування окремих 
доходів до місцевих бюджетів відповідного рівня; 

-  низький рівень обґрунтованості та прогнозованості дохідної частини 
бюджету; 

-  незаконні витрати внаслідок зайвої оплати за виконані ремонтно-
будівельні роботи; 

-  високий рівень централізації бюджетних ресурсів; 
-  невирішеність питання подолання заборгованості між бюджетами різних 

рівнів за взаємними розрахунками; 
-  тенденція здійснення видатків з місцевих бюджетів без відповідного 

підкріплення дохідними джерелами, що приводить до дотаційності місцевих 
бюджетів [3, с.62]. 

З огляду на все вище перелічене, необхідною умовою є модернізація 
системи управління місцевих фінансів. З метою збільшення частки власних 
доходів місцевих бюджетів, зменшення залежності громади від фінансової 
допомоги, підвищення ефективності управління місцевими фінансами, 
досягнення збалансованості бюджету, необхідно: 

1) підвищити ефективність використання фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування та прозорість формування місцевого бюджету; 

2) запровадити використання новітніх інформаційно-
телекомунікаційних технологій, з метою залучення населення громади в процес 
формування місцевого бюджету; 

3) упорядкувати міжвідомчу координацію між державними та 
місцевими органами управління фінансами; 

4) перенести акцент у місцевому оподаткуванні на податки з доходів 
населення, на прибуток підприємств, на нерухомість; 

5) піднести фіскальну роль місцевих податків і зборів; 
6) удосконалити процес управління державними фінансами з точки 

зору складання та виконання бюджетів на всіх рівнях; 
7) підвищити превентивні заходи та посилити контроль стосовно 

порушення бюджетного законодавства у сфері мобілізації доходів до місцевих 
бюджетів; 

8) приділити більше уваги розвитку місцевих податків і зборів, які 
відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, 
соціального захисту населення, охорони навколишнього природного 
середовища 

9) забезпечити гармонізацію системи управління державними 
фінансами з міжнародними стандартами [1]. 

Окрім того, територіальні громади повинні стати активними учасниками 
забезпечення соціально-економічного розвитку територій, а органи місцевого 
самоврядування – бути зацікавленими у збільшенні обсягів власних надходжень 
бюджетів базового рівня [2, с. 157]. 

Таким чином, місцеві фінанси – це основна фінансова складова, яка 
виступає каталізатором реалізації необхідних потреб і ресурсів громади у 
соціально-економічному розвитку країни. Проте сучасна система управління 
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місцевими фінансами має ряд проблем, які потребують їх вирішення. Вирішення 
цих проблемних аспектів сприятиме розширенню економічної та фінансової 
самостійності органів місцевого самоврядування, що є ознакою розбудови 
демократичної та ринково-орієнтованої держави. 
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ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ФІНАНСОВУ 
СИСТЕМУ 

 
 

Екстремальна швидкість розвитку технологій, колосальні зміни у бізнес-
моделях та на ринку праці, стирання кордонів між фізичними, цифровими та 
біологічними сферами, цим можна охарактеризувати Четверту промислову 
революцію. Технологічні прориви в галузі штучного інтелекту, робототехніки, 
3D-друку, квантових обчислень, енергозбереження тягнуть за собою 
трансформацію економічних та фінансових відносин. 

Інформаційний вибух посилив прийняття національних та 
наднаціональних стратегічних документів та програм у сфері розвитку та 
координації процесів цифровізації. Очікується, що виконання цифрового 
порядку призведе до збільшення європейського ВВП на 5% за рахунок 
підвищення рівня навичок серед трудових ресурсів, створення можливості 
інновацій у державному секторі та реформування базових умов для Інтернет-
економіки[2].  

Фінансова система забезпечує взаємодію та опосередковує господарські 
зв'язки як централізованої, так і децентралізованої сфер. У кожній сфері 
фінансові ресурси детально, на різних рівнях управління формуються, 
розподіляються і використовуються виходячи з їх функціонального змісту та 
особливостей побудови фінансових відносин між суб'єктами взаємодії. Один із 
найпомітніших і найглибших впливів, є вплив цифрових перетворень на 
фінансову систему, це пов'язано з розвитком електронного уряду, швидким 
розповсюдженням послуг електронних платежів, видачею кредитів без 
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посередників, інтересу до криптовалютних операцій[3]. Завданням держави є 
сформування «правил гри», що будуть зрозумілими всім реальним та 
потенційним учасникам. У цьому аспекті, перш за все, мова повинна йти про 
встановлення спільного середовища довіри в цифровому фінансовому 
просторі[1].  

У децентралізованій сфері фінансової системи технологічні новації 
стосуються насамперед банківської сфери та онлайн-платформи. На сьогодні, 
участь банків у системі швидких платежів, як альтернативі переказам за 
допомогою банківських карток, стала обов'язковою. Криптовалюта, ICO та 
майнінг поки що не отримали законодавчого закріплення і, як наслідок, 
обмежуються можливості фінансової технології в умовах невизначеності 
позицій в органах влади. На жаль, саме відставання розвитку сучасної 
економічної теорії, недостатня оцінка ризиків та шансів, що супроводжують 
цифрову економіку, створюють передумови для прийняття помилкових рішень у 
галузі її правового регулювання. 

Різні країни висловлюють неоднозначну позицію щодо криптовалют та 
визнання активу засобом платежу, можливістю обміну на товари та послуги, 
політики оподаткування. Оголосили про свій намір запровадити національну 
криптовалюту Канада, Японія, Естонія, Австралія, ОАЕ, Росія, Казахстан та ін. 
Народний банк КНР у 2018 році визнав криптовалюту «неминучою реальністю» 
та прискорює національну програму випуску цифрових грошей[4]. 

Розглядаючи цифровизацію сфери публічних фінансів, зрозуміло, що це 
інструмент і результат ефективного державного управління, що відображає 
загальні тенденції розвитку цифрових технологій і визначальний розвиток 
соціально-економічних інститутів, платформних рішень, сервісів у країні в 
цілому, в регіонах і в бізнес-середовищі[5]. 

Державний сектор є драйвером розвитку галузі інформаційних технологій 
загалом. Однак розвиток цифрової екосистеми у сфері управління публічними 
фінансами може бути обмеженим: 

1. порушенням термінів введення в експлуатацію інформаційних систем та 
підсистем через бюрократичні процедури; 

2. затримкою актуалізації інформації різними відомствами в інформаційних 
системах через недосконалі правові норми, відсутність технічної 
можливості; 

3. використанням застарілого технічного та технологічного забезпечення; 
4. суттєвими витратами на технічне та технологічне забезпечення; 
5. несвоєчасним навчанням кадрів по роботі з новими системами та 

підсистемами[6]. 
Цифрова трансформація змінює структуру та інструменти фінансових 

відносин та виявляє ризики та «вузькі» місця, що здатні негативно позначиться 
на стійкості всієї системи. Ризики безпеки даних та конфіденційності, пов'язані з 
більш широким застосуванням технологій виходять на перше місце. Швидке 
поширення технологій та низький рівень цифрової та фінансової грамотності є 
сприятливими умовами для поширення інтернет-шахрайства, що несуть ризики 
фінансових втрат для фізичних та юридичних осіб. Вирішення проблеми може 
розглядатися через надання фінансових, технічних, освітніх, культурних 
можливостей для населення у сфері цифровізації. 
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У децентралізованій сфері цифровізація поступово стирає межу між 
банківською та небанківською діяльністю, швидкість створення нових платіжних 
інструментів випереджає можливість адаптації фізичних банків. Суб'єктами 
децентралізованого ринку є стартапи, фінансові організації, інтернет-корпорації, 
технологічні платформи, телеком-компанії, ретейлери та інші компанії, які мають 
значний масив даних про користувачів та споживачів. У зв'язку з цим суттєво 
зростають ризики кібернебезпеки. 

Низькі реальні доходи населення стають одним із бар'єрів у сфері 
публічних фінансів, що обмежують можливість користування суперсервісами 
цифрової держави. Будівельним блоком є фінансова інклюзивність, задля 
скорочення бідності і можливостей економічного зростання, а доступ до 
цифрових фінансових послуг має вирішальне значення для приєднання до 
нової цифрової економіки[7]. 

Щодо цього, Світовий банк виступив з ініціативою UFA202020, яка 
передбачає, що усі повнолітні зможуть мати доступ до операційного рахунку або 
електронного інструменту для зберігання грошей, відправки платежів та 
отримання депозитів, як основний будівельний блок для управління своїм 
фінансовим життям. Фінансова доступність полегшує повсякденне життя та 
допомагає сім'ям ставити довгострокові цілі, управляти ризиками та 
витримувати фінансові потрясіння, що у сукупності підвищує якість їхнього 
життя[8]. 

На сучасному етапі найважливішими пріоритетами держави мають стати 
забезпечення доступу до фінансових сервісів, послуг та інформації, 
безперервне підвищення цифрової та фінансової грамотності населення, 
бізнесу, підвищення компетенцій державних службовців, формування культури 
цифрової доби та своєчасне нормативно-правове забезпечення процесів 
цифровізації. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Financial markets, insurance and pensions% digitalization and finance. OECD. 2018. 
URL: http:// www.oecd.org/finance/Financial-markets-insurancepensions-digitalisation-and-
finance.pdf 
2. Gulin K.A., Uskov V.S. On the role of the Internet of things in the transition to the fourth 
industrial revolution. Problems of territorial development. 2017. (4): 120-132. [Internet] URL: 
http://pdt.vscc.ac.ru/article/2303?_lang=en 
3. Review on the outlook for the UK financial system: What is means for the bank of England. 
2019. [Internet] URL: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/report/2019/future-
of-finance-report. pdf 
4. Molchanova N.P. Transformation of Financial Relations in the Conditions of Formation of 
the Digital Economy. Scientific Research of Faculty of Economics. Electronic Journal. 2017; 
9 (3): 7-16. 
5. Dubovik A.V. The Task is not to reduce the number, but to free from routine. Finance. 
2019; (3). URL: http://bujet.ru/article/369905.php 
6. Dyatlov S.A., Lobanov O.S. E-government in the conditions of digital neuro-network 
economy: monograph. Saint-Petersburg, Publishing house Saint-Petersburg State University 
of Economics, 2017. 163 p. 

http://www.oecd.org/finance/Financial-markets-insurancepensions-digitalisation-and-finance.pdf
http://www.oecd.org/finance/Financial-markets-insurancepensions-digitalisation-and-finance.pdf
http://bujet.ru/article/369905.php


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

19 

 

7. Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion. URL: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/ Resourc es/8816096-
1361888425203/9062080-1364927957721/GFDR_2014_Concept_Note_Final.pdf 
8. UFA2020 Overview: Universal Financial Access by 2020. URL: 
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universalfinancial-
access-by-2020 

 
Бацман І.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Дубик В. Я. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
 

Зовнішньоекономічна діяльність досить різноманітна, а також має багато 
чинників, які можуть впливати на неї. Класифікація зовнішньоекономічної 
діяльності – це поділ окремих груп зовнішньоекономічних операцій на сегменти 
для досягнення поставлених цілей. Виділяються основні форми 
зовнішньоекономічної діяльності: торгівля, послуги, бартер, лізинг, обмін, 
франчайзинг. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є: зовнішня 
торгівля, економічне співробітництво в усіх галузях народного господарства, 
науково-технічне співробітництво [1, c. 40]. 

Зовнішньоторговельна діяльність є важливим джерелом валютних 
надходжень до бюджету країни, матеріальною основою відносин з іншими 
країнами і важливою складовою економічної та зовнішньої безпеки держави [2, 
c. 31]. 

За допомогою міжнародної торгівлі можливий розвиток країни, вона дає 
можливість перейти на інші ринки збуту продукції, впровадити нові технології та 
більш раціонально використовувати ресурси. Український ринок містить галузі, 
які є досить конкурентоспроможними, вони  пропонують вже готову продукцію чи 
сировину, при цьому не виробляючи товарів з високою доданою вартістю. Такі 
пропозиції не є ефективними на ринку, оскільки розвинені країни намагаються 
навпаки зберегти свої природні ресурси використовуючи експортування 
високотехнологічних послуг для максимізації прибутків. 

До основних складових зовнішньоекономічної діяльності відносяться 
експортні та імпортні операції, що налічують понад 80% усіх операцій ЗЕД.  

Найбільшим партнером із зовнішньої торгівлі України є Європейський 
Союз. Частка країн, що до нього входить, у зовнішньоторговельному обороті 
товарів і послуг склала 40,9% у 2020 році [3]. 

Експорт товарів і послуг за підсумками 2020 року зменшився на 7,3%  
у порівнянні з показниками 2019 року та склав 5,1 млрд дол.. За показниками  
попередніх років, у 2018 та 2019 роках спостерігалось збільшення експорту 
товарів та послуг. За підсумками 2019 року експорт товарів та послуг по 
відношенню до 2018 збільшився на 6,8 млрд дол., у відсотках збільшився на 
11,8% (табл. 1) [4]. 
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Табл. 1 
Динаміка обсягів експорту товарів та послуг в Україні, млрд дол. 

 2018 2019 2020 2019/2018, 

% 

2020/2019, 

% 

Експорт 

товарів і 

послуг 

57,3 64,1 59,0 111,8 92,7 

Експорт 

товарів 

47,3 50,1 49,2 105,7 98,2 

Експорт 

послуг 

11,6 15,6 11,2 134,3 71,8 

Джерело: складено авторами на основі [3, 4] 
На експорт українських товарів впливає продукції АПК та харчової 

промисловості, що займає, 45,1% всього експорт, наступними ідуть продукції 
металургійного комплексу – 18,4%, продукції машинобудування – 11,0%, 
мінеральні продукти –  10,8%, продукція хімічної промисловості – 5,5% [3]. 

Імпорт товарів і послуг за підсумками 2020 року по відношенню до 2019 
року зменшився на 7,7 млрд дол. Це привело до скорочення імпорту товарів та 
послуг на 11,4%. За підсумками 2019 року імпорт товарів і послуг по відношенню 
до 2018 року збільшився на 4,2 млрд дол.. У відсотках збільшення імпорту 
товарів та послуг у 2019 та 2018 роках є 6,7% та 14,3% відповідно (табл. 2) [4]. 

Табл. 2 
Динаміка обсягів імпорту товарів та послуг в Україні 

 2018 2019 2020 2019/2018, 

% 

2020/2019, 

% 

Імпорт 

товарів і 

послуг 

63,5 67,7 60,0 106,7 88,6 

Імпорт 

товарів 

57,2 60,8 54,3 106,3 89,3 

Імпорт 

послуг 

5,8 6,9 5,2 110,0 75,3 

Джерело: складено авторами на основі [3, 4] 
 
Головні товари, що Україна імпортує, є продукція машинобудування, яка 

займає 34,2% імпортованих товарів, хімічної промисловості – 19,8%, мінеральні 
продукти – 153,9%, продукцію АПК та харчової промисловості – 12,0%, 
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продукцію металургійного комплексу та легкої промисловості – 5,8% та 5,5% 
відповідно [4]. 

За підсумками 9 місяців 2021 р. експорт товарів у порівнянні до 
аналогічного періоду 2020 р. зріс на 13,4 млрд дол. і становив 48,4 млрд дол. 
Зростання відбулось по всій товарній структурі експорту. Основна частина 
зростання була сформована експортом металів та виробів з них, а також 
мінеральних продуктів. Зокрема, експорт металів та виробів з них зріс на 74,4 % 
або на 5 млрд дол. Експорт мінеральних продуктів зріс майже у два рази (на 
95,9 %) або на 3,2 млрд дол. В основі цього зростання було збільшення 
експорту залізної руди до ЄС на 0,9 млрд дол. та Китаю – на 0,8 млрд дол. 
Також збільшився експорт продукції хімічної промисловості (на 723 млн дол. або 
на 36,8 %) і машин, устаткування та транспорту (на 575 млн дол. або на 14,8 %) 
[5]. 

Імпорт товарів за підсумками трьох кварталів 2021 р. у порівнянні з 
аналогічним періодом 2020 р. збільшився на 12,4 млрд дол. і становив 50,5 
млрд дол. Значною мірою на зростання імпорту вплинуло збільшення Україною 
витрат на закупівлю паливно-енергетичних товарів (на 3,7 млрд дол. або 64,3 
%), машин, устаткування та транспорту (на 3,6 млрд дол. або на 28,4 %), а 
також продукції хімічної промисловості (на 2,5 млрд дол. або на 31,8 %). 

Розглянувши зміни зовнішньоекономічної діяльності України, можна 
виділити ряд проблем, які впливають на експорт та імпорт країни. До основних 
можна віднести такі: 

- проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а саме сюди 
відноситься: митне, податкове регулювання, відшкодування ПДВ; 

- пандемія COVID-19, яка вплинула на всі країни, та стала причиною 
зниження активності підприємств та скорочення виробництва товарів і надання 
послуг. Все це спричинило зменшення попиту і відбулося падіння цін на 
світових товарних ринках [2, c. 34]; 

- український експорт має значну сировинну спрямованість та від 
зовнішнього ринку збуту суттєво залежать вітчизняні підприємства. Все це 
обумовлює залежність обсягу надходження валютних ресурсів від зовнішніх 
цінових коливань; 

- продовження торговельної агресії Росії (обмеженість поставок 
українських товарів на російський ринок, заборона Росією транзиту товарів 
українського походження до третіх країн). 

Усунувши наявні проблеми можна виділити основні напрямки тенденцій 
розвитку імпорту та експорту в Україні, а саме [1, c. 43]: 

- підвищити ефективність державної політики з приводу зовнішньої 
торгівлі; 

- проведення стимулювання регіонів, які майже не задіяні в 
експортній діяльності, допомога фінансування та інвестування з боку держави; 

- перевірка щодо корупційних ситуацій усіх митниць по території 
країни та перезавантаження кадрової політики; 

- введення нової законодавчої бази для більш зручного оформлення 
документів, що зможе стимулювати потенційних підприємців до здійснення 
ринкових відносин для участі в міжнародній торгівлі; 
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- припинення воєнних дій та створення стабілізації політичної 
діяльності всередині країни, що зміцнить економіку та відкриє нові шляхи для 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Для виходу України на новий рівень та створення ефективної 
зовнішньоторговельної політики необхідно розвивати внутрішній ринок, 
проводити заходи поліпшення економічного стану, стимулювати до розширення 
експорту. Для цього варто розвивати інформаційні та комунікаційні технології, 
харчову промисловість, машинобудування, послуги реклами та туризму. 
Звернути увагу не лише на товари, але й надання послуг, адже ця сфера 
найбільш розвивається по всьому світу, це приведе до  збільшення обсягу 
всього сумарного експорту. Також варто зменшити залежність від імпорту 
ресурсів, що зможе знизити собівартості продукції та планування більшого 
випуску для експортування.  
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http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/09/110.pdf
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 
ОСНОВНІ ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
 

В останні роки проблема гарантування економічної безпека займає 
провідне місце в діяльності підприємства. Керівництво кожної фірми, яка 
стикалася з певними проблемами в своєму виробництві, намагається знайти 
інструменти для розпізнавання різного роду чинників, що можуть загрожувати 
веденню господарської діяльності. І тому, розгляд теми економічної безпеки є 
необхідною умовою для того, щоб зрозуміти сутність даного поняття, як успішно 
забезпечити її та основні цілі.  

Досліджувана тема є надзвичайно актуальною, адже економічна безпека 
підприємства є основою його успіху, а ефективне функціонування суб’єктів 
господарювання означає ріст економіки в загальному, що призводить до 
суспільного благополуччя. Тому, важливо всесторонньо дослідити сутність та 
основні цілі економічної безпеки для її ефективного впровадження. 

Метою даного дослідження є визначення сутності економічної безпеки 
підприємства та обґрунтування її основних цілей. 

Поняття «економічної безпеки» можна розглядати в багатьох аспектах. 
Вперше цей термін використав Ф. Рузвельт, а офіційно його почали вживати у 
1985 р. при прийнятті на 40-й сесії Асамблеї ООН резолюції «Міжнародна 
економічна безпека». І перш за все, забезпечення економічної безпеки – це 
гарантія незалежності, умова стабільності й ефективної життєдіяльності, 
гарантія успіху країни, підприємства, особистості. 

Всього розрізняють вісім рівнів економічної безпеки: 

 глобально-цивілізаційний; 

 міжнародний;  

 національний;  

 регіональний;  

 безпека підприємства;  

 безпека особистості[1]. 
Поняття саме економічної безпеки підприємства можна розглядати у 

якості практичного використання принципів сучасного менеджменту, своєчасної 
реакції на зміни в зовнішньому середовищі, а також ситуаційного підходу, яким 
визначається швидкість і адекватність реакції, що забезпечують адаптацію 
підприємства до умов його функціонування[2] Тобто, економічна безпека – це 
стан фірми, при якому вона нейтралізує негативні зовнішні впливи й 
добивається поставлених цілей при найбільш ефективному використанні 
наявних ресурсів та потенціалу в умовах невизначеності. 

Існують різні підходи щодо визначення об’єкту забезпечення економічної 
безпеки. Так, при побудові загальної системи управління таким об’єктом 
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виступає фінансово-економічна діяльність підприємства в цілому, а для кожного 
окремого проміжку часу може бути виділений свій пріоритетний об’єкт, 
наприклад прибуток, грошові потоки, інвестиції, ризики. Джерела формування 
фінансових ресурсів, структура капіталу, активів можуть виступати об’єктом 
серед основних задач управління економічною безпекою [3]. 

З вищесказаного, можемо зробити висновки, що для суб’єктів 
господарювання основним об’єктом так званої турботи виступають його 
фінансово-економічні інтереси. Саме фінансова складова економічної безпеки 
забезпечує ефективне функціонування та успішний розвиток фірми. Але, захист 
економічних інтересів підприємства має бути розглянутий не тільки з боку 
фінансової, але також техніко-технологічної, інформаційної, кадрової, 
маркетингової складових, що відповідає функціональним складовим ресурсного 
забезпечення діяльності ринкових суб’єктів. 

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки 
ефективно керівництво і спеціалісти уникатимуть можливих загроз і 
боротимуться зі шкідливими наслідками негативних складових зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 

Головною метою економічної безпеки підприємства є, гарантування його 
стабільного та найбільш результативного функціонування і високого потенціалу 
розвитку. Звідси випливають основні функціональні цілі економічної безпеки 
підприємства: 

1) забезпечення ефективної фінансової роботи та фінансової 
незалежності підприємства; 

2) забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності; 

3) досягнення високоефективного менеджменту; 
4) досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 

інтелектуального потенціалу; 
5) мінімізація шкідливого впливу результатів виробничогосподарської 

діяльності на екологію; 
6) кваліфікована правова захищеність підприємства; 
7) забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці та 

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
підрозділів підприємства та відділів організації; 

8) ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу 
та майна, а також комерційних інтересів[2]. 

Отже, забезпечення економічної безпеки є надзвичайно важливим 
елементом діяльності суб’єктів господарювання. Її реалізація допоможе 
досягнути підприємству ефективних результатів виробництва, а також 
забезпечить високий потенціал для майбутнього розвитку. Однак, варто 
розуміти, що це є достатньо складна категорія. Вона обумовлюється практично 
всіма показниками стану та ефективності діяльності підприємства та потребує 
виключно системного підходу до її реалізації. Саме комплексний та системний 
підхід до організації економічної безпеки бізнесу здатний забезпечити його 
найнадійніший захист. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ 
ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ 

 
 

На сьогоднішній день контрабанда є однією із найбільших перешкод на 
шляху розвитку України до успішної європейської країни. Сьогодні більшість 
експортно-імпортних товаропотоків, що проходять через кордони нашої 
держави є нелегальними. У сучасній економіці України зберігається тенденція 
щодо зростання рівня порушення митних правил та ввезення контрабандних 
товарів, що створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Саме тому 
доцільно визначити особливості діяльності митних органів України щодо 
боротьби з контрабандою, адже згідно з теоріями міжнародної та національної 
безпеки контрабанда визнана як один із найбільш небезпечних видів злочинів 
на світовому рівні, який тісно взаємопов’язаний з іншими нелегальними 
операціями: організованою злочинністю, міжнародним тероризмом, незаконним 
переміщенням наркотичних речовин, торгівлею людьми та корупційною 
діяльністю [1].  

Відповідно до статті 201 Кримінального кодексу України контрабанда – це 
переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, 
сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або 
боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до 
неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації [2].  

Варто зазначити, що за 2020 рік працівники Державної митної служби 
виявили порушень митних правил на 2,6 млрд грн, що на 15% більше, ніж у 
2019 році [3]. Контрабандне ввезення товарів в Україну сприяє зменшенню 
попиту на вітчизняну продукцію. Саме це призводить до ліквідації виробництв, 
зниженню конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому та 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5027/3/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5027/3/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5027/3/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
https://cutt.ly/4T1QhkH
https://cutt.ly/jT1Ejhe
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зовнішньому ринках, завдає шкоди національним економічним інтересам у 
сфері економіки, підриває нормальний розвиток українських торгово-фінансових 
відносин та експортно-імпортних товаропотоків в Україні. Нелегальне ввезення 
продукції становить загрозу для економічної та інвестиційної привабливості 
держави. Крім цього, результати такої діяльності негативно впливають на 
суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я населення у випадку 
контрабанди зброї та боєприпасів, ядерних матеріалів і речовин, позбавляють 
права громадян на користування культурними цінностями, історичним 
надбанням України тощо.  

Митні органи, до яких належать митниці, митні пости, органи доходів і 
зборів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері державної митної справи, є одними із основних 
суб’єктів у сфері боротьби з контрабандою. Саме запобігання та протидія 
контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території 
України є одним із головних завдань митних органів України [4]. 

Серед правових засад діяльності митних органів щодо протидії 
контрабанді в України можна виділити наступні: 

 Митний кодекс України, де вказано, що митні органи з метою виявлення 
джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими 
державними органами, що мають право здійснювати оперативно-
розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої 
поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів; 

 Стратегія у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових 
виробів на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України, що визначає мету діяльності митних органів України, 
якою є покращення здоров’я та добробуту населення шляхом зменшення 
обсягів незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні, їх 
незаконного переміщення через митний кордон України; 

 Указ Президента України «Про заходи щодо протидії контрабанді та 
корупції під час митного оформлення товарів» від 9 липня 2019 р., що 
закріпив ряд заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права на 
підприємницьку діяльність, посилення ефективності протидії контрабанді 
та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну 
територію України, підвищення рівня довіри бізнесу до державних 
органів; 

 Указ Президента України «Про Програму боротьби з контрабандою та 
порушенням митних правил на 2008-2009 роки»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми 
протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно 
ввезених товарів на 2000-2001 роки»; 

 Кримінальний кодекс України, а саме стаття 201, що визначає 
кримінальну відповідальність за контрабанду [5].  
Відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів, серед завдань 

та особливостей діяльності митних органів України у сфері протидії контрабанді 
та порушенням митних правил можна виділити такі: 
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 проведення заходів щодо викриття каналів незаконного переміщення 
через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, 
сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та 
боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із 
використання кінологічних команд, а також товарів із приховуванням від 
митного контролю або поза митним контролем, встановлення та 
документування злочинної діяльності осіб, причетних до такої діяльності; 

 здійснення у встановленому порядку обміну інформацією з митними 
органами іноземних держав із питань виявлення, розкриття, припинення й 
профілактики порушень законодавства в митній сфері згідно з 
міжнародними угодами; 

 проведення заходів щодо запобігання та протидії порушенням митних 
правил; 

 збір, аналіз, узагальнення інформації про порушення законодавства в 
митній сфері, прогнозування тенденцій розвитку негативних процесів у цій 
сфері; 

 накопичення, систематизація та аналіз інформації про форми, способи 
вчинення контрабанди й порушень митних правил, структури предметів 
правопорушень із метою усунення причин та умов їх вчинення, 
визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і 
транспортних засобів через митний кордон України; 

 здійснення заходів із виявлення та упередження схем ухилення від 
сплати митних платежів суб’єктами господарювання при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій; 

 здійснення провадження в справах про порушення митних правил та інші 
[6].  
Для успішного виконання зазначених завдань митні органи України 

повинні запровадити єдину національну систему контролю за переміщенням 
товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а також за 
доставкою товарів та транспортних засобів у пункти призначення (митниці), що 
активно використовується за кордоном. Це дозволить вчасно виявляти тих, хто 
порушив українське законодавство чи вдався до так званого «утоплення» 
вантажів для того, щоб уникнути сплати відповідних зборів і платежів до 
Державного бюджету України.  

Отже, як зазначалося вище, контрабанду слід вважати однією з 
найнебезпечніших загроз національній безпеці України, тому потрібно 
зменшувати привабливість контрабандного бізнесу в Україні. Варто зауважити, 
що діяльність митних органів у сфері протидії контрабанді потребує 
вдосконалення, оскільки зараз на незаконному перевезенні наживаються і 
працівники митниці, і контрабандисти. Митники, які пропустили контрабанду 
повинні бути звільнені та притягнені до адміністративної відповідальності. 
Потрібно запроваджувати жорсткі методи роботи в цьому напрямку, щоб 
контрабанда, як явище, взагалі зникла з нашої країни. Удосконалення діяльності 
митних органів у сфері боротьби з контрабандою можливе з урахуванням 
розвитку подальшого міжнародного співробітництва, розвитку інформаційних 
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технологій та активної міжвідомчої взаємодії із суміжними правоохоронними 
службами. 
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СУЧАСНИЙ СТАН МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
 

Глобалізаційні процеси позитивно впливають на економічну діяльність 
держави, зокрема відкриття можливостей для України як суб’єкта міжнародних 
економічних відносин, проте існують ризики, що пов’язані із порушенням митних 
правил, зменшення суми митних платежів, зростання контрабандних товарів 
тощо. Тому в умовах глобалізації важливою сферою всіх пов’язаних із нею 
процесами є митна політика, яка має стати ефективним інструментом 
реагування на зовнішні загрози та оперативної протидії їх можливих наслідків. 

Митна політика України пов'язана з питаннями державної безпеки, 
оскільки кінцевою метою митної політики є досягнення митної безпеки. Поняття 
митної безпеки можна визначити як стан митної безпеки Кордонів України та 
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митні інтереси держави. 
У свою чергу, поняття «митна безпека» трактується станом захищеності 

національних інтересів, забезпечення та реалізацію яких покладено на митні 
органи країни, що надає можливість, незалежно від будь-яких зовнішніх і 
внутрішніх загроз, забезпечити здійснення митної справи. Тобто митна безпека 
безпосередньо впливає на елементи економічної безпеки України, тому 
здійснює вплив, зокрема захищає національні економічні інтереси в 
зовнішньоекономічній сфері. Тобто станом на сьогодні реформування митної 
політики в Україні відбувається через такі процеси як уніфікація та гармонізація 
митного законодавства, розробка ідентичних правил проходження митних 
формальностей, формування однакових умов переміщення товарів та 
транспортних засобів через митні кордони держави для заохочення та 
спрощення ведення законної торгівлі всіма суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності  [3]. 

Міністерство фінансів України керуватиме концептуальними напрямами 
реформування державної податкової та митної політики, впровадженням 
заходів державної митної політики та презентацією найкращого міжнародного 
досвіду, набутого в діяльності України. митних органів та вдосконалити існуючі. 
процедури, коригування процесів інституційного оновлення та нарощування 
потенціалу. 

Пріоритетними напрямами реалізації Державної митної політики 
Міністерства фінансів України є: 

• сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та 
гармонізацію митних процедур; 

• сприяння ефективному стягненню мит; 
• розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для 

міжнародної торгівлі; 
• захист суспільства, здоров'я населення та навколишнього 

середовища, боротьба з незаконним переміщенням наркотиків та 
зброї; 

• підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва  [1]. 
Серед країн світу досить розповсюджена домовленість про те, що слід 

звертати більше уваги покращенню інституційних можливостей митних органів 
країн. Однак практичні пропозиції щодо організації митної політики для 
запровадження цих покращень майже відсутні. На теперішній час прикладів 
достатньо розвиненої та всеохоплюючої стратегії реформування митної 
політики в світі, за винятком стратегії Європейського Союзу, практично немає. В 
той же час, потрібно зазначити, що національне законодавство, зокрема митне 
законодавство України, містить вагомі відмінності від міжнародних стандартів. 
Наприклад, тільки 300–400 стандартів митного законодавства України 
відповідають приблизно 10000 встановленим митним стандартам 
Європейського Союзу. Причиною такої невідповідності є те, що запровадження 
норм до національного митного законодавства відбувається без офіційного 
приєднання до міжнародних конвенцій. 

Дослідження даної проблем обумовлене необхідністю вдосконалення та 
покращення регулювання в Україні у зв’язку з інтеграцією України до 
Європейського Союзу. Митниця не є постійним явищем і знаходиться в 
постійному розвитку. Нинішній вигляд він набув у результаті тривалого  
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історичного розвитку від суто тривіальних форм до складної митної структури. 
 Із соціально-економічним розвитком суспільства, розширенням 

міждержавних відносин, державними завданнями у сфері митниці 
ускладнилися. Відповідно, змінилися пріоритети та способи здійснення 
державної митної політики. Сучасний стан реалізації митної політики вказує на 
необхідність створення чіткої, логічної та контрольованої вертикалі управління 
організацією та управлінням процесом митного контролю та митного 
оформлення. 

Сучасний стан реалізації митної політики вказує на необхідність 
створення чіткої, логічної та контрольованої вертикалі управління організацією 
та управлінням процесом митного контролю та митного оформлення [2]. 

 Можливим вирішенням організаційних проблем щодо здійснення митної 
політики та здійснення постдострокового контролю є поділ митниці на 
самостійну структуру. Так, у січні 2016 року було зареєстровано проект Закону 
«Про Національну митну службу України». Мета законопроекту, створити 
Національну митну службу України як орган виконавчої влади, який забезпечить 
захист митних інтересів та митної безпеки України, регулює зовнішню торгівлю, 
захистить внутрішній ринок, розвине економіку України та її інтеграцію у світову 
економіку, наповнювати державний бюджет та протидіяти митним 
правопорушенням [6].  

Запропонований законопроект є одним із можливих варіантів оптимізації 
розподілу повноважень для здійснення митного контролю в цілому та, зокрема, 
для підвищення ефективності контролю. Найбільша кількість невирішених 
питань сьогодні стосується методологічного забезпечення після ревізійних 
перевірок. Недоліком нової редакції Митного кодексу України є відсутність 
ефективної законодавчої бази для створення транзитної привабливості України. 
Необхідно провести роботу щодо вдосконалення забезпечення правових 
митних відносин.  

Найважливішою з головних проблем митної політики України на даний 
момент є невідповідність митного контролю сучасним вимогам пропускної 
спроможності та міжнародним стандартам контролю товарів. Незважаючи на 
активну співпрацю між Україною та Європейським Союзом, зокрема у 
впровадженні зони вільної торгівлі, пріоритетними напрямками підвищення 
ефективності митної політики нашої країни є  спрощення митних процедур та 
створення найбільш сприятливого середовища для учасників 
зовнішньоекономічної діяльності  [4]. 

Отже, можна дійти до висновку, що гармонізація та уніфікація митного 
законодавства України відповідно до міжнародних стандартів здійснюється 
дуже повільно. В свою чергу, зразком вдалого реформування митної політики, 
яка реалізується через узгоджену зовнішньоекономічну політику, можна вважати 
саме Європейський Союз. 

 Так, серед важливих факторів, що сприяли успіху, виділяють такі: 
проведення реформування на основі продуманої стратегії; поетапність 
розвитку; посилення ролі міждержавних інститутів із поступовою передачею їм 
наднаціональних повноважень у різних сферах діяльності; прийняття політичних 
рішень на основі економічних передумов, зацікавленості реальних суб’єктів 
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господарювання, великого бізнесу; спадкоємність митної політики, незважаючи 
на зміну урядів, їх різну політичну орієнтацію; пошук взаємоприйнятного балансу 
інтересів і досягнення згоди; тісна взаємодія міжнародного митного права і 
національного права; підготовка необхідної для ефективної митної політики 
нормативно-правової бази, ретельність і детальність розробки документів і 
механізмів їх реалізації; опора на суспільну підтримку [5], роз’яснення цілей і 
передбачуваних результатів тих чи інших кроків для пересічних громадян.  

Таким чином, для використання митної політики як безумовного 
інструменту інтеграції України в міжнародні процеси глобалізації необхідно 
виробити єдині принципи застосування митних правил, порядку та форм 
митного адміністрування, впровадити уніфіковані механізми здійснення митних 
процедур, поглиблення співробітництва з міжнародними митними організаціями 
та митними органами інших держав, зближення та імплементація національного 
законодавства з міжнародним митним законодавством. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ 

 
 

Пріоритетними завданнями Української держави є досягнення сталого 
економічного зростання та формування конкурентоспроможної економіки. Для 
успішного їх виконання необхідно підтримувати розвиток перспективних видів 
економічної діяльності, інноваційних наукових досліджень, а також розбудову 
інфраструктури шляхом державного інвестування. Правильно розподілені 
державні кошти не лише забезпечують реалізацію перспективних інноваційних 
та соціально значимих проектів, а й стимулюють приватні внутрішні та іноземні 
інвестиції в галузі економіки, які потребують зовнішніх вливань для стабільного 
розвитку.[1] 

Питання побудови ефективної, соціально орієнтованої системи публічних 
фінансів– одне із найбільш актуальних в Україні, адже саме так можливо 
досягти тих цілей та завдань, які стоять перед державою. Тому воно повинно 
вирішуватися в залежності від соціально - економічного стану країни, мати 
наукове обґрунтування, враховувати необхідність забезпечення високих темпів 
економічного зростання та соціальної гармонії у суспільстві.[2] 

Загальноприйнятою є позиція, що суб’єктами управління публічними 
фінансами виступають держава, фінансові служби державних підприємств, 
організацій, установ. Основним завдання суб’єктів управління є забезпечення 
злагодженості функціонування окремих сфер і ланок фінансових відносин, що 
досягається шляхом чіткого розподілу функціональних повноважень між ними. 
Об’єктами управління в даній сфері є фінансові відносини, що пов’язані з 
формуванням та використанням централізованих і децентралізованих фондів 
фінансових ресурсів в усіх ланках системи державних фінансів країни. 

 В загальному випадку управлінський вплив суб’єктів на об’єкти 
управління зводиться до дії на :  

– грошовий обіг як рух суспільних фондів у грошовій формі в процесі 
розширеного відтворення;  

– кругообіг капіталу, що охоплює його авансування, використання у 
виробництві, реалізацію виготовленого товару і повернення капіталу до вихідної 
форми;  

– фінансові ресурси і їхні джерела у вигляді грошових фондів, що 
використовуються для забезпечення безперебійного функціонування і розвитку 
виробництва, соціально-культурної сфери;  

– фінансові відносини, які виникають між підприємствами і державними 
установами й іншими структурами.[3] 
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На даний час неможливо представити розвиток суспільства без 
ефективного функціонування системи публічних фінансів, тому що саме 
публічні фінанси  є інструментом втручання держави в економіку та соціальну 
сферу та її регулювання.  

Становлення та розвитку системи публічних фінансів, почав активними 
темпами  запускатися у другій половині ХХ ст., коли спостерігалися значні 
трансформації у цій сфері і публічні фінанси перетворилися у загальносуспільне 
надбання. На практиці цей процес знайшов відображення в тому, що ключові 
засади функціонування публічних фінансів стали регламентуватися нормами 
конституцій.[2] 

Актуальним питання покращення управління публічними фінансами 
завжди було не лише в Україні, але й в інших країнах , що перебувають на 
шляху економічного розвитку. Відповідно до цього, авторитетні світові 
організації здійснюють дослідження, на основі яких пропонують своє бачення 
ситуації та шляхи її поліпшення. Так, на прикладі східно- та 
центральноєвропейських країн Всесвітнім банком зроблено висновок, що 
економічне зростання в державі можна пришвидшити шляхом зменшення 
дефіциту бюджету, підвищення ефективності здійснення державних видатків та 
ширшого використання податків, які мають стимулювальну та регулювальну, а 
не суто фіскальну функції. 

 Таким чином на основі цих висновків можна запропонувати такі напрями 
підвищення ефективності управління публічними фінансами в Україні:  

– впровадження в життя державної політики, спрямованої на скорочення 
бюджетного дефіциту, та ефективне формування, використання і перерозподіл 
публічних фінансів;  

– в межах цієї політики розробка механізмів ефективного використання 
державних ресурсів на основі публічного управління;  

– удосконалення способів правового регулювання публічного управління 
в Україні загалом, що дасть змогу удосконалити і управління в сфері публічних 
фінансів.[4] 

Для ефективного використання публічних ресурсів на основі публічного 
управління повинен стати уніфікований фінансовий контроль діяльності органів 
влади. На сьогодні немає чіткого переліку об’єктів державного аудиту, внаслідок 
чого використання певної кількості державних фінансових ресурсів є 
безконтрольним. Це все зумовлене відсутністю ефективного управління 
публічних фінансів. Таким чином для посилення контролю за використанням 
фінансових ресурсів держави та місцевих органів влади необхідно розширити 
перелік об’єктів, які повинні підлягати державному аудиту, й здійснювати 
регулярні та достовірні перевірки відповідності планованих та реальних 
видатків. Правове регулювання в рамках державної політики формування, 
використання та розподілу публічних фінансів є важливим напрямом 
підвищення ефективності управління публічними фінансами.[4] 

Отже, в сучасних умовах для досягненню цілей суспільного добробуту, 
високого рівня життя та соціальних стандартів у суспільстві, відновленню 
національної економіки, підвищенню її конкурентоспроможності Україні 
необхідна ефективна ринковій економіці система публічних фінансів.[2] 
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ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА 
ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ  

 
 

Сучасні виклики, що постають перед митними системами всіх країн, що 
пов'язані з пандемію коронавірусу та з глобалізаційними процесами, 
зумовлюють необхідність модернізації та більш гнучкого підходу до здійснення 
митної справи, як в Україні, так і світі загалом. 

Головною відмінністю та одночасно особливістю митної справи є те, що 
вона поєднує в собі економічний і правовий інститути. Спрощення здійснення 
митних процедур, використання сучасних інформаційних технологій, які 
сприяють створенню інноваційної системи оцінки та управління ризиками, 
стрімкий розвиток електронного декларування та інше, що вже сьогодні активно 
здійснюється в митних органах під час надання послуг, спирається на досвід 
взаємодії з бізнес-структурами та відповідає рекомендаціям ВМО [1]. 

Основними векторами вдосконалення управління та здійснення митної 
справи в Україні є вдосконалення митного законодавства та митної 
інфраструктури, подолання корупції та інші (табл. 1.) 

В умовах прогресуючих процесів глобалізації ринків питання 
імплементації норм міжнародних договорів в національне законодавство 
набуває особливого наукового та практичного значення у сфері здійснення 
митної справи. Високий рівень погодженості та уніфікації в застосуванні митних 
процедур національними митними адміністраціями обумовлює забезпечення 
неухильного зростання обсягів зовнішньоекономічних звязів, розширення 
взаєморозуміння з зарубіжними партнерами, належну якість надання митних 
послуг. Цей вектор удосконалення управління та здійснення митної справи є 
особливо важливий, адже саме на законодавчому рівні встановлюються 
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державні стимули та пільги, норми та стандарти для міжнародної торгівлі [1]. 
Якість надання державних послуг, тобто формування нової митниці 
професійними та неупередженими митними органами України забезпечує 
захист національних та митних інтересів, контроль за переміщенням товарів та 
послуг на високому рівні 

Таблиця 1 
Основні напрямки вдосконалення управління та здійснення митної 

справи в Україні 

Основні напрямки вдосконалення управління та здійснення митної справи в 

Україні: 

- вдосконалення митного законодавства; 

- вдосконалення митного контролю; 

- визначення чіткої стратегії розвитку митного менеджменту в Україні; 

- вдосконалення фіскальної функції митних платежів; 

- вдосконалення інформаційно-технічного забезпечення; 

- сприяння розвитку інтеграційних процесів та міжнародного 
співробітництва; 

- вдосконалення митної інфраструктури. 

Джерело: складено на основі [2]. 
.  
Наразі, Державна митна служба України займається вдосконаленням 

таких напрямків: 
 

-  

-  

-  

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Напрямки вдосконалення діяльності Державної митної служби 

України 
Джерело: складено за даними [3] 
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Одночасно з досягненнями щодо формування комфортного середовища 
для діяльності суб’єктів ЗЕД, митні органи мають забезпечувати сприяння у 
здійсненні світової торгівлі за умови мінімальних витрат для економіки держави, 
сприяти захисту суспільства від незаконного переміщення товарів через митний 
кордон [4]. 

На даному етапі найважливішою з найважливіших залишається 
фіскальна функція митних органів, а результативність митної діяльності 
першочергово оцінюються за обсягом сум податків, перерахованих митними 
органами до державного бюджету. До прикладу, товарообіг України у 2020 році 
скоротився на 6,4% і склав 103,4 млрд дол. США, відповідно через це 
скорочення зменшились надходження митних платежів до Державного бюджету 
України, що негативно впливає на національну економіку та регіональний 
розвиток. Експорт країн ЄС у США за підсумками минулого року скоротився на 
8,2%, до 353 млрд євро, імпорт американських товарів і послуг знизився на 
13,2%, до 202 млрд євро. Та в пріоритетному порядку митні органи відповідають 
за економічну, а зокрема й митну безпеку держави. 

Безпосередньо регулювання зовнішньої торгівлі, захист внутрішнього 
ринку, розвиток економіки та її інтеграції до світової економіки забезпечується 
системою принципів та напрямів діяльності держави при здійсненні митної 
справи в Україні із орієнтацією до світових норм та стандартів. 

Рівнем розвитку митних систем більшості країн світу є створення 
«сервісної митниці – митниці для учасників зовнішньоекономічної діяльності». В 
умовах посилення економічної інтеграції саме статус сервісної митниці, що 
регламентований документами Всесвітньої митної організації, обґрунтовує 
формування нового типу митної системи. Сервісна митниця розглядається як 
невід’ємний елемент сучасних процесів зовнішньоторговельної діяльності, 
метою яких є спрощення здійснення митних процедур, формування нової 
філософії митного контролю, побудованого на принципі контрольного сервісу та 
міжнародного обміну інформацією. Саме цей процес принципового 
перетворення є головним у низці розпочатих реформ митної справи [1]. 

Гармонізація національної митної справи та побудова принципово 
оновленої митної адміністрації, адаптованої до європейської, можлива за умови 
позитивних перетворень в її морально-етичних аспектах, попередження та 
протидії корупції в митних органах, підвищення професійної компетентності та 
етики посадових осіб [4]. 

Зацікавленість держави, митних органів беззаперечно повинна 
проявлятися у можливі виявлення незаконних схем ухиляння від сплати митних 
платежів, під час проведення митного пост аудиту існує можливість 
встановлювати участь або сприяння митників у застосуванні таких схем. До 
прикладу, за незаконне переміщення товарів передбачено стягнення до 200% 
вартості товару і його конфіскація, а за нецільове використання товарів, при 
ввезенні яких було надано пільги – 300% від несплаченої суми митних платежів 
[5]. 

Інноваційна  платформа  має  бути одним із пріоритетних векторів 
розвиту митної системи України, адже збалансування митного  простору  
України, забезпечення впровадження інформаційних технологій у діяльність 
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митних органів та забезпечення митної безпеки України це  вагомий чинник 
результативної інтеграції у глобальний простір із збереженням 
конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку її економіки в 
глобальному середовищі.  
 Отже, Реформа Державної митної служби України забезпечує один з 
найважливіших векторів розвитку митної системи України. Зокрема, це ІТ-
трансформація митниці, впровадження міжнародних систем та вдосконалення 
митного законодавства.  
 Визначення та вдосконалення основних напрямків розвитку митної 
системи України таких як: покращення митної інфраструктури, посилення якості 
митного контролю, забезпечення належного рівня митної безпеки та митного 
простору України, має бути в пріоритетах діяльності Державної митної служби 
України. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  

 
 

На даному етапі розвитку України як держави відбувається зміна 
орієнтирів формування та ведення бюджетної політики розвитку її території в 
контексті реформи публічних фінансів та зміни адміністративно-
територіального устрою. Бюджетна політика розвитку територій направлена 
на підвищення ролі органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері, 
надання їм розширених функцій та досягнення спроможності забезпечувати 
розвиток території за рахунок ефективного розпорядження наявними 
ресурсами та використання і пошук додаткових можливостей формування 
спроможних територій. [ 5 ] 

Місцевий бюджет є основним фінансовим планом регіону, тому 
проблеми формування і функціонування місцевих бюджетів залишаються 
вкрай актуальними в бюджетній системі України. [ 2 ] 

До місцевих бюджетів належать бюджети: обласні, районні, міські, 
селищні, сільські бюджети, а також бюджети об’єднаних територіальних 
громад. Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, зосереджені в 
розпорядженні місцевих рад та органів місцевого й регіонального 
самоврядування. Усього їх в Україні нараховується понад 10 тисяч, і саме від 
доходів цих бюджетів, їхнього справного надходження і ефективного 
використання найбільш відчутно для населення піднімається рівень 
суспільних благ, державних та інших послуг, рівень життя та інше. [ 4 ] 

Місцеві бюджети посідають одне з основних місць в економічній системі 
кожної держави. В них зосереджується велика частина державних фінансових 
ресурсів. Разом з тим, місцеві бюджети є найбільшою за кількістю ланкою 
бюджетної системи держави, що відіграє важливу роль у перерозподілі 
валового національного продукту та фінансуванні державних видатків, 
насамперед, соціальної спрямованості. [ 3 ] 

Формування доходів місцевих бюджетів здійснюється у два етапи:  
1) планування доходів місцевих бюджетів, яке відбувається на перших двох 
стадіях бюджетного процесу на місцевому рівні;  
2) повна і своєчасна мобілізація запланованих доходів, що досягається під 
час виконання місцевих бюджетів і є третьою стадією бюджетного процесу на 
місцевому рівні. [ 6 ] 

На сьогодні в Україні гостро стоїть питання вирішення проблем 
фінансування дефіциту місцевих бюджетів, що пов'язане, перш за все, з 
відсутністю досконалого механізму регулювання міжбюджетних відносин у 
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країні та ефективної бази формування дохідної частини регіональних 
бюджетів. Гострота проблеми зумовлена незабезпеченістю місцевих 
бюджетів в Україні фінансовими ресурсами, їх неспроможністю надати 
мінімальний рівень державних послуг. [ 1 ] 

Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу – 
Конституцію України, Бюджетний кодекс України та інші нормативні акти.  У 
зазначеному законі передбачено, що доходи місцевих бюджетів формуються 
за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у 
встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів.  

Порядок зарахування надходжень до бюджету та напрямки використання 
акумульованих коштів головними розпорядниками визначається законом 
України про Державний бюджет України на відповідний рік з наступним 
затвердженням визначеного порядку на сесії відповідної ради в момент 
затвердження рішення про бюджет. 

Основними джерелами формування доходів місцевих бюджетів є 
загальнодержавні податки і збори, які перераховуються згідно з 
законодавством України до місцевих бюджетів, та офіційні трансферти, що 
свідчить про недостатню фінансову самостійність місцевих органів влади. Так, 
найбільш значущими для доходів місцевих бюджетів є податок на доходи 
фізичних осіб і плата за землю. 

Зважаючи на те, що зміна пріоритетів формування та реалізації 
бюджетної політики в Україні відбулася у 2014 році та триває, доцільно 
виділити основні проблеми, які неподолані в контексті нового підходу до 
розвитку територій, та чинники, які їх зумовили.  

Проблема 1. Завищений рівень перерозподілу ВВП через сектор 
публічних фінансів за умови низької інституційної спроможності 
управлінського апарату до ефективного розпорядження фінансовими 
ресурсами характеризується ризиком зниження темпів економічного розвитку 
держави та сповільнення активності суб’єктів економіки. [ 5 ] 

Станом на сьогодні Україна входить до першої десятки рейтингу країн з 
найвищим відношенням доходів та видатків державного сектору до ВВП, 
причому, інституційна спроможність управлінського апарату забезпечити 
ефективне розпорядження фінансовими ресурсами є низькою, що видно з 
міжнародних рейтингів. За умови завищеного рівня перерозподілу ВВП через 
сектор публічних фінансів в реаліях вітчизняної економіки існує ризик 
сповільнення ділової активності суб’єктів економіки та загроза економічного 
спаду, що пов’язане з проблемою зростання податкового навантаження на 
платників податків та, в результаті перерозподілу національного доходу на 
користь окремих суб’єктів, “утриманських” тенденцій. [ 7 ] 

Проблема 2. Збереження тенденційності високого рівня залежності 
місцевих бюджетів від фінансування з державного бюджету – в умовах змін у 
системі розподілу повноважень та ресурсів між різними територіями водночас 
з передачею на місця додаткових вагомих джерел доходів бюджетів було 
делеговано і значні повноваження.  

Проблема 3. Вищенаведені дані дозволяють акцентувати на ще одній 
проблемі, якою супроводжувалася зміна бюджетної політики розвитку 
територій, - зростання диспропорцій їх фінансової спроможності. Проведення 
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бюджетної політики в Україні, яка супроводжувалася зміною системи 
міжбюджетних відносин та механізму міжбюджетного вирівнювання, 
починаючи з 2014 року, мала своїм наслідком: 1) збереження високого рівня 
диференціації фінансової спроможності регіонів; 2) зміну темпів зростання 
доходів бюджетів регіонів в напрямі переважання темпів зростання регіонів-
аутсайдерів; 3) зміну системи міжбюджетного вирівнювання розвитку 
територій. [ 7 ]  

Проблема 4. Зміна системи міжбюджетного вирівнювання в контексті 
нових орієнтирів бюджетної політики розвитку територій характеризувалася 
посиленням ролі субвенцій як ключового інструмента фінансового 
забезпечення розвитку територій з центру.  

Щодо податкових надходжень як основного джерела доходів бюджетів 
територій України, їх частка після початку децентралізації дещо зросла. 
Основними джерелами надходжень виступають податок на доходи фізичних 
осіб, акцизний податок та місцеві податки та збори. Бюджетна політика в 
частині формування доходів місцевих бюджетів була направлена на 
забезпечення спроможності територій через передачу до місцевих бюджетів 
таких вагомих джерел доходів, як ПДФО, акцизного податку, та збільшення 
вагомості місцевих податків. Проте такі зміни мали результатом посилення 
диференціації рівня бюджетного забезпечення територій через залежність 
надходження податків від умов розташування та розвитку громад [5].  

Таким чином, відбулося посилення фінансової спроможності розвинених 
регіонів, міст обласного значення та територій навколо таких міст, а також 
поглиблення депресивності віддалених від потужних «точок зростання» 
сільських територій. Розвиток бюджетної політики можливий лише за умови 
фінансового забезпечення бюджетів усіх рівнів, яке дозволить якісно 
виконувати видаткові повноваження покладені на субнаціональні органи 
влади тільки  для обласних бюджетів. [ 5 ] 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
 

Кожна держава реалізує свою економічну політику, яка впливає на всі 
стадії суспільного відтворення. Важливою складовою економічної політики 
держави є фінансова політика – сукупність розподільних і перерозподільних 
заходів, які держава здійснює через фінансову систему, щодо організації та 
використання фінансових відносин з метою забезпечення зростання 
валового внутрішнього продукту країни і підвищення добробуту всіх членів 
суспільства. 

Вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства не 
можна зрозуміти без вивчення фінансової політики. 

 Якщо, узагальнити поняття політика, то вона охоплює всі напрями 
діяльності держави. Залежно від сфери суспільних відносин, яка є об'єктом 
політичного впливу, виділяють економічну, соціальну, культурну, технічну, 
бюджетну, кредитну, внутрішню і зовнішню політику[1]. 

Фінансова політика має самостійне значення і водночас є важливим 
засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільної діяльності - 
економіці, соціальній сфері, військовій реформі, в міжнародних відносинах. 

Провідні західні економісти, зокрема, Кемпбелл Р. Макконнелл і Стенлі Л. 
Брю ототожнюють поняття фінансово-бюджетної і фінансової політики, 
визначаючи їх як зміни, які вносяться урядом у порядок державних витрат і 
оподаткування і спрямовані на забезпечення повної зайнятості і неінфляційного 
національного продукту. 

Більш структурованим є визначення фінансової політики як сукупності 
заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний 
розподіл і використання, які держава здійснює через фінансову систему. 

Насамперед, фінансова політика повинна сприяти формуванню 
максимально можливого обсягу фінансових ресурсів, оскільки вони - 
матеріальна база будь-яких перебудов.  

Не менш важливим є забезпечення раціонального розподілу коштів між 
галузями і сферами економіки, концентрація фінансових ресурсів на 
найважливіших напрямках економічного і соціального розвитку. 

Фінансова політика повинна враховувати потреби суспільного розвитку, 
реальні економічні і фінансові можливості держави, тому вона залежить від 
конкретних історичних умов і завдань, які стоять перед суспільством. Вивчаючи 
вимоги, які теорія і практика господарювання ставлять до фінансової політики, 
слід усвідомити дуже важливий висновок - фінансова політика має бути 
адекватною закономірностям суспільного розвитку. Порушення цієї важливої 
вимоги призводить до значних втрат у народному господарстві. 
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Фінансова політика синтезує в собі об'єктивні фінансові та управлінські 
аспекти, які виникають в процесі побудови і реалізації концепції розвитку 
фінансової системи держави. Фінансова політика держави включає стратегію і 
тактику управління.[2] 

Фінансова стратегія включає довготривалий курс держави щодо розвитку 
її фінансової системи, державних фінансів. Прикладом стратегічних завдань і 
забезпечення є впровадження власної грошової одиниці, впровадження 
програмно-цільового методу формування бюджету, сприяння розвиткові 
фінансового ринку тощо. 

Фінансова тактика спрямована на вирішення завдань окремого етапу 
розвитку країни і полягає у оперативному перегрупуванні фінансових ресурсів 
для розв'язання конкретних завдань. Прикладом фінансової тактики є 
тимчасове надання пільг окремим платникам, територіальний перерозподіл 
фінансових ресурсів через бюджетну систему тощо. 

Реалізація фінансової політики відбувається через фінансове право, 
фінансову систему та фінансовий механізм. 

Фінансове право - сукупність юридичних норм, що регламентують 
фінансові відносини на етапах мобілізації, розподілу, використання фінансових 
ресурсів. 

Фінансова система - організована сукупність взаємопов'язаних 
фінансових інститутів, фінансових інструментів, фінансового ринку, які 
функціонують у визначеному правовому полі і забезпечують реалізацію всіх 
фінансових функцій, необхідних для діяльності держави та ринкової економіки. 

Фінансовий механізм - сукупність правових, економіко-організаційних, 
фінансових методів, засобів, інструментів та важелів регулювання з метою 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
розвитку держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств. 

Фінансова політика на нинішньому етапі повинна характеризуватись 
якісно новими підходами до суб'єктів господарювання з урахуванням переходу 
на ринкові відносини, реформи цін, оплати праці, податкової і кредитної систем, 
спрямованих на формування нового фінансового механізму[3]. 

В сучасних умовах розвитку економічних процесів в Україні держава 
повинна проводити фінансову політику, спрямовану на: 

- формування та ефективне використання бюджету розвитку, формування 
"точок зростання" інформаційної економіки; 

- удосконалення форм, методів взаємовідносин національної економіки із 
державним бюджетом; 

- реформування податкової системи в контексті встановлення більш 
жорстких методів і форм податкового контролю, оптимізації податкового 
навантаження; 

- створення ефективної системи соціального захисту населення; 
- стабільність курсу національної валюти; 
- підвищення ефективності регулювання діяльності банківських установ 

через облікову ставку НБУ, зменшення відсоткових ставок на кредитні ресурси, 
встановлення більш жорстких нормативів регулювання адекватності 
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банківського капіталу, встановлення оптимальної межі іноземного капіталу у 
банківському секторі України тощо; 

- розвиток діяльності структурних складових фінансового ринку, 
легалізацію тіньових капіталів, зменшення питомої ваги "тіньового сектора" 
економіки; 

- демонополізацію і створення конкурентного економічного середовища; 
-  забезпечення вигідного для розвитку національної економіки структури 

експорту та імпорту; 
- створення умов для раціонального використання природних ресурсів, 

заборона технологій, що загрожують здоров'ю людини. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНСЬКУ 
ПРАКТИКУ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 
 

Глобалізаційні процеси стимулюють розвиток світового господарства, 
прискорюють транскордонну співпрацю і торгівлю. Євроінтеграційний курс 
України є потужним стимулом економічних перетворень, в реалізації яких одну з 
ключових ролей відіграє ефективне здійснення митного контролю. 

Тенденції світового розвитку, серед яких цифрова трансформація, 
вимагають від органів Державної митної служби України впровадження кращої 
світової практики в сфері митного оформлення та контролю, спрощення митних 
процедур при здійсненні експортно-імпортних операцій. Застосування 
інформаційних технологій дозволяє не лише високоякісно й ефективно 
працювати в сучасному глобалізаційному середовищі, але й заощаджувати час і 
ресурси та збільшувати прибутки [1, с. 7]. Беручи це до уваги, провідні митні 
адміністрації в більшості країн світу активно впроваджують IT-технології в 
робочий процес. Зокрема, держави-члени ЄС прийняли рішення діяти в рамках 
структури «Електронна митниця», тобто спрощеного безпаперового 
середовища функціонування суб’єктів ЗЕД та митних органів. Євроінтеграційні 
процеси в Україні обумовлюють необхідність реформації вітчизняної системи 
митного контролю у напрямку спрощення, діджиталізації та гармонізації.  

https://finance-credit.news/finansov-osnovyi/finansi-navch-posib-tsentr-uchbovoji.html
https://finance-credit.news/finansov-osnovyi/finansi-navch-posib-tsentr-uchbovoji.html
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Основною метою функціонування митних органів Литви є забезпечення 
надійного захисту суспільства, навколишнього середовища, внутрішнього ринку, 
впровадження митної політики ЄС, партнерської торгівлі та інших спільних 
політик Європейського Союзу, що пов’язані із зовнішньою торгівлею. Серед 
цінностей, на які орієнтуються митні установи, доцільно виділити: партнерство, 
професіоналізм, повагу. Поряд з цим, стратегічні цілі митниць Литовської 
Республіки визначаються таким чином, щоб забезпечити оптимальні митні 
процедури, посилити боротьбу із контрабандою, незаконною торгівлею та 
загрозами національній і міжнародній безпеці [2].  

Активно співпрацюючи з іншими державними інституціями, митні органи 
Литви відіграють важливу роль у забезпеченні чесної торгівлі та підвищенні 
конкурентоспроможності країни і ЄС; захисті навколишнього природного 
середовища та населення від небезпечної продукції; протидії шахрайству, 
тероризму та незаконного переміщенням наркотичних речовин шляхом якісного 
оброблення інформації, ідентифікації змін у моделях торгівлі та моніторингу 
ризиків для виявлення фінансових махінацій, злочинних дій [3, с. 8]. 

У Франції впроваджена ступенева система митного контролю, що має 
наступні рівні: 

1. формальний – суцільний аудит достовірності оформлення та 
наявності всіх необхідних документів і реквізитів; 

2. фундаментальний – вибірковий аудит відповідності виду, 
номенклатури, вартості та походження товарів поданим 
документам тощо.  

Формальний митний контроль здійснюється або митними аудиторами на 
підприємстві, або спеціальними аудиторсько-аналітичними службами за 
допомогою поглибленої документальної перевірки без виїзду на підприємство. 
Серед позитивних ефектів такого митного контролю доцільно виокремити 
зростання ймовірності виявлення порушень митного законодавства та 
контрабандних поставок, адже виникає можливість перевірки правильності 
заявленого в декларації обсягу та призначення товару. Однак, впровадження 
французької моделі митного контролю потребує підвищеного рівня 
інформаційно-аналітичного забезпечення та достатню кількість 
висококваліфікованих фахівців у даній галузі [4, с. 8]. 

До однієї з новітніх форм митного контролю належить митний пост-аудит, 
що допускає використання різних аналітичних процедур та об’єднання форм 
контролю, які в перспективі краще виконують поставлені перед митними 
органами завдання. На сьогодні, пост-аудит забезпечує більше 30% усіх митних 
платежів. 

Митні органи Болгарії для визначення достовірності поданих митних 
декларацій володіють правом після випуску товару здійснювати контроль 
документів і даних про операції з експорту та імпорту задекларованих товарів. 
Даний контроль здійснюється посадовими особами регіональних митних 
інституцій під час виїзної або невиїзної перевірки. Її об’єктами виступають 
товари, бухгалтерські книги, документація підприємства. Нормативний 
документ, що регламентує процес проведення митного пост-аудиту в Болгарії, 
має назву «Керівництво для здійснення митного пост-аудиту». У ньому 
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зазначена мета та основні детермінанти процедури. Значна увага приділяється 
попередньому аудиту і графіку проведення перевірок. Також у цьому документі 
відображено організаційну схему здійснення пост-аудиту (вид, обсяг, часові 
нормативи та деталізовані стандарти) [5, с. 216]. 

Аналізуючи досвід Ірландії, доцільно відмітити, що контрольно-
перевірочні завдання в митній сфері покладені на Відомство доходів країни. 
Пріоритетність надається профілактичній та контролюючій функціям, а не 
фіскальній, адже вони націлені на підвищення рівня дотримання суб’єктами ЗЕД 
законодавства та прозорість декларування результатів діяльності.  

В Ірландії митно-податковий аудит провадиться у формі неаудиторського 
втручання та має такі підвиди: направлення запитів, профільні інтерв’ю, галузеві 
огляди, отримання та моніторинг інформації з державних і приватних 
організацій, відвідування інтернет сайтів суб’єктів підприємництва тощо. Значну 
роль відіграє електронний аудит, що базується на перевірці достовірності даних 
за допомогою інформаційних баз і електронних копій документів, які подають 
суб’єкти ЗЕД при запиті контролюючого органу [6, с. 67]. 

Отже, пост-аудит допомагає ідентифікувати схеми ухилення сплати 
податкових і митних платежів, а також сформувати критерії ризиків для пошуку 
порушень митного законодавства. На сьогодні, пріоритетом для митних органів 
України є впровадження повноцінної системи митного пост-аудиту, що 
сприятиме запобіганню втрат державного бюджету, гарантуватиме захист 
внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції. Також, базуючись на 
міжнародному досвіді здійснення митного контролю, доцільно впровадити 
наступні заходи: 

 гармонізація митного законодавства в сфері контролю та 
управління ризиками відповідно до стандартів розвинених країн; 

 удосконалення митної інфраструктури та програмно-технічного 
забезпечення; 

 підвищення рівня фахової компетенції працівників митних органів. 
В умовах євроінтеграційного курсу України пріоритети митної політики 

мають бути спрямовані на підвищення ефективності митного контролю та 
спрощення митних процедур, діджиталізації, розширення співпраці між митними 
органами та бізнесом, подальше удосконалення функціоналу «Електронної 
митниці». 
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АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР: ЙОГО ПЕРЕВАГИ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 
 
Концепцію авторизованого економічного оператора була запроваджена 

Всесвітньою митною організацією у 2005 році.  
Запровадження Україною програми АЕО передбачено Угодою про 

асоціацію з ЄС. Робота над нормативно-правовою базою тривала з 2015 року. У 
2019 році були прийняті зміни до Митного кодексу України, які стали 
законодавчим підґрунтям для впровадження програми Авторизованого 
економічного оператора в Україні. 

У статті 12 Митного кодексу України авторизований економічний оператор 
визначається як, підприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в 
міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, 
митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу) та отримало 
авторизацію відповідно до вимог цієї глави, набуває статус авторизованого 
економічного оператора (АЕО) [1]. 

На сьогодні Програма Авторизованого економічного оператора в Україні 
діє у двох типах:  

- Авторизований економічний оператор-С (спрямований на надання 
спрощення при митному оформленні); 

- Авторизований економічний оператор-Б (підтверджує рівень безпеки та 
надійності підприємства). 

Варто зазначити, що підприємство може самостійно обрати один вид або 
ж одразу обидва.  

Для того, щоб отримати статус АЕО підприємство повинно відповідати 
таким критеріям: 

1) дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а 
також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності; 

2) належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та 
транспортної документації; 

3) стійкий фінансовий стан; 
4) забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної 

кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства; 
5) дотримання стандартів безпеки та надійності [2]. 
Підприємство, яке отримає авторизацію АЕО-С, матиме право на такі 

спеціальні спрощення: 
- загальна фінансова гарантія; 
- самостійне накладення пломб спеціального типу; 
- процедура спрощеного декларування; 
- процедура випуску за місцем перебування. 
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Це передбачає отримання таких переваг: 
- виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення в першочерговому порядку; 
- зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного 

оформлення для визначення переліку митних формальностей під час 
здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення; 

- використання спеціально визначеної у разі наявності смуги руху в 
пункті пропуску через державний кордон України для переміщення 
автомобільних транспортних засобів комерційного призначення; 

- використання національного логотипа АЕО. 
Підприємство, яке отримає авторизацію АЕО-Б, зможе самостійно 

накладати пломби спеціального типу. Крім того, воно матиме ще низку переваг: 
- виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення в першочерговому порядку; 
- зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного 

оформлення для визначення переліку митних формальностей під час 
здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення; 

- використання спеціально визначеної у разі наявності смуги руху в 
пункті пропуску через державний кордон України для переміщення 
автомобільних транспортних засобів комерційного призначення; 

- використання національного логотипу АЕО [2]. 
Станом на сьогоднішній день тільки одне підприємство отримало статус 

Авторизованого економічного оператора. Це компанія JTI Україна, яка є одним з 
найбільших виробників тютюнових виробів в Україні та яка виробляє продукцію 
як для українського, так і для 20 зовнішніх ринків. Такий, поки що незначний, 
інтерес пов’язують з тим, що до 7 листопада 2022 року діють певні положення 
Митного кодексу, які надають абсолютно всім значну частину спрощень із 
переліку, передбачених для АЕО. Проте варто не забувати, що термін дії цих 
положень вже менше року і тоді декларації типу ЕА, завдяки яким діють 
спрощення при перевезенні вантажів для всіх українських трейдерів, скасують. 
Зате компанії зі статусом АЕО зможуть не лише й надалі користуватися 
суттєвими спрощеннями при митному оформленні, на кшталт нині чинних, а й 
новими. 

На нашу думку, підприємствам, які здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність необхідно скористатися можливістю, яку їм надає влада. Для того, 
щоб отримати авторизацію АЕО потрібно подати до Державної митної служби 
України лише два документи: заяву про надання авторизації АЕО та заяву 
самооцінки підприємства. Проте сам процес отримання авторизації АЕО 
складається з 5 кроків: 

1. вибір типу авторизації; 
2. підготовчий етап, який передбачає аналіз підприємством власних 

внутрішніх процесів та процедур для визначення можливості відповідати 
критеріям АЕО; 

3. подача заяви. На цьому етапі подаються документи до Державної 
митної служби України в електронному вигляді з накладеним кваліфікованим 
електронним підписом: заява з базовою інформацією про підприємство та 
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анкета самооцінки, яку підприємство заповняє після проведення внутрішнього 
аналізу своїх процедур; 

4. оцінка відповідності, яка здійснюється Комісією з оцінки відповідності 
терміном до 120 днів; 

5. отримання авторизації. Підприємство, яке успішно пройшло процедуру 
оцінки відповідності, отримує авторизацію АЕО. Про це Державна митна служба 
повідомляє шляхом направлення підприємству копії відповідного наказу та 
вносить відомості до Єдиного державного реєстру авторизованих економічних 
операторів. 

Підсумувавши, можна сказати, що запровадження Авторизованого 
економічного оператора є дуже великим та значним кроком як для українського 
бізнесу, так і для України загалом, тому підприємствам необхідно 
використовувати надані їм можливості для розвитку свого бізнесу та підтримки 
економіки нашої країни. 
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БЕЗРОБІТТЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
 

На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність 
використання робочої сили була різною. За даними ООН, наразі понад 470 млн 
осіб у всьому світі є безробітними або мають не повну зайнятість [1]. Тому 
безробіття є центральною економічною проблемою сучасного суспільства.  

Безробіття — соціально-економічне явище, наявність у суспільстві 
частини економічно активного, працездатного населення, що певний час шукає, 
але не може знайти роботу, яку бажає і здатне виконувати. Під роботою 
розуміють як працю за наймом, так і самозайнятість. Безробіття є показником 
порушення рівноваги між пропозицією робочої сили та попитом на ринку праці. 
Воно не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, 
оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується 
купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, 
підприємство - персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові 
витрати на підтримку безробітних. 

Основні причини виникнення безробіття: 
1) добровільне звільнення з метою пошуку сприятливішого варіанта 

трудової діяльності; 
2) спад виробництва на підприємствах; 
3) зниження попиту на низку професій; 
4) диспропорції розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг; 
5) регіональне розбалансування попиту та пропозиції на ринку праці тощо 

[2]. 
Корона криза посилила проблему зайнятості. Рівень безробіття зріс з 

8,5% до 9,9%. Чисельність безробітного населення становила 1,6 млн осіб. 
Зокрема, 17% робочої сили на піку карантину перебували у стані прихованого 
безробіття – зайнятість цих людей була зменшена або вони перебували в 
неоплачуваній відпустці. 

В середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендувало шість 
безробітних (на 1 листопада 2019 року – три особи). Станом на 1 листопада 
2020 року, кількість вакансій, заявлених роботодавцями, становила 68 тис. 
одиниць, що на 34% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. 

Також карантин вихідного дня, який діяв в Україні в листопаді, 
спровокував другий пік зростання безробіття — було зареєстровано 361 тис. 
безробітних, а станом на початок грудня 2020 року – 420 тис. 

Відзначається, що і реальні доходи громадян за підсумками І півріччя 
2020 року скоротилися на 7,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року 
[3]. 
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За даними Державної служби зайнятості кількість зареєстрованих 
безробітних, станом на 24 червня 2021 року, складала 354 тисячі осіб, що на 
105 тис. осіб менше ніж на початку року. Так, на 1 січня на обліку перебувало 
459 тис. зареєстрованих безробітних. 

Починаючи з квітня 2021 року, ситуація на ринку праці поступово 
стабілізується завдяки відновленню економіки на тлі покращення епідемічної 
ситуації та зменшення карантинних обмежень. 

На сьогодні кількість зареєстрованих безробітних вже досягла 
допандемічного рівня. Так, 12 березня 2020 року, коли в Україні були введені 
перші обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, на обліку служби 
зайнятості перебувало 361 тис. осіб, що на 7 тис. більше ніж рівень сьогодні. 

Для покращення ситуації на ринку праці Уряд запровадив низку ініціатив 
для збереження та створення нових робочих місць. Зокрема, програму по 
частковому безробіттю, антикризові кредити рефінансування практично під 0%, 
а також прямі виплати для бізнесу та робітників, чия діяльність була обмежена 
через впровадження карантинних обмежень. Зокрема, навесні 2021 року 
державну допомогу у розмірі 8 тис. грн отримали 178 тис. найманих працівників 
та 161 тис. ФОПів. На це з державного бюджету було виділено 2,7 млрд грн. 

Також Уряд розширив програми підтримки бізнесу, зокрема в частині 
доступу до дешевих кредитних ресурсів. За останній рік, в рамках програми 
доступного кредитування «5-7-9» та програми державних портфельних гарантій, 
було видано понад 50 млрд дешевих кредитів для малого та середнього бізнесу 
[4]. 

Отже, в період пандемії безробіття є актуальною проблемою для 
економічного становища, проте зараз Уряд сприяє зменшенню кількості 
безробітних, що покращує економічну безпеку України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

 
 

Проблема законності та правопорядку була наявна завжди, 
санкціонування державою загальнообов’язкових правил поведінки – норм 
права, визначає права та обов’язки осіб, яка поведінка є правомірною, а яка 
протиправною, проте не всі дотримуються цих правил, і у зв’язку з цим несуть 
юридичну відповідальність. В залежності від виду правопорушення, яке скоїла 
особа це кримінальна, цивільна, адміністративна, дисциплінарна, процесуальна 
відповідальність. 

Оскільки в нашій державі досить широке нормативно-правове 
регулювання у даній сфері, розглянемо адміністративну відповідальність за 
порушення митного законодавства в Україні. 

Враховуючи вищезазначене, то нас цікавлять правопорушення, які 
вчиняються у митній сфері, тобто при перетині кордону з товарами, 
транспортними засобами чи іншим чином. Відповідно до вимог Митного кодексу 
України одним з головних завдань митних органів і є запобігання та боротьба з 
контрабандою та порушеннями митних правил, що знаходить свій прояв у 
постійно здійснюваних заходах щодо виявлення, розкриття та припинення таких 
правопорушень.  

На жаль, дуже багато громадян не знають за що вони можуть нести 
відповідальність у зв’язку з низькою обізнаністю та правосвідомістю, проте, як 
зазначено у Конституції України – незнання законів не звільняє від юридичної 
відповідальності. Також варто зазначити, що притягнення до відповідальності за 
порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов’язку сплати 
мита та інших податків і зборів. 

Відповідальність за порушення митних правил встановлюється виключно 
Митним Кодексом України. 

Визначення поняття «порушення митних правил» міститься у ст. 458 
Митного кодексу. Згідно із цією статтею порушення митних правил визнається 
адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні 
(умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на 
встановлений Митним кодексом та іншими актами законодавства України 
порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
через митний кордон України, пред’явлення їх митницям для проведення 
митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з 
товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими 
покладено на митниці цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим 
Кодексом передбачено адміністративну відповідальність [1].  
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Ознаки складу порушення митних правил об’єднуються в чотири групи 
(елементи), що характеризують: 

 об’єкт порушення митних правил; 
 об’єктивну сторону порушення митних правил; 
 суб’єкт порушення митних правил; 
 суб’єктивну сторону порушення митних правил. 

Усі зазначені елементи складу порушення митних правил нерозривно 
поєднані між собою. Наявність цих елементів обов’язкова для кваліфікації 
конкретного діяння як порушення митних правил. Якщо хоч би один з них 
відсутній або не відповідає тим ознакам, які передбачені відповідною нормою 
Митного кодексу, то зазначене діяння не є порушенням митних правил. 

Об’єктом правопорушення є суспільні відносини, які охороняються 
законом і яким у результаті посягання завдається чи може бути завдано шкоду, 
а також те, на що спрямовано посягання. 

Об’єктивною стороною правопорушення є сукупність передбачених 
законом ознак, які характеризують зовнішній прояв діяння, що посягає 
на об’єкти правової охорони, а також об’єктивні умови цього посягання. 

Суб’єктами правопорушення є особи, які вчиняють правопорушення.  
Суб’єктивною стороною правопорушення є внутрішнє (психічне) 

ставлення суб’єкта щодо скоєного діяння та його наслідків [3]. 
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил – це 

визначений митним законом правовий обов’язок громадянина або конкретної 
посадової особи усвідомлювати свої винні, неправомірні діяння у сфері охорони 
митного правопорядку і за наявності достатніх для цього підстав понести кару у 
вигляді адміністративного стягнення, накладеного митним органом або судом. 

Адміністративній відповідальності в митній сфері притаманні як загальні 
ознаки юридичної відповідальності, так і специфічні ознаки: 

– адміністративно-карані порушення митних правил, на відміну від інших 
адміністративних правопорушень, передбачені лише Митним кодексом України; 

– має більш конкретні цілі – вона спрямована на відносини у сфері митної 
справи України, охорону митних правил, а також виховання поваги до цих 
правил і правовідносин, що регулюються ними у сфері митної справи України з 
боку всіх учасників митних відносин; 

– може наставати тоді, коли правопорушник виявлений на території іншої 
держави і за наявності державних угод чи договорів між митними органами 
суміжних держав про сумісний контроль; 

– унаслідок аварії або дії непереборної сили відповідальність не настає за 
вчинення лише деяких правопорушень, передбачених Митним кодексом 
України, якщо такі факти підтверджуються відповідними документами; 

– суб’єктами застосування адміністративної відповідальності виступає 
система митних органів, серед яких повноваження по накладанню стягнень чітко 
розмежовані, та суди; 

– за порушення митних правил застосовується лише три види 
адміністративних стягнень – попередження, штраф, конфіскація; 

– предмети порушення митних правил підлягають конфіскації незалежно 
від часу вчинення або виявлення такого порушення. Крім цього, конфіскація 
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товарів і транспортних засобів, що є предметами або знаряддями порушення 
митних правил, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні 
засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення [4]. 

Відповідальність за порушення митних правил – це специфічне 
реагування держави на порушення митних правил, що полягає в застосуванні 
стягнення до суб’єкта порушення митного законодавства. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці 
порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного 
законодавства кримінальної відповідальності. Адміністративні стягнення 
здійснюють моральний або матеріальний вплив на правопорушника 

Оскільки порушення митних правил є адміністративним 
правопорушенням, то у випадку, якщо при провадженні в справах про 
порушення митних правил виникають питання, що не врегульовані Митним 
кодексом України, слід керуватися нормами Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [2]. 

Стаття 459 Митного кодексу України зазначає, що суб’єктами 
відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на 
момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а також 
посадові особи підприємств. Громадянами є фізичні особи: громадяни України, 
іноземці, особи без громадянства. 

Види адміністративних стягнень: 
1) попередження - стягнення за порушення митних правил, є офіційним 

попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у 
майбутньому. Рішення про попередження приймається керівником митного 
органу або його заступником у формі постанови про накладення 
адміністративного стягнення відповідно до статті 391 Митного кодексу України. 
Постанова оголошується правопорушникові. Який саме із заступників керівника 
митного органу накладає стягнення, кодексом не вказано, але, як правило, цією 
особою є начальник служби боротьби з контрабандою та митної варти.; 

2) штраф - грошове стягнення, що накладається на осіб за порушення 
митних правил у випадках і межах, установлених Митним кодексом України ; 

3) конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення –
застосовується виключно за рішенням суду у випадках, обсязі й порядку, що 
визначаються Митним кодексом України [1]. 

Оскільки адміністративна відповідальність за правопорушення не є 
досконалою, то вона потребує подальшого вивчення. Актуальність 
проблематики адміністративної відповідальності за порушення митних правил 
зумовлена високою значимістю дотримання митних правил у забезпеченні 
життєздатності сучасної держави і, відповідно, об’єктивно високим значенням 
діяльності митних органів щодо виявлення та притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення митних правил. 

На нашу думку, пріоритетними напрямками для України у сфері 
здійснення митного контролю є удосконалення митного законодавства та 
електронного декларування, спрощення процедур митного контролю, 
вдосконалення технологічних схем, реформування неефективних та застарілих 
інститутів митної системи відповідно до європейських стандартів та 
міжнародного досвіду. 
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МИТНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА 
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

 
 

Категорія митного простору тісно пов’язана з такими політикоправовими 
поняттями як: юрисдикція держави, суверенні права, суверенітет. З огляду на це 
вищевказаний термін можна розглядати як сферу, пов’язану з частиною 
території однієї держави, яка використовується для здійснення митної 
юрисдикції іншою державою – за угодою між ними або в межах, що 
допускаються міжнародним правом, або з державою, або з так званою 
міжнародною територією. Тільки з територією держави порівнюється митний 
простір і в жодному разі не виходить за її межі. Відповідно, це повітряний 
простір, водна, сухопутна територія держави, тобто простір, означений 
кордонами цієї держави, де вона провадить і свій митний суверенітет. Інколи 
митний простір складається з територій двох або більше суверенних держав, 
що за угодою між ними утворюють зону вільної торгівлі або митний союз [1]. 

Проблемними аспектами формування митного простору України є 
широкий спектр питань: від модернізації інформаційного забезпечення до 
налагодження тісної співпраці з іншими державами, викорінення корупційної 
складової під час проходження прикордонного та митного оформлення тощо. 
Необхідність пошуку теоретичних і практичних шляхів вирішення проблемних 
аспектів формування митного простору України в умовах здійснення соціально-
економічних перетворень набуває вагомого значення. З огляду на політичну та 
економічну ситуацію в нашій країні важливою складовою здійснення ефективної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
http://shevrada.dp.ua/porushennya-mitnih-pravil-ta-vidpovidalnist-peredbachena-mitnim-kodeksom-ukrayini/
http://shevrada.dp.ua/porushennya-mitnih-pravil-ta-vidpovidalnist-peredbachena-mitnim-kodeksom-ukrayini/
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7355
http://apnl.dnu.in.ua/1_2020/19.pdf
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239750
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239750
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митної політики має бути визначення її напрямів на основі засад 
зовнішньоекономічної діяльності, пріоритетів стратегії економічного розвитку 
держави [2, с. 41]. 

На даний момент основними проблемними аспектами формування 
митного простору України є широкий спектр питань: від модернізації 
інформаційного забезпечення до налагодження тісної співпраці з іншими 
державами, викорінення корупційної складової під час проходження 
прикордонного та митного оформлення тощо. Саме тому в умовах існуючих  
соціально-економічних перетворень необхідним є пошук пошуку теоретичних і 
практичних шляхів вирішення проблемних аспектів формування митного 
простору України.  

Доцільно виділити й те, що через зростання нестабільності та посилення 
кризових явищ у світі, вкрай важко об’єктивно спрогнозувати розвиток торгівлі та 
міжнародної економіки. У процесі глобальної інтеграції економічно розвинені 
країни активно захищають власні інтереси, також прослідковуємо процеси 
надмірної торгівельної взаємозалежності між країнами або навпаки – низький 
рівень економічного інтересу.  

З нашої точки зору, важливими аспектами для формування митного 
простору є вироблення ефективних механізмів для боротьби та протистояння 
геополітичним загрозам, а також виконання взаємних зобов’язань між 
громадянами й країнами та високий рівень довіри до держави як інституту. 
Основними дестимулюючими факторами в Україні можемо назвати корупційну 
складову в органах державного управління та поширення практики 
використання службового становища та влади в своїх цілях. Визначимо такі 
аспекти як типові для країн із затяжними трансформаційними процесами, і їхнє 
зростання, з нашого погляду, – це тривожний сигнал щодо наростання недовіри 
громадян до держави як інституту. 

У сучасних умовах для України порушення митних правил набуває 
значного поширення і негативно впливає на авторитет держави у світі загалом 
та на економічну ситуацію в країні, зокрема. Цей вид злочинності є особливим, 
тому для того, щоб його подолати, необхідно постійно вдосконалювати систему 
протидії. Протидіяти порушенню митних правил потрібно через здійснення 
результативної профілактики, зокрема через застереження членів суспільства 
від вчинення митних правопорушень. Отже, одним із важливих завдань митних 
органів держави є профілактика митних правопорушень. Водночас протидіяти 
порушенню митних правил необхідно через міжнародне співробітництво, яке 
відіграє вагому роль у процесі попередження і боротьби із митними 
правопорушеннями. Міжнародне співробітництво передбачає обмін досвідом; 
обмін способами та формами здійснення транскордонного спостереження; 
інформацією та даними щодо організованих злочинних угрупувань, які діють на 
території інших держав; діяльності працівників поліції під прикриттям, а також 
охорони свідків тощо [2, с. 42]. 

На нашу думку, невизначеність щодо цілей, ділового клімату в країні, 
інформації, національного та міжнародного законодавчого поля є не менш 
проблемними аспктами формування митного простору України. Окрім того, не 
можемо не згадати про тіньову економіку, яка під впливом економічної 
лібералізації та глобалізаційних процесів отримала нову хвилю розвитку. Ці 
складові, на даний момент, не перестають бути одними з найбільш загрозливих. 
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Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» наша держава 
позиціонує себе як країну із орієнтацією на європейські стандарти розвитку. 
Однак у практичній площині простежуються проблеми збалансованості та 
захисту митного простору за спрощеної процедури перетину митного кордону та 
лібералізації умов торгівлі. Митна політика, з нашої точки зору, є єдиним 
реальним напрямом впливу держави як на зовнішні тенденції розвитку, так і на 
внутрішні. Характеризуючи систему взаємовідносин між країнами, зазначимо, 
що світові інтеграційні процеси активно зачіпають митний простір, у якому 
суспільство реалізує свої інтереси. Функції економічних відносин найбільш 
яскраво виявляються у митному просторі через їхні суб’єкти (економічно 
відособлені сторони, що забезпечують здійснення міжнародного обміну), об’єкти 
(послуги, товари, трудові та матеріально-грошові ресурси, що виступають 
предметом міжнародного обміну), механізми (сукупність економічних інститутів, 
що забезпечують здійснення міжнародних економічних відносин). З огляду на це 
митний простір все активніше перетворюється на площину, де з огляду на 
дотримання логіки цивілізаційних циклів та відображення специфічних 
особливостей розвитку окремих країн виявляється процес глобалізації [3]. 

Тож, спричаючись на вищесказане, виділимо основні проблеми 
формування митного простору України: 

1) функціонування нерезультативної системи управління ризиками у 
процесі здійснення митного оформлення та митного контролю; 

2)  наявність розбіжностей статистичних даних, зокрема виявляється їхня 
невідповідність у процесі проведення перевірки достовірності подання 
інформації суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; 

3) проблемні питання професійної підготовки фахівців з митної справи та 
недостатнє  удосконалення їхніх умінь та навичок, які необхідні для подальшої 
роботи у митних органах. 

Відповідно до окреслених проблем, ми пропонуємо такі дії з їх вирішення:  

 розширення напрямів міжнародного співробітництва у митній сфері; 

 контроль за дотриманням митного законодавства; 

 створення дієвих митних лабораторій; 

 впровадження інформаційних технологій у процес митного контролю. 
Отже, формування митного простору має здійснюватися не за єдиною 

глобальною моделлю міжкраїнного митного співробітництва, а на засадах 
узгодженості інтересів суб’єктів. У рамках дослідження встановлено, що 
сьогодні наша країна має розробити та впровадити зовнішньоекономічну 
стратегію, яка має бути спрямована на стабілізацію макроекономічної ситуації в 
державі, врахування викликів глобального середовища, досягнення цілей 
сталого розвитку, збалансування митного простору України. 
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МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
 

На сучасному етапі економічного розвитку будь-якої держави, зокрема і 
України, важливою складовою є наявність території із чітко визначеними та 
захищеними кордонами, що передбачає створення системи митного контролю, 
спроможної забезпечити належну безпеку та захист економічних інтересів 
країни і тим самим сприяти ефективній співпраці з іноземними партнерами.  

Відповідно до статті 4 Митного кодексу України: «Митний контроль - 
сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм 
цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної 
справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом 
порядку» [1]. 

Статтею 40 Митного кодексу України визначено, що усі товари і 
транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, 
підлягають митному контролю. Митний контроль передбачає проведення 
митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення 
додержання законодавства України з питань митної справи [1]. 

Основна мета митного контролю полягає в тому, щоб забезпечити 
законне переміщення осіб, товарів та транспортних засобів через митний 
кордон, в тому числі повне та своєчасне адміністрування митних платежів. 

Ст. 336 МКУ встановлює, що митний контроль здійснюється 
безпосередньо посадовими особами органів доходів і зборів шляхом:  

1) перевірки документів та відомостей, які надаються органам доходів і 
зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України;  

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, 
особистого огляду громадян);  

3) обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 
переміщуються через митний кордон України;  

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;  
5) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 

складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де 
знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що 
підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль якої, 
відповідно до Митного кодексу та інших законів України, покладено на органи 
доходів і зборів;  

6) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон 
України та/або перебувають під митним контролем;  
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7) проведення документальних перевірок дотримання вимог 
законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;  

8) направлення запитів до інших державних органів, установ та 
організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення 
автентичності документів, поданих органу доходів і зборів [1]. 

Особливий акцент слід поставити на питанні правопорушень у зазначеній 
сфері. Так, у процесі реалізації митних правовідносин найбільш поширеними є 
наступні правопорушення:  

– витрачання фінансових ресурсів держави не за цільовим призначенням; 
– недоотримання коштів до бюджетів унаслідок фінансових махінацій та 

правопорушень у процесі перетину митного кордону української держави;  
– маніпуляції із цінами та вартістю активів при веденні бухгалтерського 

обліку;  
– недотримання правових норм, які стосуються штатної дисципліни 

працівників митних органів, а також норм щодо оплати праці;  
– завищення обсягів та вартості наданих послуг суб’єктами, зайва оплата 

за них тощо [2]. 
Наявність таких порушень свідчить про низьку ефективність системи 

митного контролю та її неспроможність результативно виконувати свої функції. 
Ці та багато інших правопорушень є наслідком проблем, які сьогодні наявні в 
українському суспільстві. Зокрема, йдеться про зловживання митними органами 
своїми повноваженнями, порушення ними законодавства та недієвість 
методологічного забезпечення щодо виконання ними своїх функцій [2].  

Такі дії призводять до наступного:  
– дублювання та виконання паралельних функцій органами митного 

контролю внаслідок неналежної координації своїх дій та взаємодії між ними;  
– внаслідок цього порушення гармонійної роботи між даними 

інституціями;  
– незадовільність профілактичних дій органів митного контролю та 

недостатня увага до цього;  
– неможливість у багатьох випадках результативно реалізувати цілі та 

завдання митного контролю за рахунок відсутності єдиної інформаційної 
системи митного контролю;  

– організаційна система митного контролю демонструє свою 
неефективність та громіздкість [2]. 

Усі перераховані проблеми та правопорушення як їх наслідок породжені 
багатьма чинниками, основними з яких є:  

– незадовільний рівень аналітики в низових ланках інституційного 
забезпечення здійснення митного контролю в Україні; 

– значна безсистемність та невпорядкованість системи митного контролю 
в Україні, що призводить до надмірної завантаженості митних контролюючих 
органів різноманітними перевірками та розбалансованості їх діяльності; 

– неналежний рівень інформатизації державних органів митного контролю 
та їх взаємодії; 
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– відсутність можливості доступу митних органів до необхідних реєстрів, 
що негативним чином впливає на якість, достовірність та оперативність 
виконання ними покладених на них завдань; 

– попередній, поточний та наступний види митного контролю на даний 
час не відповідають один одному та не є взаємоузгодженими, що призводить до 
розбалансованості системи контролюючих органів у митній сфері та відсутності 
в Україні систематизованого та гармонійного контролю загалом; 

– недосконалість нормативно-правового забезпечення усіх процесів, які 
спостерігаються в національній системі зокрема і в митній сфері та роботі 
митних органів, функції яких часто повторюються; 

– низький рівень методичного, навчального та прикладного забезпечення, 
брак відповідної літератури, що призводять до труднощів стосовно навчання та 
підвищення кваліфікації кадрів у сфері митного контролю. 

Отже, перспективними напрямками для України у сфері здійснення 
митного контролю є: 

– удосконалення електронного декларування; 
– покращення ресурсного забезпечення; 
– спрощення процедур митного контролю;  
– уніфікація нормативно-правової бази щодо митного контролю у напрямі 

прозорості діяльності контролюючих органів; 
– формування ефективної системи аналізу та управління митними 

ризиками;  
– забезпечення доступності інформації з митних питань; 
– запровадження жорсткої відповідальності за порушення митного 

законодавства як суб’єктами ЗЕД, так і самими працівниками митних органів [3].  
Реалізація цих заходів дозволить підвищити рівень дисципліни 

контролюючих органів, покращити державне управління митним контролем в 
Україні, привести законодавчу базу у відповідність із міжнародними 
стандартами, покращити методологічне та інформаційне забезпечення 
контрольного процесу на державному кордоні та забезпечить високу 
результативність функціонування митної системи в цілому.  
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
 

На сьогодні наша держава постає перед великою кількістю зовнішніх і 
внутрішніх загроз, які негативно впливають на стабільність фінансової системи 
та стан національної економіки загалом. Цікавість цієї теми полягає саме в 
тому, щоб назвати основні загрози та те як саме вони можуть вплинути на 
фінансову безпеку країни. 

У системі економічної безпеки України важливу роль відіграє її фінансова 
складова, від рівня якої залежить реалізація національних інтересів та 
стабільний економічний розвиток. Забезпечення фінансової безпеки набуває 
особливої актуальності у період фінансово-економічної кризи, оскільки розлад 
фінансів держави призводить до втрати внутрішньої та зовнішньої 
платоспроможності, нестабільності національної грошової одиниці, зниженню 
доходів населення та активів суб’єктів господарювання. [1 с. 56-57] 

Ці та інші негативні наслідки кризових явищ в економіці мають місце на 
сучасному етапі інтеграції України у світове господарство. Відповідно і 
масштаби цих наслідків можуть бути глобальними: втрата фінансової 
самостійності у вирішенні соціально-економічних питань та власної фінансової 
інфраструктури, обмеження доступу держави до зарубіжних ринків. Нагальність 
підвищення рівня фінансової безпеки зумовлюється також значним зменшенням 
прибутку підприємств, доходів державного та місцевих бюджетів, надходжень 
до цільових фондів.  [1 с. 57] 

На сучасному етапі розвитку України об'єктивно є присутніми як зовнішні, 
так і внутрішні загрози економічної і фінансової безпеки держави. Особливу 
роль грають зовнішні загрози. Серед головних причин виникнення внутрішніх і 

зовнішніх загроз фінансово  економічної безпеки України, слід виділити 
наступні : 

Внутрішні загрози такі як: 
1) Неадекватна фінансово - економічна політика держави.  
2) Помилки, зловживання і інші відхилення (безгосподарність, різноманітні 
економічні злочини, тощо) в управлінні фінансової системи держави. 
3) Низький рівень соціальної орієнтованості економіки.  
4) Падіння платоспроможності населення,  
5) Скорочення ролі внутрішніх соціально-економічних стимуляторів 
економічного зростання.  
6) Зростання економічної злочинності, корупції. 
7) Зростання фінансових втрат в результаті збільшення масштабів і 
поглиблення соціальної напруженості в сфері економічних відносин.  
8) Недосконалість механізмів формування економічної політики держави. 
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Та зовнішні:  
1) Порушення національних пріоритетів України в області фінансів через 
просування іноземними партнерами вигідних їм економічних проектів і 
фінансових програм;  
2) Формування іноземними партнерами такої структури зовнішньоекономічних 
зв'язків з Україною, коли остання поступово перетворюється на їх сировинний 
придаток.  
3) Зростання зовнішньої фінансової заборгованості України, посилення її 
залежності від іноземних кредитів. 
4) Нестабільність економіки. [3 с. 32-33] 

Від фінансової безпеки залежить економічна і національна безпеки країни в 
цілому. І ця залежність дуже проста: відсутність фінансових коштів призводить 
до недофінансування часом найбільш невідкладні потреб у різних сферах 
економіки і становить загрозу національній безпеці. Разом з тим ця зовні проста, 
найбільша загальна взаємозв'язок знаходить конкретне вираження в різних за 
своїм економічним характер явищах і процесах. Є зворотній зв'язок між 
фінансовою безпекою країни і її національною безпекою в цілому. [2 с. 138-139] 

Підвищення рівня фінансової безпеки держави потребує системних дій, які 
мають містити в собі механізми у сфері бюджетної та монетарної політики, 
фондового ринку, а також у сфері регулювання корпоративного сектору 
економіки тощо. [6 с. 280-281] 

Можна запропонувати наступну систему заходів стосовно зміцнення 
фінансової безпеки України: 
- Реформування бюджетної системи (проведення бюджетних реформ на 
базі наукового обґрунтування та координації дій, стратегії та тактики 
бюджетування; комплексний підхід до реформування бюджетного процесу на 
державному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин; підвищення 
результативності бюджетних витрат; зменшення зовнішнього боргу України) 
- Удосконалення монетарної політики (забезпечення потреб економічного 
зростання країни шляхом лібералізації характеру грошово-кредитної політики; 
врегулювання рівня монетизації економіки; подолання дефіциту платіжних 
засобів; подальше збалансування грошового і товарного ринків) 
- Удосконалення валютної політикИ (зменшення рівня доларизації 
економіки країни засобами проведення політики цілеспрямованої підтримки 
національної грошової одиниці, стимулювання здійснення операцій із її 
використанням; оптимізація структури золотовалютних резервів шляхом 
нарощення в них частки золота) 
- Регулювання фондового ринку (створення універсальної національної 
біржі, яка діятиме на принципах регульованих ринків ЄС та інтегруватиметься у 
світовий фінансовий простір; забезпечення поетапного створення єдиного 
центрального депозитарію України з урахуванням світового досвіду інтеграції 
обліково-фінансової інфраструктури) 
- Регулювання страхового ринку (створення фонду гарантування страхових 
виплат за договорами страхування; введення міжнародних норм 
корпоративного управління для страховиків; удосконалення системи 
оподаткування страховиків та операцій перестрахування у перестраховиків-
нерезидентів) [6 с. 280-281] 
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Також варто відмітити, що в умовах пандемії та діджиталізації найбільший 
вплив справляють такі загрози фінансовій безпеці України, як кіберзлочинність, 
розгортання спіралі неплатежів, зниження ліквідності банків, зростання 
бюджетного дефіциту, скорочення обсягу зовнішніх інвестицій. Для протидії цим 
загрозам потрібно вживати превентивних заходів та створення нового 
системного підходу до виявлення та протидії негативним чинникам фінансовій 
безпеці держави. [4 с.76] 

Отже, виявлення можливих загроз фінансовій безпеці та розробка заходів 
щодо їх запобігання або мінімізації їх негативних наслідків мають першочергове 
значення в системі забезпечення фінансової безпеки України. Загрози в 
фінансовій сфері держави мають комплексний характер і обумовлені впливом 
світової фінансової кризи, відставанням в технологічному розвитку, рівень і 
якість життя населення, відсутністю належних заходів у галузі регулювання 
процесами перерозподілу власності, неефективним використанням ресурсів, 
зниженням здатності адекватно протистояти ризикам і викликам, пов'язаним зі 
зміною кон'юнктури світового ринку, світової глобалізації та інформатизації. [5 с. 
228] 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
  
Система митного контролю є важливим засобом забезпечення 

економічної безпеки держави в правовому та економічному контексті, що 
дозволяє переважати національні інтереси Української держави. Відповідно 
формується митна система країни, і влада має відігравати важливу роль у 
цьому процесі. Відповідно, необхідно покращити адміністрування митного 
контролю в Україні. Це робить особливо актуальним вирішення проблеми 
організації та проведення митного контролю. Проблеми функціонування митниці 
розробляють такі вчені, як Білуха М., Гупанова Ю., Крисоватий А., Мартинюк В., 
Микитенко Т., Пашко П. та інші.  

Міжнародно-правова база співпраці між Україною та Європейським 
Союзом бере свій початок з 1991 року, коли міністр закордонних справ 
Нідерландів, який на той час головував у Європейському Союзі, офіційно визнав 
незалежність української держави.  

Завдяки інтеграційним процесам стратегічні плани розвитку митної 
справи в Європейському Союзі та членства (включно з Україною) викладені в 
Митних планах ЄС із визначенням певних стандартів: цілісна та стабільна 
система митного законодавства; механізм співпраці митних органів з 
національними та міжнародними правоохоронними органами; впровадження 
новітніх інформаційних технологій на митниці; спрощення митних 
процедур; механізм ідентифікації митних ризиків; ефективність митного 
контролю та аудиту ex-post як форм митного контролю. 

Зрозуміло, що спільні кордони України та ЄС означають, що відносини 
між сторонами повинні встановлюватись у сфері транскордонного 
співробітництва. Основою митної політики є нормативно-правова база, яка 
покликана регулювати питання щодо встановлення митних зборів, перетину 
товарів на митному кордоні, встановлення митних тарифів та забезпечення 
митного регуляторного співробітництва.  

 Усі товари, що перетинають митний кордон України, та комерційні 
транспортні засоби перебувають під митним контролем».[4]  

У сучасних умовах відбуваються незворотні процеси інтеграції 
економічної системи України в міжнародну фінансово-економічну систему, і в 
дусі цього в країні реалізуються ринкові умови, трансформуються економічні 
відносини між суб’єктами.  Особливу увагу слід приділити питанню порушень у 
цій сфері. Таким чином, при здійсненні митних відносин найбільш поширеними є 
такі злочини:  

- нецільове використання державних фінансових ресурсів; 
- перерахування коштів до бюджету внаслідок фінансових махінацій та 

злочинів, скоєних під час перетину митного кордону Української держави; 
-маніпулювання ціною та вартістю активів у бухгалтерському обліку; 
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- недотримання законодавчих норм щодо дисципліни працівників митниці 
та щодо нормативів оплати праці; 

-збільшення обсягів та вартості послуг, що надаються суб’єктами, 
переплата їм тощо. 

Ці та багато інших злочинів є наслідком проблем українського 
суспільства. Зокрема, митні органи зловживають своїми повноваженнями, 
порушують законодавство та неефективно підтримують свою методичну 
роботу. Наступні дії призводять до:   

- дублювання та виконання паралельних функцій органами митного 
контролю через неналежну координацію їх діяльності та взаємодії між ними; 

- наслідок порушення злагодженої роботи між установами; 
- недостатні профілактичні заходи та недостатня увага з боку органів 

митного контролю; 
- неможливість ефективного досягнення цілей і завдань митного 

контролю у багатьох випадках через відсутність єдиної інформаційної системи 
митного контролю; 

-організаційна система митного контролю показує свою ефективність і 
складність. 

Наприклад, ми можемо взяти до уваги права та повноваження митних та 
податкових органів, які регулюються статтею 20 Податкового кодексу 
України. Правові норми щодо прав цих органів є нечіткими, що означає, що 
права контролюючих митних органів не можуть бути чітко врегульовані. Це 
свідчить про необхідність удосконалення адміністрування митного контролю 
шляхом вдосконалення законодавства.      

Кадрове питання є одним з найактуальніших і вимагає ґрунтовного 
підходу до вирішення багатьох проблем. Зокрема, йдеться про залучення 
кваліфікованої робочої сили у сфері митного контролю, що ускладняється 
такими факторами, як умови праці, особливості відряджень та їх оплати, оплата 
та інші проблеми. Низький рівень методичного, навчально-прикладного 
забезпечення та відсутність відповідної літератури ускладнюють підготовку та 
перепідготовку працівників у сфері митного контролю.     

Удосконалення адміністрування митного контролю в Україні необхідно 
здійснювати у прямій співпраці з громадськістю, щоб запобігти частим 
порушенням, таким як поширення схем незаконної торгівлі товарами та 
контрабанди, за допомогою яких ті, хто порушує митні кордони, отримує 
прибуток. Слід також наголосити, що її необхідно вивести з тіні торгівлі 
товарами, що імпортуються з-за кордону. Як ми можемо побачити на Графіку 1. 
Обсяг різко скоротився в 14-15 роках у зв'язку з початком військової агресії Росії 
та закриттям великої частини кордонів через військові дії. Але з часом через 
погіршення політичної та економічної ситуації доля тіньового обігу знову стала 
рости. Це можна пов'язати з низьким рівням життя людей які хочуть купляти 
продукти дешевше та підприємцями які намагаються вижити в умовах 
економічної кризи яка загострилась внаслідок пандемії. 
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Графік 1 

Створено автором за даними «Асоціації підприємств інформаційних технологій 
України» 

 
З метою захисту держави та населення від цих протиправних дій 

необхідно: 
- засвоїти кращі практики та досвід розвинених країн у цій справі; 
- застосування в практиці митного контролю стандартів, затверджених 

митними та податковими органами розвинених країн; 
- на цій основі розроблення та обґрунтування використання компонентів, 

які будуть використовуватися в процесі митного контролю в Україні;  
- узгодження контрольних підходів з метою підвищення ефективності 

контрольних заходів на митній території без урахування реалізаційних чи 
адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій та завдань 
контролюючих органів.  

Слід наголосити, що проблемою є ефективна координація органів 
митного контролю та прискорення виконання контрольних процедур. Це вимагає 
гармонізації української законодавчої бази з міжнародними стандартами.  

– Перш за все, після визначення питань попереднього митного контролю 
необхідно ввести відповідні зміни до законодавчої бази Української держави. Ці 
зміни мають бути узгоджені з нормативним законодавством, прийнятим 
Держфінслужбою України та іншими контролюючими органами. Водночас 
необхідно впроваджувати технологічні схеми та алгоритми для здійснення 
митного контролю відповідно до цієї проблеми.    

- З метою вдосконалення механізму впровадження попереднього митного 
контролю акцентувати увагу на необхідності проведення круглих столів, 
семінарів та інших професійних тренінгів для працівників оперативних 
підрозділів органів митного контролю в оперативних підрозділах.  

- У контексті євроінтеграційних зусиль України необхідно посилити митний 
контроль за прикордонним переміщенням продовольчих товарів. З цією метою 
працівники митниці повинні виконувати конкретні завдання, пов’язані з безпекою 
товарів, що перетинають митний кордон.   

- Поліпшити взаємне співробітництво та комунікацію та координувати 
діяльність органів митного контролю напередодні європейської інтеграції.  

– На державному рівні питання обміну інформацією між органами митного 
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контролю та розробки та використання спеціальних електронних баз даних 
необхідно вирішувати з урахуванням інформаційних, матеріально-технічних, 
організаційно-правових передумов.  

- Запровадити стандарти функціонування електронного уряду та 
впровадження електронної комерції в українській державі відповідно до 
поточної роботи на рівні Верховної Ради, Уряду та Державної фінансової 
служби України.  

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що вдосконалення 
адміністрування митного контролю України потребує пильної уваги та 
впровадження на державному рівні наступних заходів, які допоможуть 
ефективніше виявляти порушення у розслідуваній сфері, розробляти методи та 
підходи для усунення та мінімізації їх. які виникають у ході правопорушень: 

- покращити забезпечення ресурсами митного контролю в Україні;  
- оптимізація повноважень і функцій контролюючих органів і на цій основі 

вдосконалення організаційного забезпечення системи митного контролю в 
цілому;  

- організувати роботу митної служби таким чином, щоб вона могла 
швидко, ефективно та належно реагувати на виклики населення та забезпечити 
належні контрольні процедури щодо охорони державного кордону;  

- стандартизація нормативно-правової бази митного контролю з метою 
забезпечення прозорості контролюючих органів. 

Таким чином, реалізація запропонованих заходів дозволить удосконалити 
державне управління митним контролем в Україні, підвищити дисципліну 
контролюючих органів, привести законодавство у відповідність до міжнародних 
стандартів, покращити методичне та інформаційне забезпечення процесу 
прикордонного контролю. та покращити чисельність українських 
митників. Запропоновані заходи необхідно реалізовувати комплексно – тільки 
так можна досягти найкращих результатів.  

  
Список використаних джерел: 

 
1.Вакульчик О.М. Використання досвіду ЄС у розбудові системи законодавчого та 
методичного забезпечення митного контролю в Україні. економіка. 2012. № 2. 11–
22.   
2.Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р. із змінами, внесеними згідно із Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-
IV. Київ: Видавництво Скіф, 2006. 48 с.  
3.Мартинюк В. П. Про доцільність використання терміну «державна митна 
система». Митна безпека. 2010. № 2. Серія «Економіка». 144-145.    
4.Митний кодекс України, 13 березня 2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 
32. ст.1175   
5.Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18 
травня 1973 р. (Кіотська конвенція). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ en / 
995_643 / стор. 
6.Регламент (ЄС) № 450/2008 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 
2008 року про створення Митного кодексу Співтовариства (Модернізований Митний 
кодекс). Офіційний журнал Європейських Співтовариств. L 145, стор 67.   



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

67 

 

Стеблик Н. В. 
Науковий керівник: к. е. н., доц. Татарин Н.Б.  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

В умовах ринкової трансформації бюджетні фінанси є одним із 
найважливіших регуляторів соціально-економічних процесів у суспільстві. 
Його метою було і буде забезпечення соціальних та економічних потреб 
держави відповідно до закріплених за нею у Конституції України функцій, а 
також вплив на різні напрями розвитку економіки, соціально-культурної сфери, 
соціального захисту населення.  

Роль і значення фінансування підприємств визначається моделлю 
фінансових відносин у суспільстві. Оскільки в Україні третина ВВП 
розподіляється через бюджет, можна стверджувати, що бюджетне 
фінансування займає провідне місце в системі фінансування суспільних 
потреб. Тому одним із найважливіших завдань сучасної фінансової науки і 
практики є посилення активного впливу цієї форми фінансування на всі 
аспекти соціально-економічного розвитку. 

Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджет – це план 
формування та використання фінансових ресурсів органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування [1].  

Бюджетне фінансування розглядалося в роботах таких вчених як В. А. 
Гуртів, Ю. А. Крохина, С. В. Сігова та ін., в яких бюджетне фінансування 
визначається як «Безповоротне використання державних коштів, які 
надаються в розпорядження підприємств, організацій і установ для здійснення 
їх статутної поточної діяльності». 

Вітчизняні вчені в економічній літературі розглядають бюджетне 
фінансування у широкому та вузькому сенсі. Широке тлумачення цього 
фінансування стосується визначення його місця та ролі в регулюванні 
соціально-економічних процесів. У більш вузькому розумінні бюджетне 
фінансування розглядається з боку держави як форма бюджетного механізму, 
а з боку суб’єктів господарювання – як форма фінансового забезпечення. 

В. Г. Дем’янишин вважає, що бюджетне фінансування – це сукупність 
грошових відносин, пов’язаних з розподілом і використанням коштів 
централізованого грошового фонду держави, які реалізуються шляхом 
безповоротного й безоплатного надання бюджетних коштів юридичним і 
фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом [2, с. 46].  

Основним ядром бюджетного фінансування є те, що воно встановлює 
грошові відносини, що виникають між державою, з одного боку, та 
підприємствами усіх форм власності, а з іншого, спрямовані кошти на 
підвищення рівня життя та задоволення соціальних потреб, забезпечення 
реалізації інші заходи уряду. Своєчасність і повнота фінансування багато в 
чому залежать від рівня наповнюваності грошовими коштами бюджету. 
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У теорії та практиці бюджетного фінансування важливе значення має 
правильний вибір й обґрунтування відповідних його форм. У науковій 
літературі зустрічаються різні підходи до вирішення цього питання. Так, 
наприклад, О. Василик виділяє чотири форми бюджетного фінансування, 
зокрема, кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, 
надання дотацій, надання субвенцій і субсидій; В. Загорський, О. Вовчак, І. 
Благун, І. Чуй – теж чотири але інші за змістом (проектне фінансування, 
бюджетні кредити, кошторисне фінансування, бюджетні трансферти) ; Л. 
Сафонова, В. Опарін – бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, кошторисне 
фінансування, державні трансферти; О. Романенко – вісім форм: кошторисне 
фінансування бюджетних програм – закладів, установ і організацій бюджетної 
сфери; трансфертів населенню; бюджетних кредитів юридичним особам; 
субвенцій і субсидій фізичним і юридичним особам; бюджетних інвестицій у 
статутні капітали діючих або новостворюваних юридичних осіб; бюджетних 
позик державним позабюджетним фондам; міжбюджетних трансфертів; 
кредитів іноземним державам [2, с. 38 ]. 

Одна із форм бюджетного фінансування - бюджетні інвестиції. Вони 
можуть здійснюватися у вигляді фінансування державних капітальних 
вкладень, проектного фінансування конкретних інвестиційних проектів, 
придбання частки акцій чи прав участі в управління підприємством. У процесі 
ринкових перетворень ця форма, на нашу думку, повинна використовуватися, 
у першу чергу, для структурної перебудови економіки, створення потужної 
матеріально-технічної бази для соціально-культурної сфери, оборони країни 
та управління. 

Ще однією формою бюджетного фінансування є надання державних 
трансфертів через державне субсидіювання (державні субсидії, державні 
субвенції, державні дотації) та державну допомогу населенню. Державні 
дотації – це форма бюджетного фінансування, що застосовується для 
виділення грошових коштів з державного та місцевих бюджетів планово-
збитковим підприємствам і організаціям для збалансування їх фінансових 
планів. Дотації також можуть надаватися з вищого бюджету нижчим за 
відповідних умов (при перевищенні видатків над доходами) для забезпечення 
виконання ними своїх функцій без обмеження сфери використання коштів. 
Субвенція – це виділення коштів місцевим органам влади з боку держави. На 
відміну від дотацій, субвенція спрямовується на фінансування певних заходів, 
програм, проектів і за наявності частки власних джерел фінансування 
місцевих бюджетів. Вона підлягає поверненню у разі її нецільового 
використання. Субсидії – це невідплатні поточні виплати підприємствам, 
організаціям, які не передбачають компенсації у формі спеціально 
обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а 
також видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків державних підприємств. 

Також ще однією формою бюджетного фінансування є кошторисне 
фінансування, яке має свої переваги і недоліки. Серед переваг слід 
зазначити, що цей метод забезпечує узгодженість прибуткової та видаткової 
частин кошторису. Також кошторисне фінансування передбачає суворий і 
постійний фінансовий контроль за використанням коштів. 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

69 

 

Процес бюджетного фінансування регулюється Бюджетним кодексом 
України, який базується та здійснюється на основі наукових засад. 

При формуванні цих принципів доцільно спиратися на принципи 
фіскальної політики, оскільки бюджетне фінансування є інструментом їх 
реалізації. У теорії та практиці бюджетного фінансування особливе значення 
має правильний вибір та обґрунтування відповідних форм. 

Отже, основною суттю бюджетного фінансування є те, що воно 
встановлює грошові відносини, що виникають між державою, з одного боку, та 
підприємствами усіх форм власності, а з іншого, спрямовані кошти на 
підвищення рівня життя та задоволення соціальних потреб, забезпечення 
реалізації інші заходи уряду. Своєчасність і повнота фінансування багато в 
чому залежать від рівня наповнюваності грошовими коштами бюджету. 
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ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
 

В Україні почав діяти Закон України №1539-IX “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом 
запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування 
фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до 
бюджету” від 15 червня 2021 року, який запускає так звану податкову амністію, 
що триватиме з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року.[1] Передумовами 
амністії, є, зокрема, наступні: 

 необхідність запровадження подальших кроків у боротьбі з розмиванням 
податкової бази і переміщенням прибутків за кордон (виконання плану 
BEPS); 

 значний обсяг тіньової економіки - за розрахунками Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019 році рівень 
тіньової економіки склав 29% від обсягу офіційного ВВП, у 2020 році – 
30%, а за три квартали 2021 року - 31%[2]; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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 створення умов для налагодження автоматичного обміну фінансовою 
інформацією, що дасть змогу якісно застосовувати, зокрема, правила 
оподаткування контрольованих іноземних компаній. 
Спеціальне декларування - це добровільна процедура і покарання за 

неподання не передбачено. Однак, з огляду на плановане введення непрямих 
методів контролю доходів (тобто оцінки доходу на підставі витрат, які несе 
платник податків), в майбутньому відсутність задекларованих раніше доходів і 
активів може зіграти не на користь платника податків. Якщо ж обсяг 
задекларованих раніше доходів значно нижче вартості активів, то доцільно 
розглянути можливості одноразової спеціальної декларації. 

Амністії підлягають доходи і активи, які були придбані в будь-який період 
до 1 січня 2021 року на кошти, які раніше не задекларовані відповідно до 
податкового або валютного законодавства. З урахуванням строків давності у 
кримінальних злочинів період накопичення активів повинен покривати останні 
15 років. 

Активами вважаються грошові кошти, майно та майнові права 
декларантів фізичних осіб - тобто громадян України та іноземців, які проживали 
в Україні і, відповідно, були податковими резидентами України на момент 
придбання активів. Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% 
щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених 
за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 
2021 року до 20 червня 2022 року. 

Не можуть бути задекларовані активи, які декларант отримав внаслідок 
злочинів, не пов'язаних з оподаткуванням, валютним або антимонопольним 
(захист економічної конкуренції) законодавством - крадіжки, посадові злочини, 
тероризм та інші. Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2005 року 
були державними службовцями. Крім чиновників, скористатися податковою 
амністією не зможуть особи, проти яких Україна запровадила санкції, а також 
неповнолітні, недієздатні особи, які перебувають на утриманні в інших осіб чи 
держави. 

Не зважаючи на те, що українці вже задекларували понад 150 мільйонів 
гривень, з який майже 7 мільйонів – податки, що надійшли у бюджет, існує 
велика ймовірність, що громадяни почнуть ухилятися від сплати належних 
відсотків[3]. Фактично, від податкової амністії у бюджеті України з’явиться 
додаткове джерело фінансування на доволі обмежений проміжок часу. Однак, у 
довгостроковій перспективі, амністія може демотивуюче вплинути на сумлінних 
платників податків, їх соціальну відповідальність та податкову дисципліну. Як 
показує світовий досвід, факт проведення амністії зачасту є причиною нижчої 
сумлінності платників податків після її проведення. Те саме можливо заключити 
про повторювані амністії, які після проведення першої можуть спричиняти спад 
економіки та бути неефективними. Причина досить проста. Якщо громадяни 
певної країни очікують, що передбачаються наступні амністії, в них не буде 
достатньо мотивації вчасно декларувати майно чи сплачувати податки в 
установлені законодавством строки, як і не буде мотиву скористатися умовами 
найближчої податкової амністії в розрахунку на майбутні амністії з більш 
вигідними умовами. 
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Наприкінці 2020 року чергова амністія стартувала у Туреччині, з 
запланованою датою завершення декларування 30 червня 2021 року. Для 
Туреччини це вже шоста амністія з 1998 року. Амністія стартувала з метою 
залучення активів до Туреччини, які можуть перебувати як у Туреччині, так і за 
кордоном, з метою легалізації їх з нульовим податком. На відміну від 
«нульового декларування» в Україні, де об’єктами декларування можуть бути 
лише фізичні особи, в Туреччині амністією можуть скористатися також і 
юридичні особи[2]. 

Цікавим є також досвід амністій в США. Жодного разу в США не 
проводилося амністій на федеральному рівні, усі податкові амністії проводились 
на рівні штатів. Найуспішнішими вважаються досвід декларування в економічно 
значущих штатах Нью-Йорк та Каліфорнія. 

Так званий «Закон про білий капітал», запроваджений в Аргентині у 
період із 25 липня 2016 р. по 31 березня 2017 р., передбачав наступне: якщо 
основна ставка податку на доходи в Аргентині складала 35%, в рамках амністії 
пропонувалися понижені ставки за прогресивною шкалою залежно від вартості 
декларованих активів:  0%, 5% та 10% (у разі термінового декларування)/15% (у 
разі більш пізнього декларування). В Україні, як бачимо із Закон №1539, ставки 
спеціального збору за одноразове декларування передбачені на рівні 5% (для 
активів всередині країни) та 9% (для зарубіжних активів), що базово схожі на 
рівень ставок за Аргентинським сценарієм. Окрім того, в рамках амністії в 
Аргентині спеціальний податок не застосовувався до платників, які використали 
задекларовані кошти, зокрема на придбання державних облігацій внутрішньої 
позики (емітованих у доларах США) зі строком погашення три або шість років[2]. 

Італія в рамках податкової амністії також мотивувала декларантів або 
сплатити відповідний відсоток від вартості задекларованого майна, або 
придбати державні цінні папери на певну суму, що звільнило б декларантів від 
сплати податку на задеклароване майно та надавало їм додаткові гарантії[]. 
Закон №1539 передбачає подібну «стимулюючу» умову, а саме – застосування 
пониженої ставки спеціального збору у розмірі 2,5% до номінальної вартості 
державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права 
дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року 
до 20 червня 2022 року. 

Отже, в Україні, на зразок Аргентини та Італії, через певний механізм 
кредитування економіки (придбання ОВДЗ є класичним способом інвестування в 
країну) запропоновані пільгові умови одноразового декларування (2,5%) у 
порівнянні зі стандартними умовами. 

Найбільш вдалими прикладами проведеної амністії за обсягом 
податкових надходжень за останнє десятиріччя можливо виділити наступні: 

 Аргентина 2016 - 2017. Обсяг легалізації доходів – 116,8 млрд дол. США, 
обсяг податкових надходжень –  9,65 млрд дол. США; 

 Італія 2015. Обсяг легалізації доходів – 60 млрд євро, обсяг податкових 
надходжень –  4,4 млрд євро; 

 Індонезія 2016 - 2017. Обсяг легалізації доходів – 366 млрд дол. США, 
обсяг податкових надходжень –  8 млрд дол. США[2]. 

Отже, ідея податкової амністії є перспективною, проте важливо створити 
чіткий регламент планового введення непрямих методів контролю доходів, 
щоб декларанти чітко усвідомили, що це остання амністія на найближчі роки 
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і краще скористатися нею зараз, аніж мати певні труднощі з податковою 
службою у майбутньому. Так само і в бюджет надійде більше коштів після 
запровадження такої процедури. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА - ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 
УКРАЇНИ 

 
 

 Сьогодні Україна стикається з багатьма факторами, які перешкоджають 
ефективному функціонуванню економіки і загрожують її безпеці. Одним із таких 
факторів є тіньова економіка,яка є головною загрозою економічній безпеці 
України. Тіньова економіка виступає не тільки і не стільки причиною, скільки 
наслідком деформації легальної економіки, адже реалізовує себе через 
негласні і незаконні канали, що дозволяє одержувати прибутки за рахунок інших 
сфер діяльності, використовуючи незаконні методи: ухилення від 
оподаткування, злодійство, екологічний вандалізм, випуск шкідливих для 
здоров'я людей товарів , тощо. Звідси, тіньова економіка – це не контрольоване 
суспільством виробництво, обмін, розподіл. 

 Проаналізувавши погляди науковців: О. М. Подмазко, Т. В. Момот, О. М. 
Ващенко, можна визначити причини тінізації економіки: 
- неефективна державна політика в економічній сфері, недосконала податкова 
політика; 
- недостатнє врахування специфіки трансформаційного періоду в сфері 
економіки країни при грошово-кредитному регулюванні;  
- недосконалість судової системи, некомпетентне використання бюджетних 
коштів та надмірне фінансування апарату чиновників [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text
https://mind.ua/openmind/20226065-uroki-podatkovoyi-amnistiyi-dosvid-yakih-krayin-znadobitsya-ukrayini
https://mind.ua/openmind/20226065-uroki-podatkovoyi-amnistiyi-dosvid-yakih-krayin-znadobitsya-ukrayini
https://t.me/getmantsevdanil/2009


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

73 

 

Щодо України, то зараз ускладнились умови економічної діяльності, через 
поширення COVID-19 і , відповідно, внаслідок поширення протиепідемічних 
заходів зменшились ризики втрати ресурсів, що і спричинило зростання 
тонізації економіки. 
Рівень тіньової економіки в Україні визначається Науково-дослідним інститутом 
статистики Державної служби статистики України разом із Міністерством 
економіки. У 2020 році рівень тіньової економіки за попередніми розрахунками 
становив 30% обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. перевищує рівень 2019 року). 
Про це йдеться у публікації Мінекономіки. Так, у 2019 році рівень тіньової 
економіки становив 27% ВВП. Водночас, зауважують у відомстві, таке зростання 
є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів, що 
свідчить про неординарність проявів коронакризи.  А саме, йдеться про 
часткову зміни патернів людської поведінки, які змінили канали тінізації та 
обмежили можливості для тінізації, заблокували традиційні канали за 
недостатньої, наразі, поширеності нових [2].  

 Серед найсуттєвіших факторів тіньової економічної діяльності в Україні 
слід виділити: неповноцінність функціонування ринкового середовища; 
неефективне податкове адміністрування; недосконалість бюджетної політики; 
структурні деформації на ринку зайнятості; високий рівень корупції. 

Таким чином, наведені вище причини існування та розвитку тінізації 
економіки мають такі основні негативні наслідки: 
 – зменшення обсягів надходжень податків до бюджету; 
 – складність управління економікою країни через відсутність коректних 
статистичних даних про економічні процеси;  
– зниження рівня інвестиційної активності всередині держави та зменшення 
інтересу зовнішніх потенційних інвесторів через недостатню прозорість та 
відкритість функціонування економічної системи;  
– підвищення рівня корумпованості суспільства через зрощування державного 
апарата з підприємницькими структурами, а також формування їхніх ділових 
відносин поза межами правового поля [3]. 

Україна за даними [4] стала європейським лідером за обсягом тіньової 
економіки випередивши весь Євросоюз. Такі наслідки масової корупції, 
всесилля фіскальних органів і поганої історії. Згідно з розрахунками Фрідріха 
Шнайдера частка тіньової економіки в Україні сягнула у 2011 році 44,1 % 
офіційного ВВП. Водночас Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
дає свою оцінку – 34 % ВВП за цей рік. Видання пише, що навіть 
приблизні підрахунки дозволяють зробити висновок: через найвищий в Європі 
рівень «тінізації» ринку український бюджет недоотримує мільярди гривень, 
необхідні в розпал економічних негараздів. Шнайдер бачить кілька причин 
українського тіньового «дива». «Основні причини – відсутність справжньої 
ринкової економіки. Культура хабарництва і кумівства, а не вільна конкуренція, 
диктують свої умови. Тіньова економіка – це спосіб бізнесу звільнити себе від 
корупції та тиску влади», – говорить він [5]. 

 Більш деталізований перелік факторних сегментів, які розкривають 
причини існування та зростання обсягів тіньової економіки в Україні, наводить у 
своїй праці О. В. Скорук [6]. Це: 
 - затяжна соціально-економічна криза в країні;  

https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
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- існування організованої економічної злочинності, корупції в органах державної 
влади та місцевого самоврядування; 
 - наявність позабанківського грошового обігу; 
 - складність та хаотичність податкового законодавства;  
 -  недосконалість чинного законодавства у сфері забезпечення національної 
безпеки; 
 - діяльність криміногенної банківської системи;  
 - тіньова психологія та тіньова мораль нашого суспільства [6]. 

Отже, можна зробити висновок, що наявність тісного взаємозв’язку між 
тіньовою економікою та рівнем економічної безпеки підтверджено. 
Неповноцінне функціонування ринкових механізмів, неефективне податкове 
адміністрування, незбалансована державна регуляторна та бюджетна політика, 
проблеми на ринку зайнятості, недоліки в діяльності судів та правоохоронних 
органів, всеохоплююча корупція є головними чинниками тінізаціїї економіки в 
Україні. Тіньова економіка є причиною поглиблення наявних в економіці 
дисбалансів, залишаючись одним з найбільших викликів економічній безпеці 
держави, тенденції зміни яких сьогодні та в подальшому визначатимуть сценарії 
розвитку економіки країни. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 
вдосконалення його виробничого потенціалу, забезпечення всіх форм 
інвестування. Поряд з цим, прибуток як результативний показник господарської 
діяльності є базою для обчислення і аналізу важливих фінансових показників: 
прибутковості, стійкості економічного зростання підприємства, встановлення 
стадії його життєвого циклу тощо. Без реально встановленої величини прибутку 
провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити з нього об’єктивні 
висновки неможливо. [1] 

Фінансова безпека є основним елементом системи економічної безпеки. У 
свою чергу фінансова безпека є системою/підсистемою, що включає свої 
елементи протистояння фінансовим погрозам. Однією з основних погроз 
фінансової безпеки є інфляція. Під інфляцією розуміють загальне підвищення 
цін, яка завжди супроводжується знецінюванням грошей. [2] 

Основні причини виникнення інфляції: 
1) непродумана політика центрального банку; 
2) незбалансованість державних видатків і прибутку; 
3) кредитна експансія; 
4) інфляційно небезпечні інвестиції; 
5) переважання в ринкових структурах олігопольних ринків [3]. 
Вплив інфляції на фінансовий стан підприємства проходить внаслідок 

таких моментів: 
1) ерозія капіталу  
внаслідок неможливості значного нагромадження підприємством 

грошових коштів для оновлення своїх основних фондів;  
2) знецінення доходів підприємства і формування додаткових потреб 

у збільшенні фонду споживання  
керівництво кожного підприємства прагне зберегти реальний рівень 

оплати праці;  
3) заниження собівартості продукції в результаті заниження вартості 

матеріалів і внаслідок амортизаційних відрахувань;  
4) заниження вартості активів на підприємстві.  
незначні інфляційні процеси практично не мають впливу на фінансовий 

стан підприємства та його звітність.  
Невелика інфляція є допустимою і навіть корисною, бо сприяє зростанню  
активності власників грошей, примушує вкладати їх у прибуткову справу, 

оскільки гроші, що лежать без руху, втрачають цінність. Висока інфляція 
негативно впливає на весь виробничий процес і чим вищі темпи інфляції, тим 
більшим є ступінь відхилення як активу, так і пасиву балансу підприємства 
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(відхилюються усі основні фінансові результати діяльності підприємства). 
Інфляція знецінює всі доходи й надходження підприємства. [4] 

Сьогодні науково обгрунтована система протистояння інфляційним 
процесам на рівні держави й підприємства не розроблена. Державного діючого 
механізму стримування цін і ринкові механізми, що вимагають від держави 
забезпечення певних умов, також поки не працюють. Розробка системи 
фінансової безпеки підприємства, вимагає попереднього моніторингу факторів 
інфляції і їхніх впливів на фінансову безпеку підприємства. Забезпечення 
фінансової безпеки підприємств, на мою думку, не повинне бути питанням, що 
вирішується винятково силами самих підприємств. У цей час, як показує аналіз, 
підприємства, незалежно від рівня підвищення цін і їхніх факторів, забезпечують 
свою фінансову безпеку шляхом підвищення продажних цін. Незахищеною 
залишається людина — кінцевий споживач цін і джерело відшкодування 
наслідків інфляції. [5] 

Оптимізація роботи підприємства в умовах інфляції полягає в тому, щоб 
підприємство не втрачало свого потенціалу, прибутковості та не створювало 
інфляційного прибутку, шляхом вилучення з оборотy коштів. Для цього потрібно 
вміти прогнозувати необхідний рівень оборотних коштів та виявляти негативні 
фактори, що можуть на них вплинути. [6] 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ 

СИСТЕМИ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПОСТУП ЧИ 

РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ? 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
 

Будь-яка країна сьогодні, незалежно від її статусу, політичного устрою, 
соціального та економічного розвитку, не може нормально функціонувати без 
формування централізованих фондів грошових коштів та їх акумулювання, що в 
майбутньому дозволить забезпечити фінансування на виконання завдань і 
функцій, які покладено на державу. У зв’язку з тим, що більшу частину доходів 
до бюджету складають податки і збори, вагомий вплив відіграє податкова 
дисципліна та податкова культура платників податків,  однозначність вимог 
законодавства з питань оподаткування, а також податковий контроль.  

Згідно з п. 61.1 ст. 61 Податкового кодексу України податковий контроль 
становить собою систему заходів, що вживаються контролюючими органами та 
координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи [1]. 

Податковий контроль належить до владного контролю, оскільки з одного 
боку він здійснюється державними органами контролю, які наділені певними 
владними повноваженнями стосовно підконтрольних суб’єктів, а з іншого боку 
фінанси як економічна категорія характеризується не тільки розподільчою, але і 
контрольною функціями. У зв’язку з цим податковий контроль є одним із 
різновидів державного фінансового контролю. Податковий контроль 
відрізняється від інших видів державного фінансового контролю тим, що він 
регулюється специфічними нормами законодавства, його об’єктом виступають 
різні види податків, організація функціонування системи сплати податків та 
податкові правовідносини в цілому [2]. 

Податковий контроль розглядається під двома кутами зору: як елемент 
державного управління податковою системою та як відокремлена основна 
форма адміністрування податків. Податковому контролю, як відокремленому 
виду діяльності, притаманні всі риси фінансового контролю і одночасно він має 
специфічні риси, які проявляються у більш вузькій сфері спрямування – 
діяльність щодо виконання податкового законодавства України. Проте, обидві 
сторони податкового контролю знаходяться у взаємному зв’язку [2]. 
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Необхідно зазначити, що ефективність та дієвість податкового контролю 
залежить від чіткого визначення та законодавчого закріплення його об‘єкта й 
предмета і характеризується рівнем мобілізації в бюджетну систему податкових 
доходів та інших обов‘язкових платежів, повнотою обліку платників податків і 
об‘єктів оподаткування, якістю податкових перевірок, зниженням кількості 
судових розглядів і скарг платників податків на дії суб‘єктів податкового 
контролю, скороченням часу на контакти з платниками податків. 

На думку С.В. Василенка, податковий контроль охоплює дії податкових 
органів та їх посадових осіб щодо нагляду за дотриманням платниками податків 
та іншими зобов’язаними особами податкового законодавства, прийнятих 
відповідно до нього інших нормативно-правових актів щодо здійснення заходів 
для запобігання та усунення порушень, а також притягнення винних осіб до 
відповідальності за вчинення податкових правопорушень. Дії податкових органів 
та їх посадових і службових осіб можуть бути спрямовані на збирання 
податкової інформації, встановлення фактів податкових правопорушень, 
оформлення відповідних актів (довідок) та реалізацію інших заходів податкового 
контролю [3, с.146]. 

Відповідно органами, що здійснюють контроль згідно з п. 41.1. ст. 41 ПК 
України є:  

1) податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, його територіальні органи) – щодо дотримання 
законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного 
внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за 
виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи;  

2) митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну митну політику, його територіальні органи) – щодо дотримання 
законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним 
податком, податком на додану вартість, іншими податками та зборами, які 
відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у 
зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або 
територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної 
території України або території вільної митної зони [1]. 

Відповідно до ст. 62. ПК України серед способів здійснення податкового 
контролю виділяють:  

1) ведення обліку платників податків;  
2) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих 

органів;  
3) перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також 

перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, 
що регулюють відповідну сферу правовідносин;  

4) моніторинг контрольованих операцій та опитування посадових, 
уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до ст. 39 
цього Кодексу [1].  

Податковий контроль та взаємовідносин між платником податків і 
контролюючими органами мають низку проблем, які вже існують тривалий час 
(табл. 1). 
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Таблиця 1  
Проблеми податкового контролю та шляхи їх вирішення 

Проблеми у сфері податкового 

контролю 

Шляхи вирішення  

Недостатній рівень захисту прав 

платника податку в чинному 

законодавстві 

Потрібно удосконалити законодавство в частині 

захисту прав платників податків та неухильне 

врахування їх прав  у взаємовідносинах з 

контролюючими органами 

Неналежне виконання принципу 

рівності. Не всі учасники податкових 

взаємовідносин несуть 

відповідальність за податкові 

правопорушення 

Потрібно внести зміни в чинні нормативно-

правові акти, які регулюють відносини у сфері 

податкового контролю в частині втілення 

принципу рівності учасників правовідносин на 

рівні гарантій держави задля дотримання 

принципу рівності всіх перед законом  

Недосконалість законодавства  Потрібно редагувати та виправити помилки 

подвійного тлумачення статей в ПКУ; 

встановити відповідність статей ПКУ та інших 

законів, положень та постанов, які 

взаємопов’язані та стосуються одного і того ж 

питання 

Недостатня реалізація принципу 

гласності у здійсненні податкової 

політики, відсутність практикування 

форм і методів участі громадян у 

прийнятті рішень, що стосуються 

їхніх інтересів 

Необхідний обов’язковий вільний доступ 

платників податків до інформації щодо 

діяльності контролюючих органів стосовно таких 

платників податків. У разі порушення принципу 

повинно відбуватися притягнення таких 

посадових осіб та органів до відповідальності 

Відсутність загальнодержавної 

комплексної програми, яка була б 

покликана формувати податкову 

культуру населення 

Необхідно запровадити обов’язкову програму 

щодо ознайомлення населення з податковим 

законодавством та відповідальністю за його 

порушення, ознайомлення зі своїми правами та 

обов’язками у сфері оподаткування 

Бюрократія та високий рівень 

корупції 

Потрібно вчасне виявлення корупційних схем та 

неухильне настання відповідальності за 

корупційні правопорушення; розробка та 

удосконалення законодавства щодо реалізації 

заходів з подолання та попередження проявів 

корупції, розробка методичних рекомендацій 

щодо дій у разі виявлення корупції 

Низький рівень взаємодії органів, які 

захищають права платників податків 

із законодавчою та виконавчою 

владою 

Необхідна тісна співпраця контролюючих органів 

із організаціями, які захищають права платників 

податків, врахування їх пропозицій, скарг та 

інтересів у сфері оподаткування 

Джерело: розроблено автором за даними [4] 
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Крім цього, залишається актуальним питання ефективного проведення 
податкових перевірок, зниження кількості помилок під час їх проведення та 
формування правдивих висновків на їх основі [4]. 

На наш думку, сьогодні необхідною є модернізація податкової системи 
України згідно з європейськими стандартами з метою усунення вищезазначених  
проблем у сфері податкового контролю. Це можливо зробити лише шляхом 
усунення корупційних схем в системі оподаткування та викорінення всіх проявів 
бюрократії. Наступним кроком повинно бути удосконалення чинного 
законодавства, за допомогою редагування статей, у яких прослідковується 
подвійний підтекст. Необхідним також є застосування нових підходів до 
здійснення податкового контролю, виділення основних напрямів його 
вдосконалення та наукової організації, зокрема в частині нормативно-правового, 
інституційного, інформаційного забезпечення. 

Отже, завдання податкового контролю - регулювати взаємовідносини між 

платникам податків та контролюючими органами. Наповнення державного 

бюджету напряму залежить від такого контролю. Тому, враховуючи наявні вище 

перелічені проблеми, потрібно вжити негайних заходів, щодо усунення корупції, 

дотримання всіх принципів податкової системи та врахування інтересів 

платників податків, за рахунок яких і відбувається наповнення бюджету країни 

Нехтування наявними проблемами може призвести в найближчому часі до 
погіршення взаємовідносин між суб'єктами податкової системи, до підвищення рівня 
ухилення від оподаткування та податкової відповідальності. 
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 
Оподаткування є однією з найбільших економічних сфер державного 

регулювання економіки. В останні роки економіка України функціонує в умовах 
великої кризи, безробіття та високого незбалансованого податкового тиску. В 
основу податкової системи нашої країни вкладено податкові системи високо 
розвинутих країн Європи (Велика Британія, Німеччина, Франція, США т.д.), 
проте за роки незалежності в нашій країні так і не вдалося побудувати сильну 
податкову систему, яка б призвела до розвитку бізнесу. 

У всі часи податки були обов’язковим елементом фінансової системи, адже 
вони є основним важелем формування дохідної частини бюджету, не 
виключенням є і теперішній воєнний стан в Україні, тому надзвичайно важливим 
є забезпечити стабільне надходження податків до бюджетів з метою 
стабільного функціонування держави. 

Впровадження воєнного стану призвело до змін у всіх сферах життя та 
торкнулося кожного з нас, майже кожен підприємець та громадянин України 
залишив усі свої справи, проте будь-якими можливими способами намагається 
допомогти у захисті держави. Верховна Рада України прийняла ряд 
надважливих законів України, які направлені на зменшення податкового 
навантаження з метою швидкої адаптації економіки країни до реалій сьогодення 
та забезпечення її швидкого відновлення після [1]. 

За попередніми розрахунками Уряду, на середину березня 2022 р. прямі 
разові втрати для України вже склали понад 500 млрд дол. США. Проведене 
впродовж 11-13.03.2022 р. опитування 245 підприємств МСБ засвідчило, що 79 
% підприємств повністю або частково припинили роботу [2]. 

Одним з головних податкових стимулів, які мають підштовхнути бізнес 
працювати в сучасних умовах - перехід на спрощену систему оподаткування. 15 
березня 2022 року парламент ухвалив закон №7137-д [3], він дозволив 
компаніям із оборотом до 10 млрд гривень перейти на спрощену систему 
оподаткування, як на третій групі ФОП. Тобто замість 20% ПДВ та 18% податку 
на прибуток платити тільки єдиний податок за ставкою 2% від обороту. 

Можливістю переходу на спрощену систему оподаткування зацікавилася 
дуже велика кількість компаній, оборот яких перевищує 10 млрд гривень, тому 1 
квітня у Верховній Раді ухвалили новий законопроект - №7234. Він знімає 
обмеження для єдиного податку третьої групи, і тепер його може платити 
компанія з будь-яким оборотом. 
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 Радикальні податкові зміни було ухвалено 15 березня 2022 р. Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» [3]. 

Серед основних змін оподаткування бізнесу виділимо наступні: 

 підприємства зможуть сплачувати єдиний податок за правилами, 
встановленими для ІІІ групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від 
податку на прибуток, ПДВ та інших платежів; 

 визначено, що упродовж 12 місяців з 1 березня ФОПи можуть не 
сплачувати ЄСВ за себе, а ЄСВ за мобілізованих осіб сплачуватиметься з 
бюджету; 

 єдиний податок з обороту зменшено до 2 % (дотепер – 3 % доходу - у разі 
сплати ПДВ, або 5 % доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку); 

 встановлено нульову ставку акцизу та 7 % ПДВ на пальне; 

 штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться; 

 до платників податків не застосовується обмеження щодо кількості осіб, 
які перебувають з ними у трудових відносинах. Також знято обмеження щодо 
видів діяльності (крім діяльності з підакцизними товарами, грального бізнесу, 
обміну валют та видобутку та реалізації корисних копалин); 

 спрощено зарахування податкового кредиту по ПДВ на основі первинних 
документів (без реєстрації податкових накладних) [4]. 

Таким чином, держава запровадила значні зміни щодо зменшення 
податкового навантаження, проте безумовно такі послаблення зменшать 
надходження до держбюджету, але водночас цей крок стимулює повернення 
бізнесу до роботи. 

В надскладних умовах сьогодення в Україні дотримання податкової 
дисципліни великою мірою залежить від свідомості платників податків. Разом з 
тим, логічно припускати, що основні функції контролю стягнення нового податку 
покладатимуться на банківську систему через безготівкові платежі [2]. 

Впроваджені податкові зміни потребуватимуть доповнень та подальшого 
організаційного удосконалення з  метою оптимізації адміністрування. Одним з 
таких додаткових впроваджень може бути підтримка новостворених 
підприємств, а саме ефективним буде запровадження повного звільнення від 
сплати податків на певний термін, що сприятиме не тільки спрощенню 
адміністрування, але й досягненню таким підприємством його фінансової 
самостійності та стійкості. Така перспектива в майбутньому забезпечить досить 
високі показники наповненості українського бюджету. 

Отже, податкове стимулювання є надважливим етапом підтримки 
економіки України в умовах сьогодення, адже через регулювання податками 
можна впливати на ефективність і стабільність економічного розвитку. Влада 
України докладає значних зусиль, щоб найшвидше та найефективніше 
запустити усі процеси для функціонування бізнесу. Податкова політика України 
забезпечує виконання таких завдань, як встановлення оптимальних податків, які 
не стримують діяльність підприємництва, та забезпечуватимуть надходження 
до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ 

 

Новий етап розвитку економіки України розпочався з проголошенням її 
незалежності. Він був пов'язаний з необхідністю переходу від директивних форм 
акумулювання та витрачання бюджетних коштів, які були притаманні усім 
соціалістичним країнам до ринкових форм. В результаті відбулася зміна акценту 
з оподаткування державних підприємств в напряму побудови податкової 
системи максимально наближеної до західних прототипів[1]. Податки є 
складною й надзвичайно впливовою на всі економічні явища та процеси 
фінансовою категорією. З одного боку, податки - фінансове підґрунтя існування 
держави, критерій її можливостей у світовому економічному просторі щодо 
розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання 
суспільного добробуту громадян. З іншого боку, податки — знаряддя 
перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх мобілізація й 
використання торкається інтересів не тільки кожного підприємця чи 
громадянина, а й цілого населення і соціальних груп. 

Податкова система, яка за своїм складом та структурою подібна до 
податкових систем розвинутих європейських країн, також зараз діє і в Україні. 
Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм європейського 
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податкового законодавства, а також аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та 
інших міжнародних економічних організацій [2]. Нову галузь податкової реформи 
в Україні передбачено в рамках вектора розвитку, заявленого в Стратегії 
сталого розвитку України «Україна-2020». Разом з тим, даним документом 
позначено необхідність створення сприятливих умов для ведення господарської 
діяльності і побудови прозорої податкової системи, але не наведені конкретні 
заходи, які необхідно провести для досягнення позитивного результату [3]. 

З огляду на соціально-економічний стан країни, особливості податкової 
системи, представляється доцільним, з метою проведення ефективної 
податкової реформи і забезпечення стабільного розвитку економіки екологічно 
невиснажливим способом, визначити такі стратегічні вимоги:  

- створити соціально справедливу податкову систему;  
- стимулювати економічну діяльність;  
- забезпечити збільшення доходів бюджету без підвищення 

фіскального тиску на суб'єктів господарювання [3]. 
Метою реформування податкової системи України має бути створення 

податкової системи, сприятливої для економічного зростання. 
Основними завданнями податкової реформи в Україні мають бути: 
- формування нового інституційного середовища оподаткування, 

сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників перед законом, 
недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, формування 
відповідального ставлення платників до виконання своїх податкових 
зобов’язань; 

- підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення 
податкової бази, покращання адміністрування, зменшення масштабів ухилення 
від сплати податків; 

- підвищення регулюючого потенціалу податкової системи на основі 
запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій з податку на прибуток 
підприємств; 

- забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря між 
платниками податків; 

- демократизація податкової служби України, а саме зміна ідеології її 
функціонування на основі реформування податкової служби [2]. 

В останнє десятиліття з метою забезпечення відтворювальних процесів, 
зниження рівня смертності та захворювань в розвинених країнах світу 
акцентується увага на необхідності підтримки і стимулювання екосистем,. 
Предметом оподаткування екологічним податком в Європі може бути будь-що, 
що здійснює шкідливий вплив на навколишнє середовище, даний податок в 
країнах ЄС формує найбільшу частину надходжень до бюджету від 
оподаткування. В Україні надходження від екологічного податку до бюджету 
мають тенденцію до зростання, однак цих коштів недостатньо для фінансування 
більшості необхідних природоохоронних заходів. Саме тому, використовуючи 
досвід країн ЄС і зважаючи на екологічні проблеми в Україні, доцільно б було 
розшири для юридичних осіб перелік об’єктів оподаткування екологічним 
податком, надавати суттєві податкові пільги суб’єктам, що використовують або 
виробляють біопаливо, оскільки суттєві акценти в екологічній і податковій 
політики євро спільноти зроблені саме на використання та виробництво 
біопалива, про що свідчить той факт, що Європа є одним з основних виробників 
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біодизеля у світі та імпортером сировини для його виробництва [4]. Варто 
зазначити, що певні кроки щодо підвищення ефективності податкової системи з 
метою мінімізації загроз економічній та фінансовій безпеці вже зроблено. Так, в 
даний час визначена Місія ДПС України як «повністю транспарентна, сучасна та 
технологічна податкова служба, яка надає якісні та зручні послуги платникам, 
ефективно адмініструє податки, збори та платежі і виявляє нетерпимість до 
корупції». Також сформовано «Стратегічні цілі діяльності ДПС до 2022 року» та 
пріоритетними напрямами у діяльності ДПС визначено : посилення боротьби з 
корупційними проявами в лавах служби; розвиток електронних сервісів та 
покращення рівня обслуговування платників податків; діалог з бізнесом та 
покрашення адміністрування податків як основа для виконання доходної 
частини бюджету; забезпечення належних умов праці податківців; прозорість і 
зрозумілість роботи ДПС для суспільства[5]. 

Отже, можна сказати, що система оподаткування України та країн ЄС має 
спільні риси, проте існує багато відмінностей, які б у разі їх ліквідації могли б 
принести позитивний ефект при їх впровадженні в Україні.  

Європейський шлях, який обрала для себе Україна, вимагає у процесі 
реформування податкової системи орієнтуватися саме на європейське 
податкове законодавство і враховувати досвід реформування країн ЄС. Проте 
варто пам’ятати, що західні концептуальні підходи у податковій сфері мають 
бути максимально адаптованими до українських умов. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
 

 

Екологічний податок - це загальнодержавний обов’язковий платіж, що 

справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні 

об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу 

радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного 

обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних 

відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року . 

Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не 

провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, 

громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні 

представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські 

(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час 

провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення; 

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 

 розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 
відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях 
(об'єктах) суб'єктів господарювання); 

 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 
установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної 

енергії, які: 

 до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у 
якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо 
повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за 
межі України до підприємства - виробника такого джерела; 

 здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що 
утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, 
пов'язаної з такими відходами. 
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Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних 

відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими 

умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з 

радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка 

та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності 

держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів. 

 Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти 

господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно 

відходи як вторинну сировину. 

Ставки податку наведені в Таблиці 1. 

Класифікуючи надходження від екоподатків, можна навести Рисунок 1. 

 

Рис.1. Структура надходжень вір екологічного податку у 2020 році 
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Таблиця 1 

Диференціація ставок екологічного податку в Україні у 2022 році 

За скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти: 

Найменування забруднюючої речовини Ставка податку, грн. За 1 тонну 

Азот амонійний 12883,84 

Органічні речовини (за показниками 
біохімічного споживання кисню(БСК 5) 

5156,8 

Завислі речовини 369,52 

Нафтопродукти 75792,4 

Нітрати 1108,56 

Нітрити 63278,16 

Сульфати 369,52 

Фосфати 10297,44 

Хлориди 369,52 

Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли та на які 
встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу: 

Гранично допустима концентрація 
забруднюючих речовин або орієнтовно 
безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр 

Ставка податку, гривень за 1 тонну 

До 0,001(включно) 1349948,0 

Понад 0,001-0,1 (включно) 978777,84 

Понад 0,1-1(включно) 168741,52 

Понад 1-10(включно) 17173,04 

Понад 10 3437,76. 

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та 
рівня небезпечності відходів: 

Код небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку,грн.за 1 тонн 

I Надзвичайно небезпечно 1546,22 

II високонебезпечні 56,32 

III Помітно небезпечні 14,12 

IV малонебезпечні 5,50 

 Малонебезпечні відходи 
нетоксичні гірничої промисловості 

0,54” 

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 
установлений особливими умовами ліцензії строк: 

Категорія відходів Ставка податку за 
тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів (крім 
відходів, представлених як 
джерела іонізуючого 
випромінювання), гривень за 
1 куб. метр 

Ставка податку за тимчасове 
зберігання радіоактивних 
відходів, представлених як 
джерела іонізуючого 
випромінювання, гривень за 1 
куб. сантиметр 

високоактивні 632539,66 21084,66 

Середньоактивні та 
низькоактивні 

11807,40 4216,92 

 

З Рис.1. можна зробити висновок, що найбільший відсоток екоподатку 
займає за викиди в атмосферне повітря (37,1%), після нього іде надходження 
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від розміщення відходів(20,3%), екоподаток за викиди в атмосферне повітря 
двоокису вуглецю(20,1%), за утворення та/або тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів(19,7%) та надходження від скидів забруднюючих 
радіоактивних відходів(2,8%). 

Також  варто зазначити як сплачується податок під час воєнного стану. 
Відповідно до підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу (далі - Кодекс) тимчасово, з 1 січня 2022 року 
по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, 
введений Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 
лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 
2022 року № 2102-ІХ, не нараховується та не сплачується екологічний податок 
платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем 
розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних 
відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких 
ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними 
формуваннями російської федерації. 
 

Список використаної джерел: 
 

1. Податковий кодекс: Закон України URL: https://tax.gov.ua/nk/rozdil-viii--
ekologichniy-poda/   (дата звернення:12.05.2022) 
2. Офіційний сайт Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/ 
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Науковий керівник: д.е.н., доц. Шушкова Ю. В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ ЯК КРОК ДО УСПІХУ 
НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої 
влади України. Її призначенням є створення сприятливих умов для розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист 
митних інтересів держави [1].  

Митне оподаткування, є важливим економічним регулятором 
зовнішньоекономічної діяльності, отже питання про реформування митної 
служби є актуальним.  

Будь-яка справжня реформа – це комплекс заходів, які докорінно 
змінюють державний орган чи цілу сферу суспільного, економічного чи 
політичного життя. 

Для впровадження реформ необхідне концептуальне бачення двох 
речей: по-перше, яким буде кінцевий результат, по-друге, яким чином це 
забезпечити. Що ми хочемо отримати в результаті реформи митниці? 

Професійну, чесну митну службу, яку законослухняний бізнес та звичайні 
громадяни сприйматимуть як клієнтоорієнтований сервіс. Держава ж отримає 
інструмент для економічної безпеки та добробуту. 

Як цього досягти? Правильно складений план дій, послідовність 
перетворень, вибір доречного досвіду інших держав, який можна успішно 
застосувати в умовах України, залучення міжнародних експертів – основа 
майбутнього успіху. 

Реформа української митниці складається з інституційної, технологічної 
та кадрової складових. 

Реформована митниця посилить безпекову функцію держави шляхом 
удосконалення системи аналізу ризиків, розробки ІТ-рішень, уніфікації норм та 
стандартів, а також завдяки швидшому ухваленню рішень і кращій керованості 
системи. 

Триває імплементація європейських практик і законодавства в межах 
угоди про асоціацію з ЄС. Деякі норми вже успішно впроваджені: загальна 
декларація прибуття, програма АЕО (авторизований економічний оператор, 
особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта 
господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та 
спеціальними спрощеннями при митному оформленні), захист прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон, 
облік нерезидентів. Усе це полегшує митне оформлення товарів для бізнесу, 
допомагає більш ефективно аналізувати ризики та сприяє цифровізації митної 
служби. 
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Також митна служба перебуває на етапі впровадження режиму спільного 
транзиту. NCTS (нова комп'ютеризована система транзиту) дає можливість 
налагодити обмін інформацією про всі етапи митного оформлення товарів з 
використанням електронних повідомлень у режимі реального часу та більш 
ефективно використовувати механізм аналізу ризиків. Конвенція про режим 
спільного транзиту об'єднує 35 держав. 

 Україна перебуває на етапі паралельного використання національної 
системи контролю доставлення товарів та NCTS.  

У разі успішного проходження оцінювальної місії Україна зможе отримати 
офіційне запрошення приєднатися до конвенції. 

Реформа інституцій, приєднання до міжнародних митних конвенцій, 
впровадження світового досвіду роботи – це основа позитивних змін. Тим паче, 
що вони передбачають автоматизацію процесів, зменшення людського 
фактора, а відтак – мінімізацію корупційних ризиків. Проте людський фактор був 
і, скоріш за все, залишиться тим чинником, завдяки якому формуються 
суспільна довіра або недовіра. Тому без зміцнення кадрового потенціалу 
реформа залишиться незавершеною. Можна стверджувати, що якість 
персоналу Держмитслужби – головна складова її репутації [2]. 

Тестування – це один з дуже важливих кроків у реформуванні. З часом 
воно відновить довіру громадян та іноземних партнерів.  

ІТ-напрям є ключовим у реформуванні митниці, зокрема тісна співпраця з 
Міністерством цифрової трансформації України для переведення 
адміністративних послуг митниці у портал ДІЯ.  

Також важливою є розвиток системи "Єдине вікно", як точки входу для 
фізичних/юридичних осіб у взаємодії з митними органами тощо. 

Функціонування митних органів у форматі єдиної юридичної особи є 
розповсюдженою європейською практикою, яка довела свою ефективність. 

Поступовий перехід до функціонування Держмитслужби у форматі єдиної 
юридичної особи має забезпечити: 

 посилення інституційної спроможності митних органів; 
 відновлення управлінської вертикалі, яка була втрачена під час 

функціонування ДФС; 
 оптимізацію адміністративних, кадрових й інших ресурсів для 

посилення безпекової функції держави, а саме: вдосконалення системи аналізу 
ризиків, розробка нових ІТ-рішень; 

 оновлення кадрового потенціалу через впровадження програми 
оцінки персоналу з кваліфікації та благонадійності; 

 створення єдиного підходу до системи добору кадрів, системи 
стратегічного управління, інформаційної політики, формування ефективної 
комунікації у сфері боротьби з корупцією. 

Створення єдиної юридичної особи для Держмитслужби дозволить 
запровадити ефективну організаційну структуру, побудовану за функціональним 
принципом, а також впроваджувати нові електронні сервіси, що своєю чергою 
призведе до зниження часових та грошових витрат для доброчесного бізнесу 
[3]. 
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Отож, якщо здійснювати реформування податкової системи поступово, 
наслідуючи іноземний досвід, то за кілька років ми зможемо отримати стійку 
податкову систему, що функціонує усіма її ланками. 
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ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМИ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 
 

26 жовтня 2015 р. у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3357 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової 
лібералізації", який передбачає заміну податку на прибуток податком на 
розподілений прибуток [5].  

На початку червня 2016 року урядовці прийняли рішення про 
перейменування податку на розподілений прибуток податком на виведений 
капітал. 

Ініціативу щодо впровадження ПнВК неодноразово виносили на розгляд, 
доопрацьовували як за каденції Володимира Зеленського та парламентаріїв IX 
скликання, так і за каденції їх попередників: Петра Порошенка, і відповідно 
парламентаріїв VIII скликання. Проте, проект наразі не розвивається. 

Останній законопроєкт датується 18 червня 2021 р. №5600-6 "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо забезпечення стабільності бюджетних надходжень" [5].  

Податок на виведений капітал – це податок, що сплачується при 
виведенні капіталу або при здійсненні операцій, які прирівнюються до 
виведення капіталу. 

Операції з виведення капіталу оподатковуються за ставкою 15%. До них 
відносять: 

 виплати дивідендів на користь неплатника податку на виведений капітал; 
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 виплати в грошовій і натуральній формі на користь власника 
корпоративних прав, навіть якщо вони не оформлені як дивіденди [2]. 

Операції, які прирівнюються до виведення капіталу оподатковують за 
ставкою 20%. До них належать: 

 сплата процентів, комісійних платежів за позиками пов'язаним 
нерезидентам, страхових платежів нерезидентам; роялті нерезидентам; 

 фінансова допомога й безоплатне надання товарів, робіт, послуг 
неплатнику ПнВК; 

 інвестиції в об'єкти за межами України як у грошовій, так і негрошовій 
формі, інвестування в неплатників ПнВК; 

 придбання товарів, робіт, послуг, що поставлені пов'язаними 
неплатниками ПнВК; витрати на користь фізичних осіб; 

 контрольовані операції у межах ТЦУ, умови яких не відповідають 
принципу "витягнутої руки" [2]. 

Ініціатива щодо впровадження податку на виведений капітал зазнала 
критики. До поширених, озвучених раніше, аргументів проти заміни податку на 
прибуток податком на виведений капітал можна віднести: 

 ПнВК не є простішим в адмініструванні порівняно з ПнП; 

 ПнВК не забезпечить значного притоку інвестицій. 
Насправді ж впровадження ПнВК значно спростить процес адміністрування 

так, як зменшиться кількість компаній, за якими буде необхідно встановлювати 
контроль: лише за тими, які сплачують дивіденди і схильні до процедур 
контролю ТЦУ. Замість суцільного контролю фінансової звітності – контроль 
звітності за окремими операціями окремих компаній. Скорочення кількості 
перевірок, податкових спорів, скасування авансових платежів, ліквідація податку 
на дивіденди на рівні фізичної особи. Залучення меншої кількості працівників до 
роботи в податкових органах, зниження витрат та підвищення ефективності 
адміністрування.   

Щодо притоку інвестицій, то країни, що ввели ПнВК показали позитивний 
результат: Пн. Македонія, ввівши даний податок на тимчасовій основі у 2009 
році як реакцію на економічну кризу, демонструвала зростання прямих 
іноземних інвестицій протягом 2010-2011 рр.; Мексика, впровадивши у 2013 р. 
податок на виведений капітал, отримала піковий результат ПІІ; Естонія 
впровадила ПнВК у 2001 р. і досягла стійкого зростання прямих іноземних 
інвестицій з 2003 р. до 2005р., досягнувши свого історичного максимуму в 2005 
р [4]. У 2014 та 2015 роках Естонія посіла перше місце як в загальному рейтингу 
Індексу конкурентоспроможності податкових систем (International Tax 
Competitiveness Index), так і в частині оподаткування прибутку підприємств [3]. І 
саме Естонія з її інноваційним підходом до оподаткування прибутку в рейтингу 
Doing Business за легкістю ведення бізнесу посідає почесне 12 місце (для 
порівняння, Україна – вісімдесяте) станом на 2015 рік [2]. Даний податок також 
ввела і Латвія в 2018 р [5]. Лише Грузія продемонструвала падіння ПІІ так, як 
запровадила ПнВК на піку інвестицій [4]. 

Вагомим аргументом проти також виступало припущення про те, що 
оптимальний момент для впровадження податку на виведений капітал було 
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втрачено. Доходи від податку на прибуток з часів реєстрації законопроєкту 
(2015р.) зросли майже втричі та становили значно більшу частку доходу 
бюджету, ніж раніше: доходи від ПнП у 2015 р. становили 35 млрд грн (або 
6,54% від усіх надходжень до Державного бюджету протягом 2015р.), в той же 
час як у 2020 р. – доходи від ПнП становили 108 млрд грн (або 10,04% 
надходжень Державного бюджету) [1]. За різними підрахунками втрати бюджету 
могли скласти від 20 млрд грн за оцінкою комітету Верховної Ради з питань 
податкової та митної політики, у 40 млрд грн оцінила ризики ДФС та до 80 
мільярдів — за підрахунками Офісу великих платників податків [3]. Також, за 
консервативними оцінками експертів МВФ, скорочення доходів бюджету від 
впровадження ПнВК (2020-21 рр.) могло скласти 1,7% ВВП або понад 71 млрд 
гривень. Водночас, розрахунки Міністерства фінансів України носили більш 
адекватний, помірний характер, і говорили про втрати державного бюджету в 
сумі 53,2 млрд грн [4]. Вважалось, що дефіцит надходжень до бюджету міг стати 
серйозною проблемою і вплинути на платоспроможність України, на що тиснули 
опозиціонери даної податкової ініціативи, опираючись на значну залежність 
України від зовнішніх кредиторів та пікові виплати за зовнішніми боргами, які 
припадали на 2018-2021 рр. 
 На той момент можна було закрити касовий розрив авансом в сумі 50% 
від ПнП минулого року в перший рік впровадження ПнВК, направити частину 
приросту доходу від ПДВ, підняти  майнові податки до рівня доходу від них у 
розмірі 2 % ВВП замість 1% наявного.  
 На даний момент у зв’язку з наявними і майбутніми втратами унаслідок 
воєнних дій на території нашої країни, можливості використання даних 
компенсаторів може і не бути. Також, не варто забувати про великий зовнішній 
державний борг у розмірі 60 млрд дол. Не слід забувати про ризики і можливі 
труднощі, але варто спробувати знайти можливості реалізувати бажане. 
Вважаю, що в України є великі шанси домогтися реструктуризації держборгу або 
списання його частини, беручи до уваги приклади Іраку, Боснії та Афганістану і 
післявоєнної реструктуризації їх зовнішніх державних боргів. Також є великі 
шанси залучити післявоєнну допомогу від світової спільноти: благодійні внески, 
кошти передані на безповоротній основі, кредитні кошти на м’яких умовах для 
відновлення і розбудови України. 
 З огляду навіть на всі вище перераховані труднощі, переваг від 
впровадження ПнВК все одно значно більше. Впровадження ПнВК є особливо 
доречним на даний момент: нерівномірний розвиток галузей економіки, де 
високотехнологічні галузі очевидно відстають; застаріле радянське оснащення 
та технології на виробництвах; низький показник іноземних інвестицій через 
корупцію, нестабільне та заплутане українське законодавство, особливо в сфері 
оподаткування; криза 2 000 – них рр.; пандемія COVID-19; війна з росією – всі ці 
чинники вкрай негативно відбились і відбиваються на українській економіці, що 
вказує на те, що Україні вкрай необхідно залучити в великих обсягах інвестиції.  
    Запровадження ПнВК стимулюватиме власників бізнесу вкладати кошти в 
розвиток бізнесу (поліпшення якості продукту, збільшення його кількості і як 
наслідок - нові робочі місця, зайняття більш вагомих позицій підприємств як і на 
вітчизняному, так і на міжнародних ринках, більше прибутку і більше податків, 
краще виконання державою своїх функцій, соціальної в т.ч.) або залишати гроші 
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на банківських рахунках (зростання ліквідності банків, зниження відсоткової 
ставки, розвиток економіки).  
 ПнВК сприятиме не тільки залученню інвестицій, а і ряду інших 
позитивних змін: детінізації прибутків, адже не матиме більше сенсу вдаватись 
до схем уникнення оподаткування шляхом накопичення збитків, як за ПнП, а 
можна легально не сплачувати податки за умови інвестування в бізнес. Ще одна 
важлива зміна, на якій наголошують експерти, — вирівнювання податкового 
навантаження між середнім та великим бізнесом [3]. Також не варто забувати 
про спрощення процедур адміністрування, про що було згадано вище. 
 Отож проєкт з заміни ПнП на ПнВК неодноразово розглядався та 
доопрацьовувався, проте втілений не був через певні труднощі і критику 
опозиції. Але я вважаю, що дана ініціатива з впровадження податку на 
виведений капітал матиме більше переваг в сучасних українських реаліях, аніж 
недоліків. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ 

 
 

Забезпечення економічного розвитку регіонів потребує ефективного 
розподілу повноважень уряду та органів місцевого самоврядування. Так, на 
бюджетну систему впливає відповідна державна регіональна економічна 
політика та взаємини центральної влади з регіонами. Такі зв’язки забезпечують 
міжбюджетні відносини, які безпосередньо впливають на розвиток регіонів. 

Згідно з Бюджетним кодексом України міжбюджетні відносини - це 
відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим 
самоврядуванням, щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими 
ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та 
законами України [1]. 

Основними складовими міжбюджетних відносин є:  
1) поділ видатків бюджетів, джерела та гарантія виконання, критерії 

розподілу між місцевими бюджетами;  
2) розподіл видатків між бюджетами (тип видатків, які здійснюються з 

Державного бюджету України, та видатки, що виконуються з місцевих 
бюджетів);  

3) калькуляція видатків, які беруться до уваги при визначенні розміру 
міжбюджетних трансфертів; 

4) міжбюджетні трансферти та їх види [2, с. 260]. 
Передумовою виникнення міжбюджетних відносин є перерозподіл 

ресурсів бюджету в бюджетній системі. Контролюються міжбюджетні відносини 
в країні виконанням відповідних бюджетів. 

Україна має досить велику кількість адміністративно-територіальних 
одиниць, кожна з яких має свій потенціал. Відповідно, успішна реалізація 
міжбюджетних відносин потребує попереднього моніторингу факторів впливу та 
оцінки відмінностей регіонів за рівнем економічного розвитку. 

Результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів у 2020 
році опублікувало Міністерство розвитку громад на території України [3]. 

За економічною ефективністю у 2020 році високі позиції мають місто Київ, 
Донецька, Кіровоградська та Дніпропетровська області. Низькі – Закарпатська 
та Херсонська області. Дані області займають аналогічні рейтингові позиції за 
показником інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічною співпрацею. 

За фінансовою самодостатністю високі позиції мають місто Київ, Київська, 
Дніпропетровська, Луганська та Миколаївська області. Низькі –  Полтавська, 
Закарпатська та Івано-Франківська області. 

За ефективністю ринку праці високі позиції мають місто Київ, Херсонська, 
Вінницька та Одеська області. Низькі – Волинська та Донецька області. За 
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розвитком малого та середнього підприємництва найвищі місця в рейтингу 
займають місто Київ, Чернівецька, Харківська та Кіровоградська області. 
Найнижчі – Дніпропетровська та Донецька області. 

Лідируючі позиції у 2020 році за даними Міністерства розвитку громад на 
території України у загальному рейтингу розвитку регіонів займає м. Київ та 
Рівненська область, а також Вінницька, Харківська та Львівська області. 
Найнижчі позиції відведені Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській 
та Донецькій областям.  

У порівнянні з 2019 роком місто Київ зберегло свою лідируючу позицію, 
Рівненська та Харківська області піднялися на 2 позиції в рейтингу, Вінницька 
піднялася на 1 позицію, а Львівської – на 3 позиції вгору. У 2020 році в 
порівнянні з 2019 роком найнижчі місця в рейтингу збереглися за Запорізькою, 
Луганською та Донецькою областями, Херсонська область спустилася на 2 
сходинки вниз, а Миколаївська – на 10 сходинок вниз [3]. 

Наступний крок для успішної реалізації міжбюджетних відносин потребує 
моніторингу доходів і видатків місцевих бюджетів. Показники доходів місцевих 
бюджетів (без трансфертів) у розрахунку тисяч гривень на одиницю населення у 
областях з найвищими та найнижчими показниками зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Показники доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у 
розрахунку на одиницю населення у 2020 році 

Джерело: розроблено автором за даними [3] 
 
За даними Міністерства розвитку громад на території України, найвищі 

показники доходів місцевих бюджетів на одиницю населення у місті Київ, 
Київській та Дніпропетровській областях. Ці області мають і найвищий рівень 
капітальних видатків місцевих бюджетів (без трансфертів з державного 
бюджету) у розрахунку на одну особу населення (4,6 тис. грн, 3,6 тис. грн та 2,3 
тис. грн відповідно) [3]. Найнижчі показники доходу – Закарпатська, Чернівецька 
та Луганська області.  

За даними Міністерства розвитку громад на території України, 
найнижчими показниками капітальних видатків місцевих бюджетів (без 
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трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення є 0,8 
тис. грн у Хмельницькій, Тернопільській, Сумській, Кіровоградській, 
Житомирській областях та 0,6 тис. грн у Херсонській області [3]. 

Останнім кроком для успішної реалізації міжбюджетних відносин є 
моніторинг міжбюджетних трансфертів.  

Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно 
передаються з одного бюджету до іншого [1]. 

До міжбюджетних трансфертів належать субвенції (цільові трансферти), 
дотації (нецільові трансферти). Дотації розрізняють базові, реверсні та 
додаткові. 

Бюджетним кодексом України в ст. 97 передбачені такі види субвенцій: 
– субвенції на здійснення програм соціального захисту; 
– субвенція на виконання інвестиційних проектів; 
– освітня субвенція; 
– субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами тощо [1]. 
У 2020 році у повному обсязі відповідно до фактично зареєстрованих 
зобов’язань перераховано із державного бюджету трансфертів місцевим 
бюджетам у сумі 161 млрд грн, з яких: 

– освітня субвенція – 81,2 млрд грн; 
– медична субвенція – 14,6 млрд грн; 
– реверсна дотація – 8,8 млрд грн; 
– базова дотація для забезпечення зміцнення податкової 

спроможності місцевих бюджетів – 13,3 млрд гривень [4]. 
Загалом, питома вага міжбюджетних трансфертів серед видатків в 

загальному обсязі Державного бюджету України у 2020 році становили 12,4 
відсотка [4]. 

Найбільше базових дотацій отримають бюджети Івано-Франківської та 
Закарпатської областей – 236,9 млн і 231,8 млн грн відповідно. Найменше 
базових дотацій отримали Миколаївська, Сумська та Одеська області. 
Найбільше реверсних дотацій сплатили місто Київ, Київська та 
Дніпропетровська області. Найбільші освітні субвенції у 2020 році отримали 
Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Найвищі показники отриманих 
медичних субвенцій у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях [5]. 

Отже, провівши аналіз розвитку регіонів, обсягів міжбюджетних 
трансфертів, доходів та витрат по регіонах, можна зробити висновок, що 
міжбюджетні відносини в Україні є дієвими. Області, які отримали найбільше 
міжбюджетних трансфертів, займають лідируючі позиції в рейтингу регіонів за 
економічним розвитком та сплатили найбільше реверсних дотацій (місто Київ). 
Львівська область, куди спрямували зокрема і достатньо велику кількість 
освітніх субвенцій, змогла підняти свої позиції в рейтингу на 3 сходинки у 2020 
році в порівнянні з 2019 роком. Харківська та Сумська області змогли покращити 
свої позиції на 2 та 6 сходинок відповідно. Рейтинг областей з найменшою 
кількістю міжбюджетних трансфертів у 2020 році погіршився (Миколаївська 
область). Відслідковування економічного розвитку регіонів є підґрунтям для 
формування майбутніх міжбюджетних відносин. Так, враховуючи індивідуальний 
потенціал кожного регіону та здійснюючи міжбюджетні відносини між ними, 
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можливо досягнути максимального економічного розвитку як регіонів, так і 
країни загалом.  
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ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МИТА В УКРАЇНІ 

 
 

Податкові надходження в країні є основним джерелом формування її 
бюджету. Особливим видом податків є мито, оскільки воно здатне ще й 
впливати на зовнішньоекономічні зв’язки, регулювати імпорт або експорт 
товарів, впливати на конкуренцію та захищати вітчизняних товаровиробників. 
Тому важливо ліквідовувати можливі проблемні аспекти у стягуванні мита в 
Україні. 

Згідно з Митним кодексом України мито – це загальнодержавний податок, 
встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом України, який 
нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, законів України та 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України [1]. 

Величина мита встановлюється державою та є обов’язковою для сплати. 
Умовою справляння мита є перетин товарами митного кордону України. 
Платником є особа, яка безпосередньо ввозить або вивозить товари через 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/rejtyngova-oczinka-za-2020-rik-prezentaczijni-materialy.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/rejtyngova-oczinka-za-2020-rik-prezentaczijni-materialy.pdf
https://mof.gov.ua/uk
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/18/infografika/finansy/derzhbyudzhet-2020-yake-finansuvannya-otrymayut-rehiony
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/18/infografika/finansy/derzhbyudzhet-2020-yake-finansuvannya-otrymayut-rehiony
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державний кордон, або особа, яка замовляє товари, вартість яких перевищує 
еквівалент 150 євро, через міжнародні служби доставки. 

Згідно з Митним кодексом в Україні застосовуються такі види мита: 
– ввізне мито; 
– вивізне мито; 
– сезонне мито; 
– особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, 

додатковий імпортний збір [1]. 
Джерелами формування загального та спеціального фондів Державного 

бюджету України є лише ввізне та вивізне мито, не враховуючи сезонне мито та 
особливі види мита. Щорічна величина мита публікується в структурі 
податкових надходжень доходів держбюджету України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка доходів Державного бюджету України 

 Доходи, млн грн 
Частка в 

податкових 
надходженнях, % 

Абсолютна зміна,  
млн грн 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

Ввізне 
мито  

29855,4 30203,2 36854,9 2,99 2,81 2,84 +347,8 +6651,7 

Вивізне 
мито  

230,6 257,3 1322,3 0,02 0,02 0,10 +26,7 +1065 

Джерело: розроблено автором за даними [2] 

За даними Міністерства фінансів України, протягом 2019-2021 років 
величина як ввізного, так і вивізного мита зростала. У 2021 році в порівнянні з 
2020 роком ввізне мито зросло на 6651,7 млн грн (22%), а вивізне мито 
збільшилося на 1065 млн грн (413,9%). Найбільша частка мита в податкових 
надходженнях протягом аналізованих років у 2019 році (3,01%). 

Проаналізувавши частку мита в податкових надходженнях, можна 
визначити, що для мита фіскальна функція не є основною, оскільки даний 
показник є досить низьким (не перевищує 3,01% протягом 2019-2021 років). 
Іншою важливою функцією мита є захисна. Саме особливі види мита 
захищають інтереси національного товаровиробника від демпінгового імпорту, а 
також утримують вивезення товарів, обмеження наявності яких може 
спричинити економічну шкоду для України. Контролювання об’єму та структури 
імпорту та експорту в країні можливе завдяки здійсненню регулятивної функції 
мита. 

 Не менш важливим видом мита, ніж ввізне та вивізне, є сезонне мито, 
яке встановлюється з обмеженим терміном дії (від 60 до 120 днів). Сезонне 
мито, як ввізне, так і вивізне, варто застосовувати для регулювання імпорту та 
експорту товарів, які мають сезонний характер, наприклад свіжої 
сільськогосподарської продукції. Чинне законодавство України не надто широко 
описує важливість сезонного мита, проте воно також здатне регулювати 
внутрішній ринок товарів та стабілізувати його кон’юнктуру. Стягнення ввізного 
сезонного мита впливає на об’єм сезонних товарів на ринку, їх ціну та стримує 
перенасичення ринку іноземними товарами. На мою думку, вдосконалення 
сезонного мита в Україні повинно найперше враховувати інтереси українських 
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фермерів та показувати, що держава здатна їх підтримувати, оскільки країна 
має потенціал у аграрній сфері, що підсилюється ефективним регулюванням 
податків.   

Підтримувати економічну стабільність спрямоване і вивізне мито, зокрема 
воно встановлюється на окремі види товарів. Перелік товарів українського 
походження, на які законодавством України встановлені ставки вивізного 
(експортного) мита опубліковане Міністерством економіки та з питань 
європейської інтеграції України: 

– жива худоба та шкіряна сировина; 
– насіння деяких видів олійних культур; 
– відходи та брухт чорних металів [3]. 
Даний перелік затверджений та не оновлювався від 2004 року. На мою 

думку, такий список потрібно переглядати та змінювати частіше, оскільки 
ситуація на внутрішньому ринку країни не є стабільною на такий довгий час. 
Також вважаю доречним розглядати підвищення оподаткування для вивезення 
важливих для країни корисних копалин або ресурсів, як наприклад деревини. 
Оскільки відомо, що продаж деревини з України набув дуже великих масштабів 
та здатен привести до екологічних катастроф. 

Усе-таки основним недоліком, який потребує реформування, 
залишається недотримання або порушення чинного законодавства України 
щодо сплати мита. Основним органом, який контролює перевезення товарів та 
стягнення митних платежів, є митниця. Проблемами в Україні є наявність 
контрабанди (незаконного перевезення товарів) та корупції (незаконне 
оподаткування). 

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило 
антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, де зазначило основні проблеми 
сучасних митниць: 

– недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, 
надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці; 

– непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної 
вартості та призначенні перевірок; 

– недосконала процедура адміністративного оскарження дій 
посадових осіб митних органів; 

– втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та 
зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів; 

– надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів 
податкової служби; 

– надмірна зосередженість роботи органів податкової служби на 
функції застосування санкцій призводить до корупційних ризиків [4]. 

Уникнення контрабанди на українських митницях потребує суворішого 
нагляду від держави та підвищення відповідальності для виконавців. Оскільки в 
таких випадках не лише не сплачуються відповідні митні платежі в державу, а й 
не може реалізовуватися захисна функція мита, що дестабілізує як внутрішній 
ринок, так і загалом економічне становище країни. 

Мито в Україні все ще має певний ряд недоліків. Вважаю, що дієвим 
шляхом реформування мита є зміна та вдосконалення роботи митниці, оскільки 
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там є чимало недоліків. Уряд України у 2020 році уже започатковував реформи 
спрямовані на посилення відкритості, прозорості й запровадження сучасних 
підходів у діяльності митниць. Важливим є й поширення європейських 
стандартів в роботі митних органів, що дозволить посилити наявні та нові 
зовнішньоекономічні зв’язки. Реформи варто посилювати та спрямувати на 
ліквідацію уже наявних проблем, автоматизацію процесу стягнення митних 
платежів та ведення єдиних інформаційних баз. Можливим шляхом 
вдосконалення роботи митниці є зменшення людського фактору в роботі та 
забезпечення оснащенням, яке здатне детальніше оглядати багажі, які 
перетинають митний кордон. Іншим шляхом реформування є ще більше 
посилення контролю за роботою митниць, масштабніше залучення 
інформаційних технологій та можливість вдосконалення митного законодавства, 
яке б швидше аналізувало та реагувало на зміни в країні.  

Отже, податки тісно пов’язані з економічним розвитком. Мито здатне не 
лише наповнювати бюджет, а й регулювати значну кількість процесів на 
внутрішньому ринку країни. Тому мито потребує ліквідації наявних недоліків, 
повноцінного використання усіх його переваг, контролю за наявними реформати 
та спрямування нових реформ, які здатні швидко аналізувати та 
пристосовуватися до наявних умов. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Митний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України від 13 березня 

2012 р. № 44-45. - № 46-47. - № 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-
17#Text (дата звернення: 30.04.2022) 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: https://minfin.com.ua/ua/ 
(дата звернення: 30.04.2022) 

3. Перелік товарів українського походження, на які законодавством України 
встановлені ставки вивізного (експортного) мита та реекспорт яких з митних 
територій іноземних країн, відповідно до міжнародних договорів України, потребує 
дозволу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10 
березня 2004 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001569-04#Text (дата 
звернення: 1.05.2022) 

4. Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Національне агентство з 
питань запобігання корупції URL: https://nazk.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-
publichnyh-obgovoren-08.09.2020.pdf (дата звернення: 1.05.2022) 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://minfin.com.ua/ua/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001569-04#Text
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-08.09.2020.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-08.09.2020.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-08.09.2020.pdf


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

104 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

Єзерська У. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Петик Л. О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ 

 
 

Оподаткування є фінансовим підґрунтям існування держави, мірою її 
можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, 
культури, гарантування економічної безпеки та зростання суспільного добробуту 
громадян. Після введення воєнного стану надзвичайно важливим є питання 
забезпечення стабільного надходження податків до бюджету, тож з метою 
стабільного функціонування держави в умовах війни було запроваджено зміни в 
податковій системі. Верховна Рада України активно вносить зміни до 
податкового законодавства. Зокрема, після 24 лютого 2022 року набрали 
чинності вже 3 закони, які вносять зміни до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України, які передбачають такі основні зміни 
податкового законодавства на період дії воєнного стану: 

 Спрощена система оподаткування. ФОПи першої та другої групи 
можуть не сплачувати єдиний податок [1]. Підприємці 2 та 3 груп мають право 
за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, 
призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України [2]. 
Ставка єдиного податку для підприємців третьої групи ФОП буде на рівні 2%. 
Річний дохід підприємців цієї групи не має перевищувати 10 млрд грн.  Виняток 
становить діяльність, пов’язана з підакцизними товарами, гральним бізнесом, 
обміном валют, видобутком і реалізацією корисних копалин, банків, страхових 
компаній, ломбардів, фізичних та юридичних осіб – нерезидентів. Обмеження 
щодо кількості працівників не застосовуватимуться [1]. 

 Допомога армії. Підприємців, які передають майно Збройним 
силам України, підрозділам територіальної оборони, іншим збройним 
формуванням та лікарням, звільнили від оподаткування. Не оподатковують і 
благодійну підтримку переселенців тощо. Допомогу Збройним Силам України – 
вартість майна та гроші – за наявності відповідних документів, можуть включати 
до витрат суб’єктів господарювання за підсумками 2022 року [4].  

 Строки. Закон України № 2118-IX передбачає, що для платників 
податків та податкових органів зупиняється перебіг строків, визначених 
податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1].  

 Пеня за порушення податкового законодавства. Закон 
передбачає, що якщо платник не має змоги своєчасно виконати свій податковий 
обов’язок, наприклад, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, 
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подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних 
накладних, розрахунків коригування, такий платник звільняється від 
відповідальності, передбаченої податковим законодавством. Проте платник 
податків повинен виконати такі обов’язки протягом трьох місяців після 
припинення або скасування воєнного стану в Україні [1]. 

 Мораторій на податкові перевірки.Законодавець Законом 
України № 2118-IX ввів мораторій на проведення всіх податкових перевірок, 
однак, вже у наступному Законі № 2120-IX було здійснено уточнення і 
дозволено контролюючим органам проводити фактичні перевірки та камеральні 
перевірки, у разі бюджетного відшкодування. Така заборона буде діяти 
протягом дії воєнного стану, а також протягом чотирьох місяців з моменту його 
припинення або скасування [2]. 

 Плата за землю. На період дії воєнного стану змінили порядок 
справляння плати за землю. З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, 
наступного за роком, у якому скасовано воєнний стан, не нараховується та не 
сплачується земельний податок та орендна плата за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, за паї, що розташовані на територіях, на 
яких ведуться чи велися бойові дії, територіях, тимчасово окупованих 
російськими збройними формуваннями, за земельні ділянки, визначені 
обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними 
предметами, на яких наявні фортифікаційні споруди [4]. 

 Екологічний податок. За 2022 податковий рік не нараховується та 
не сплачується екологічний податок за об’єктами, що розташовані на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих 
рф територіях [3]. 

 Акцизний податок. На території України, встановлено нульову 
ставку акцизного податку на такі підакцизні товари: бензини моторні: бензини 
моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: із вмістом не менш як 5 мас. % 
біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-третбутилового ефіру або їх суміші; 
інші бензини; інші нафтопродукти; важкі дистиляти (газойль); скраплений газ 
(пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази; бутан, ізобутан [5].  

 Використання майна, яке знаходиться у податковій заставі. 
Керівник військово-цивільної адміністрації може прийняти рішення про 
вилучення майна, яке знаходиться у податковій заставі, без застосування вимог 
статті 92 Податкового кодексу України. При цьому у разі оплатного вилучення 
майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника 
податків, майно якого вилучено [2].  

 ПДВ. На період дії воєнного стану застосовується ставка ПДВ у 
розмірі 7% для імпорту та постачання на територію України бензину, дизельного 
палива, скрапленого газу та нафти. Не стягується податок на додану вартість на 
товари, які було передано військовим, правоохоронним органам для потреб 
забезпечення оборони держави та медичним закладам, знищено чи втрачено 
внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, та 
передано у державну чи комунальну власність [1].  

Таким чином, у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на 
територію України, державою було запроваджено значні зміни щодо зменшення 
податкового навантаження на бізнес. Законом «Про внесення змін до 
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Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм 
на період дії воєнного стану» передбачено право на застосування спрощеної 
системи оподаткування та добровільну сплату єдиного податку, зміни норми 
щодо звільнення від податку на додану вартість у разі допомоги українським 
військовим та норми щодо відсутності коригувань з податку на прибуток у 
випадку допомоги, зокрема, лікарням та інші зміни. 
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ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: 
2022 РІК 

 
 

Масована російська агресія проти України, що триває, серйозно вплинула 
на всі сторони життя країни. Роботу численних компаній та бізнес-процесів 
порушили як військові дії, так і правові обмеження, запроваджені в умовах 
воєнного стану (вперше введені Указом Президента України № 64/2022 від 24 
лютого 2022 року строком на 30 днів до 26.03.2022 р. та продовжено ще на 30 
днів Указом від 14.03.2022 р. № 133/2022). 

З метою подолання серйозних труднощів, з якими зараз стикається 
український та іноземний бізнес, Уряд запровадив низку податкових пільг. Ці 
заходи, передбачені Законами України від 03.03.2022 р. № 2118-IX, від 
15.03.2022 р. № 2120-IX, від 15.03.2022 р. № 2139-IX, застосовуються лише на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text
https://unba.org.ua/publications/7377-podatkovi-stimuli-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/7/685375/
https://suspilne.media/229492-opodatkuvanna-v-umovah-vijni-so-zminilos-ta-ci-platat-podatki-pidpriemci-kirovogradsini/
https://suspilne.media/229492-opodatkuvanna-v-umovah-vijni-so-zminilos-ta-ci-platat-podatki-pidpriemci-kirovogradsini/
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/579295.html
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строк. воєнного стану та автоматично закінчується після цього, якщо законами 
прямо не передбачено інше [1]. 

Відсутність відповідальності за податкові порушення 
 Відповідальність за податкові порушення не настає, якщо платник 

податку об’єктивно перешкоджав належному виконанню своїх податкових 
зобов’язань.  

 Виняток становлять, якщо порушення встановлено податковою 
перевіркою, дозволеною згідно з воєнним станом (перевірки щодо 
відшкодування ПДВ та фактичні перевірки). 

 Відповідальність за невикористання касових апаратів, крім операцій 
з підакцизними товарами. 

 Постраждалі платники податків мають виконати свої зобов’язання 
протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. 

Мораторій на податкову перевірку 
 Податкові перевірки не проводяться, крім перевірок, пов’язаних з 

відшкодуванням ПДВ та фактичних перевірок. Щодо єдиного соціального 
податку, перевірки також не проводяться через три місяці після закінчення 
воєнного стану. 

 При цьому мораторій на податкову перевірку, введений раніше 
через COVID-19, під час воєнного стану не діє. 

Операції без ПДВ, акцизу та митниці для оборонних потреб 
 Не обкладаються ПДВ добровільні безоплатні перекази чи 

примусове вилучення коштів чи майна та надання безоплатних послуг 
Збройним Силам та деяким іншим органам і установам для цілей оборони, а 
також закладам охорони здоров’я. 

 Безоплатні передачі або примусове вилучення палива чи інших 
підакцизних товарів на користь Збройних Сил та деяких інших органів і установ 
оборонного призначення, а також закладів охорони здоров’я, їх надання в якості 
гуманітарної допомоги не обкладаються ПДВ та акцизний податок. 

 Ввезення в Україну та постачання на її територію боєприпасів 
індивідуального захисту (бронежилетів, касок тощо), товарів оборонного 
призначення, медикаментів у зв’язку з відсіченням російської агресії та з 
воєнним станом не обкладається ПДВ. 

 Знищення активів/товарів платника податку внаслідок форс-
мажорних обставин (військових дій) не спричиняє податкових зобов’язань з 
ПДВ. 

 Митні збори не застосовуються до імпортних харчових продуктів 
соціального значення, а також до лікарських засобів та виробів медичного 
призначення, ціни на які встановлені. 

Інші пільги та пільги з ПДВ та акцизного податку 
 Покупці можуть отримати кредит та відшкодування ПДВ без 

реєстрації постачальником податкової накладної. Протягом шести місяців після 
закінчення воєнного стану реєструються відповідні накладні з ПДВ та вносяться 
коригування. 

 Ставка ПДВ для операцій з постачання палива становить 7%. 
 Ставка акцизного податку на операції з постачання палива 

становить 0%. 
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 До 31 грудня 2024 року ставка ПДВ для внутрішніх перевезень 
пасажирів і вантажів повітряним транспортом становить 7%. 

 До несвоєчасно поверненого платнику податку з державного 
бюджету відсоткова ставка не застосовується [2]. 

Пільги та пільги з податку на доходи фізичних осіб 
 Не обкладаються податком на доходи фізичних осіб пожертвування 

військовослужбовцям Збройних Сил, інших військових формувань, 
підприємствам цивільної оборони та військам, які безпосередньо задіяні у 
відсіченні російської агресії, а також фізичним особам, які проживають у 
районах активних бойових дій, або особам, переміщеним з таких районів. 

 Інші пожертви, надані під час воєнного стану фізичним особам, які 
постраждали від російської агресії, звільняються від податку на доходи фізичних 
осіб. 

Соціальні податкові пільги та пільги 
 На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців від сплати 

соціального податку звільняються фізичні особи-підприємці (у тому числі 
платники єдиного податку), фізичні особи-підприємці, а також члени селянського 
господарства. 

 Платники єдиного податку (Спрощене оподаткування, II і III групи) 
звільняються від соціального податку зі своїх працівників, призваних до 
Збройних Сил під час мобілізації.  
Пільги та пільги на землю, екологічний податок та орендну плату 

 Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, 
розташовані на ділянках бойових дій, окупованих територіях, за забруднені 
вибухонебезпечними речовинами або підлягають фортифікаційним спорудам, 
не нараховуються (мінімальне податкове зобов’язання за названими 
земельними ділянками не сплачується у 2022 та 2023 роках). 

 У 2022 році екологічний податок не стягується за об’єкти 
оподаткування, які знаходяться в районах бойових дій або на окупованих 
територіях. 

 Диференційована стимулююча рентна плата за видобуток 
природного газу, яка діє з 31 березня 2022 року, діє до 31 березня 2032 року без 
збільшення [3]. 

Розширене спрощене оподаткування для бізнесу (з 1 квітня 2022 р.) 
 Платники єдиного податку, що належать до I та II груп, 

звільняються від сплати податку та податкової звітності. 
 Річний поріг доходу для платників ІІІ групи збільшено до 10 млрд 

грн . Кількість працівників, які працюють у таких платників податків, необмежена. 
 На спрощену систему оподаткування не можуть зареєструватися 

такі юридичні та фізичні особи : 
- Займаються азартними іграми, лотереями, парами, обміном валют, 

виробництвом і торгівлею підакцизними товарами (за деякими винятками), 
видобутком і торгівлею мінеральними ресурсами. 

- Фінансові установи, реєстратори цінних паперів. 
- філії та представництва суб'єктів господарювання, які не є платниками 

єдиного податку. 
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- Нерезиденти. 
 Застосовувана ставка податку становить 2% від доходу (обігу), на 

відміну від прибутку (дохід мінус витрати плюс коригування). 
 Загальна ставка податку на прибуток підприємств у розмірі 18%, що 

нараховується на прибуток, не застосовується. 
 Зареєстровані платники звільняються від ПДВ , податку на землю 

та нерухоме майно. 
 Звітним періодом є календарний квартал . 
 Зараховані суб'єкти щомісячно сплачують авансовий податок . 
 Платник податку може подати заяву про зарахування до останнього 

дня місяця, що передує звітному періоду (календарного кварталу). 
 Новостворений бізнес може подати заявку протягом 10 

календарних днів після реєстрації, щоб отримати спрощене оподаткування з 
дня реєстрації. 

 Після закінчення воєнного стану ті, хто перейшов на спрощене 
оподаткування зі ставкою податку 2%, автоматично повертаються до 
попередньої системи оподаткування [4] [5]. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯПОНІЇ 

 
 

Податкова система Японії характеризується множинністю податків. 
Всього в країні є близько 30 державних і стільки ж  місцевих податків. В Україні  
7 державних та 3 місцевих податків. В Японії податки поділяються на три 
основні групи: I. Прямі прибуткові податки з юридичних та фізичних осіб. II. 
Прямі податки на майно. III. Прямі та непрямі споживчі податки. Основні 
податкові  надходження до бюджету Японії складають прибутковий прибуток та 
корпоративний прибуток – 70%.  

В Україні основна ставка податку на прибуток становить 18 %. В той час 
як в Японії фізичні особи сплачують прибутковий податок, який має шість ставок 
– 5,10,20,30,40 та 50%. Вони вираховують залежно від отриманого доходу. 
Індивідуальні ставки податку, сплачують громадяни Японії а також постійні 
резиденти, сплачують на всі доходи отримані як на території країни так і 
закордоном. Детальніше про індивідуальні ставки податку зображено в  таблиці 
1. 
  В Японії податкові ставки є одні з найвищих в світі.  Загальна сума 
надходжень до бюджету за сплачені податки в 2019 році становить 62,175,135 
млн. єни. 

Таблиця 1 
Індивідуальні ставки податку на прибуток 

База оподаткування (єна) Ставка податку 

1 – 1 950 000 5% 

1 950 001-3 300 000 10% 

3 300 001 – 6 950 000 20% від базової перевищує 3300000 

6 950 001-9 000 000 23% від базового перевищує 6950000 

9 000 001 – 18 000 000 33% від базового перевищує 9000000 

18 000 001 і більше 40% від базового перевищує 18000000 

Джерело : складено на основі [1] 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

111 

 

 Корпоративний податок, нараховується з чистого прибутку, складається з 
національного податку та місцевих податків та ін. Загальна сума 
корпоративного податку яка була сплачена у 2019 році 11,554.6  млрд. єни, що 
дорівнює близько 85 млн. дол. США. Детальніше про корпоративний податок у 
таблиці 2. 

Таблиця 2  
Число корпорацій та корпоративний податок у Японії 2019 рік 

Число корпорацій 3,165 тис 

Кількість поданих податкових декларацій 2,949 тис 

Відсоток подання заяв корпораціями 91.1% 

Відсоток прибутків, які декларують надлишок 35.3% 

Сума самостійного нарахованого доходу 65,005.2 млрд. єн 

Сума самооцінки збитку 14,814.9 млрд. єн 

Сума податку 11,554.6 млрд. єн 

Джерело : складено на основі [2] 
 

 Серед непрямих податків в Японії основним виступає податок на 
споживання, що стягується за ставкою 5% (4% національного та 1 % податку 
префектур). Цей податок включається в ціну товару та сплачується споживачем, 
тому схожий на податок на додану вартість, ним обкладається більшість товарів 
і послуг, що надаються в Японії. 
 До непрямих податків також відносяться акцизи - на спиртне, тютюнові 
вироби, нафту, газ, бензин, які сплачуються споживачами при купівлі товару. 
 Серед прямих місцевих податків слід зазначити майнові, а саме: 

Податок на нерухомість. Це муніципальний податок, який сплачується 
щорічно особами, що володіють земельними ділянками, житлом та іншими 
видами активів, що підлягають амортизації. 

Податок на спадщину. Громадяни Японії та постійні резиденти сплачують 
податок на всю спадщину, в тому числі, отриману з закордонних джерел. Для 
іноземних громадян податкові зобов’язання існують лише відносно активів 
Японії. Ставки податку від 10% до 50%, залежно від вартості майна. 

Податок на дарування. Податкові ставки на дарування від 10% до 50%, 
залежно від вартості активу. Слід зазначити, що дарування від корпорації 
фізичній особі обкладається податком на прибуток, а не податком дарування. 

Податок на транспортні засоби, власники транспортних засобів в Японії 
змушені платити чимало податків: 3% споживчого податку при купівлі, окремий 
податок на придбання транспортного засобу 

 В Україні податок з доходів фізичних осіб при спадкуванні становить 5% 
від вартості успадкованого майна. У випадку спадкування особою нерезидентом 
– податок із доходів фізичних осіб складає 18%. Надходження від прямих та 
непрямих податків в Японії, зображено в таблиці 3. 
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Таблиця 3  
Прямі та непрямі податки у Японії  2019 рік 

Податок на спиртне  1 172 888 млн єн 

Податок на спадщину 1 975 9 млрд єн 

Податок на дарування  210.9 млрд. єн 

Податок на споживання 16 969.5 млрд єн 

Джерело: складено на основі [2] 

В Японії, існує система контролю за платниками. В країні практично 
неможливо ухилитись від несплати податків та від заповнення декларації. 
 За рівнем оподаткування доходів країна займає перше місце серед 
розвинутих країн.  
 За даними Міністерства фінансів Японії (станом на 3 січня 2011 року), 
найдокладнішого перегляду зазнає Закон „Про загальні правила державного 
оподаткування” (набув чинності у 1962 році). 

Було проведено ряд заходів для полегшення дотримання вимог 
податкового законодавства та забезпечення його виконання. 
 Після аварії на «Фукусіма-1», попередні плани уряду країни зупинились. 
Після події Японська влада вирішила реформувати податкову систему. 
Відбулось збільшення податкових ставок. Переглянулись усі звільнення від 
податків: в тому числі податок повнолітніх утриманців. Уряд вирішив, що 
повнолітні мають самі заробляти собі на життя.  
 Також взято було на розглядання звільнення від сплати податку  для 
платників податків, чий дохід від праці не перевищує 5,680,000 єн, що становить 
трохи більше 40 тис. дол. США, незалежно від категорії утриманця.  
 Тому з 2011 року, в бюджет країни закладається ще більше коштів для 
реформування податкової системи. 
  
Детальніше пов’язані витрати з реформою зображено на рис.1  

 

 

Рис.1. Витрати, пов'язані з податковою реформою, млн єн 2019-2021рр 
Джерело: складено автором за даними [2] 
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Проаналізувавши, витрати які Японія закладає на реформування 
податкової системи.  Ми бачимо, що після пандемії та 2020 року, що влада 
країни значно зменшила витрати які йдуть на реформування податкової 
системи. А більше сфокусувати витрати з бюджету на відновлення економіки 
після пандемії. 
 

Список використаних джерел : 
 

1. Офіційний сайт Банку Японії URL: https://www.boj.or.jp/en/index.htm/ (дата 
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2. Офіційний сайт National Tax Agency JAPAN URL: 
https://www.nta.go.jp/english/index.htm (дата звернення 13.05.2022) 

3. М. Карлін, Н. Ліповська- Маковецька Податкові системи країни Азіїї : навч. 
посіб / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк 2016 
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ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

 

Україна продовжує своє героїчне протистояння російському вторгненню. 
Багато українців боронить нашу державу зі зброєю в руках, вступивши до лав 
ЗСУ або територіальної оборони. Водночас, окрім безпосереднього фронту 
бойових дій, не менш важливим є фронт економічний. Адже війна коштує 
Україні мільярдів доларів, які необхідні для забезпечення оборони та 
підтримання (а в подальшому і відновлення) нашої інфраструктури. 

Саме тому парламентом та урядом було запроваджено ряд ініціатив, 
спрямованих на підтримку підприємництва під час війни. Нові правила 
передбачають послаблення вимог щодо ведення бізнесу, доступне 
кредитування, можливості релокації з територій, де ведуться активні бойові дії, 
та інші поліпшення, які дозволять бізнесу продовжувати функціонувати й 
наближати нашу перемогу. 

1.    Зменшення податкового тиску, спрощення і поліпшення 
податкових правил на період дії воєнного стану  

Якщο під час дії вοєннοгο стану в οсοби немає мοжливοсті свοєчаснο 
сплатити пοдатки та збοри, пοдати звітність (за виняткοм пοдаткοвοї), 
зареєструвати пοдаткοві та акцизні накладні тοщο - вοна звільняється 
від  фінансοвοї та адміністративнοї відпοвідальнοсті. 

https://www.boj.or.jp/en/index.htm/
https://www.nta.go.jp/english/index.htm
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Таке  звільнення   пοширюється як на фізичних  так і на юридичних  οсіб. 
Вοднοчас такі οбοв’язки неοбхіднο викοнати прοтягοм 3 місяців після 
припинення абο скасування вοєннοгο стану. 

  На цей періοд такοж зупиняється перебіг стрοків, кοнтрοль за 
дοтриманням яких пοкладенο на пοдаткοві οргани. Пοдаткοві перевірки не 
рοзпοчинаються, а рοзпοчаті перевірки зупиняються (за виключенням 
камеральних перевірοк декларацій абο утοчнюючих рοзрахунків, дο яких дοданο 
заяву прο пοвернення суми бюджетнοгο відшкοдування та фактичних 
перевірοк). 

Οперації з   надання благοдійнοї дοпοмοги на кοристь ЗСУ, ТрΟ, сил 
цивільнοгο  захисту та лікарень та суми відшкοдування вартοсті пальнοгο, 
витраченοгο на перевезення такοї дοпοмοги, не οпοдаткοвуються,  При 
цьοму  не  лише кοмпанії  змοжуть  в пοвнοму οбсязі   включити їх  дο 
свοїх  витрат без  жοдних  οбмежень,  але й  самοзайняті  οсοби  та   ФΟП на 
загальній  системі   οпοдаткування.  

Фізичні οсοби, щο  перерахували прοтягοм 2022 рοку пοжертвування абο 
благοдійні внески неприбуткοвим οрганізаціям, мають правο на пοдаткοву 
знижку у рοзмірі витрат, які не перевищують 16% загальнοгο річнοгο 
οпοдаткοвуванοгο дοхοду. Крім тοгο, не включається дο річнοгο οпοдаткοванοгο 
дοхοду фізичних οсіб надання благοдійнοї дοпοмοги фізичним οсοбам, які 
мешкають в місцях прοведення бοйοвих дій абο переїхали у зв'язку з ними[1]. 

2.    Послаблення вимог щодо отримання та перевірок дозвільних 
документів (ліцензій 

У періοд вοєннοгο стану для пοчатку діяльнοсті підприємцю неοбхіднο 
пοдати декларацію встанοвленοї фοрми дο Міністерства екοнοміки, а у випадках 
здійснення οхοрοннοї діяльнοсті – дο Міністерства внутрішніх справ. 

Οтримання дοзвільних дοкументів не вимагається, за οкремими 
винятками (діяльність, пοв’язана з радіοактивними та іншими небезпечними 
речοвинами, видοбутοк кοрисних кοпалин, вирοбництвο лікарських засοбів, 
зοвнішньοекοнοмічна діяльність, οрганізація та прοведенням азартних ігοр, 
οцінка відпοвіднοсті щοдο технічних регламентів тοщο). 

Пοдати декларацію мοжна οнлайн через Єдиний державний веб-пοртал 
електрοнних пοслуг “Пοртал Дія” чи в найближчοму ЦНАПі. 

Після закінчення вοєннοгο стану неοбхіднο не пізніше 1 місяця звернутися 
дο οргану ліцензування та οтримати дοзвільні дοкументи на загальних умοвах, 
передбачених закοнοдавствοм. 

Якщο за ліцензію не сплаченο чергοвий платіж абο її термін дії закінчився, 
така ліцензія все οднο вважається діючοю. Прοдοвжити ліцензію буде неοбхіднο 
прοтягοм 30 днів після припинення абο скасування вοєннοгο стану[2]. 

 3.    Спрощення умов ведення бізнесу для ФОПів  
 З 01.03.2022 дο завершення 12 місяців після припинення абο скасування 

вοєннοгο стану мають правο не нарахοвувати, не οбчислювати та не сплачувати 
ЄСВ за себе: 

 ФΟПи, в тοму числі ті, які οбрали спрοщену систему οпοдаткування, 

 οсοби, які прοвадять незалежну прοфесійну, релігійну 
(місіοнерську) абο іншу пοдібну діяльність, 
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 члени фермерськοгο гοспοдарства. 
4.     Кредитування та компенсації для бізнесу 
Під час вοєннοгο стану та прοтягοм 30 днів після йοгο 

завершення рοбοтοдавці мають змοгу οтримувати кοмпенсацію в рοзмірі 6500 
грн щοмісячнο за кοжнοгο працевлаштοванοгο вимушенοгο переселенця. 

Прοграму «Дοступні кредити «5-7-9%» рοзширенο для тοгο, щοб будь-
який бізнес України, незалежнο від οбсягів річнοгο дοхοду, прοтягοм дії вοєннοгο 
стану та 1 місяця після йοгο припинення міг οтримати кредит під 0% на суму дο 
60 млн грн. Після спливу зазначенοгο стрοку і дο кінця стрοку кредиту кредитна 
ставка станοвитиме 5%. Кінцевий стрοк залежить від призначення кредиту: 

5.    Лібералізація трудових відносин  
Працівника без йοгο згοди мοжна перевести на іншу, не οбумοвлену 

трудοвим дοгοвοрοм рοбοту, якщο така рοбοта не прοтипοказана йοму за 
станοм здοрοв’я. Це дοзвοляється рοбити лише для відвернення чи ліквідації 
наслідків бοйοвих дій та інших οбставин, щο станοвлять абο мοжуть станοвити 
загрοзу життю чи нοрмальним життєвим умοвам. 2-місячний стрοк 
пοпередження прο зміну істοтних умοв праці при цьοму не застοсοвується. 

Працівник має правο рοзірвати трудοвиий дοгοвір у тοй стрοк, який він 
вказує в свοїй заяві, якщο місце рοбοти знахοдиться в зοні ведення бοйοвих 
дій, за умοви, щο такий працівник не залучений дο рοбіт на οб’єктах критичнοї 
інфраструктури абο дο суспільнο-кοрисних рοбіт. 

Дοпускається звільнення працівника в періοд йοгο тимчасοвοї 
непрацездатнοсті (перебування на лікарнянοму) та відпустки (крім відпустки у 
зв’язку з вагітністю, пοлοгами та пο дοгляду за дитинοю дο дοсягнення нею 
трирічнοгο віку) 

Дοпускається збільшення тривалοсті рοбοчοгο часу дο  60 гοдин на 
тиждень (для загальнοї категοрії працівників) і дο 50 гοдин (для працівників, 
яким передбачена скοрοчена тривалість). Це правο рοбοтοдавця, а не 
οбοв’язοк. 

Рοбοтοдавець встанοвлює 5-ти чи 6-ти денний рοбοчий тиждень за 
рішенням військοвοгο кοмандування разοм із військοвими адміністраціями. 

Якщο виплачувати зарοбітну плату немοжливο через вοєнні дії, її виплату 
мοже бути відтермінοванο дο мοменту віднοвлення мοжливοсті підприємства 
здійснювати οснοвну діяльність. 

Тривалість οплачуванοї відпустки станοвить 24 календарні дні, стрοк 
неοплачуванοї відпустки - неοбмежений. Рοбοтοдавець мοже відмοвити 
працівнику у наданні відпустки, якщο працівник залучений дο викοнання рοбіт на 
οб’єктах критичнοї інфраструктури. 

У разі немοжливοсті з бοку рοбοтοдавця забезпечити працівника рοбοтοю 
абο з бοку працівника - викοнувати трудοві οбοв’язки, стοрοни мають 
правο призупинити дію трудοвοгο дοгοвοру. На час такοгο призупинення за 
працівникοм зберігається рοбοче місце. Зарοбітну плату та інші виплати, які 
нарахοвуються працівнику, має відшкοдувати держава-агресοр[4]. 

Дοзвοляється присвοєння οсοбам часткοвοї прοфесійнοї кваліфікації, щο 
дасть мοжливість швидше працевлаштуватися при відсутнοсті відпοвіднοї 
οсвіти. Ствοренο Реєстр видів занять (прοфесій) та кваліфікацій. 

6.    Релокація бізнесу  
За сприяння державних і місцевих οрганів влади ствοрюються умοви для: 
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- безοплатнοгο переїзду підприємств; 
- підбοру відпοвідних плοщ для рοзміщення вирοбництва, 

переміщення і рοзселення персοналу; 
- підбοру працівників у місцях дислοкації після переїзду. 
Гοлοвнοю умοвοю для такοгο переїзду є наявність лοгістичнοї мοжливοсті 

без надмірнοї загрοзи для вοдіїв та залізничників. Тοму в зοні безпοсередніх 
бοйοвих дій та через гуманітарні кοридοри релοкація не прοвοдиться. 

ФΟПи, які працюють на підприємствο, щο здійснює релοкацію, мають 
пοдавати заявки на переїзд οкремο. 

Після прибуття на нοве місце фахівці οбласних адміністрацій, Державна 
служба зайнятοсті та Державна служба з питань праці дοпοмагають кοмпанії у 
οблаштуванні. 

Οтже, підприємці та бізнес, здатні стабільнο працювати в умοвах війни, - 
це справжній хребет українськοї екοнοміки. Налагοдження рοбοти націοнальнοгο 
бізнесу є запοрукοю тοгο, щο державний бюджет буде напοвнюватися, а 
населення зберігатиме платοспрοмοжність. Активізація бізнес-діяльнοсті - 
ключοвий фактοр пοсилення екοнοмічнοї стійкοсті держави, а οтже, і її здатнοсті 
ефективнο прοтистοяти агресοру. 
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2. Пοстанοва КМУ №314 від 18 березня 2022 рοку «Деякі питання 
забезпечення прοвадження гοспοдарськοї діяльнοсті в умοвах вοєннοгο стану» 
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МІСЦЕ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У БЮДЖЕТАХ 
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – загальнодержавний прямий 
податок, сплачуваний фізичними особами з одержаного доходу, відповідно до 
чинного законодавства. Відповідними статтями IV розділу Податкового кодексу 
України встановлені ключові елементи податку на доходи фізичних осіб, до яких 
належать: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки 
податку, податковий період, податкові пільги (рис. 1). 

Рис. 1. Характеристика обов’язкових елементів податку на доходи фізичних осіб* 
*Джерело: складено на основі [1] 
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Реформа децентралізації дала змогу збільшити надходження до місцевих 
бюджетів, у тому числі за рахунок ПДФО, 60% якого тепер залишається на 
місцях.  

Таке рішення сприяє не лише покращенню фінансової самодостатності 
місцевих бюджетів, але й стимулює місцеві органи влади й самоврядування 
збільшувати зайнятість у регіонах, як потенційне джерело податкових 
надходжень до місцевих бюджетів.  

У сучасних умовах посилюється бюджетна та соціальна роль податку на 
доходи фізичних осіб.  

Фіскальне значення ПДФО зумовлюється його високою питомою вагою у 
доходах місцевих бюджетів, а соціальна ефективність податку полягає у 
можливості за допомогою диференціації ставок та податкових пільг впливати на 
рівномірність розподілу доходів населення у територіальному розрізі [2]. 

Порівняємо частку ПДФО в податкових надходженнях обласних міст 
західного регіону України станом на 2020 рік (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика надходжень ПДФО у містах обласного 

значення на західній України у 2020 році* 

Обласний центр 
Обсяг надходжень 

ПДФО,  тис. грн. 

Обсяг 
податкових 

надходжень, 
тис. грн. 

Частка ПДФО в 
податкових 

надходженнях 
міст, % 

Луцьк 1 062 921,2 1 577 166,0 67,39 

Ужгород 701 829,9 1 014 922,0 69,15 

Івано-Франківськ 1 219 155,1 1 799 381,1 67,75 

Львів 4 361 249,2 6 790 382,1 64,22 

Рівне 1 075 624,5 1 591 758,6 67,57 

Тернопіль 1 039 027,6 1 588 575,7 65,41 

Хмельницький 1 228 420,8 1 886 710,8 65,11 

Чернівці 999 059,0 1 570 571,9 63,61 
*Джерело: розраховано авторами  на основі [3] 

Як бачимо, в умовному порівняльному рейтингу серед групи міст 
обласного значення західного регіону України Львів знаходиться на 1 місці за 
обсягом надходжень ПДФО і податкових надходжень до бюджету. Проте, 
фіскальне значення ПДФО не найвище у Львівському бюджеті. Питома вага 
податку на доходи фізичних осіб в цьому місті у 2020 році становила лише 
64,22%. Перше місце за часткою податкових надходжень аналогічного 
показника займало місто Ужгород (69,15%). 

Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб міста зумовлені 
як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Тому, одним із важливих 
завдань місцевих органів влади є здійснення постійного моніторингу показників, 
які впливають на обсяг доходів місцевого бюджету від ПДФО, а саме: 
географічне прикордонне положення регіону; законодавчий аспект; рівень 
розвитку підприємництва на території, кількість працездатного населення, тощо.  



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

119 

 

Отже, на базі проведеного дослідження обсягів податку на доходи 
фізичних осіб, відсотків його виконання та частки в структурі податкових 
надходжень за аналізований період, варто зазначити, що досліджуваний 
податок є одним із основних бюджетоутворюючих податків на місцевому рівні. А 
на розмір ПДФО вливають як економічні, так і позаекономічні чинники.  
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

 

24 лютого 2022 року Указом Президента на всій території України було 
введено воєнний стан, у зв’язку з чим було внесено низку змін до податкового 
законодавства з метою надання пільг для бізнесу та врегулювання окремих 
питань. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 
Верховна Рада України постановила внести до Податкового кодексу України 
такі зміни: 

1. дозволено проводити фактичні податкові перевірки з будь-яких 
питань та камеральні податкові перевірки щодо бюджетного відшкодування ПДВ 
(тобто частково скасований мораторій, введений до цього на всі перевірки 

2. введений податок 2 % від обороту для бізнесу (новий формат 
єдиного податку третьої групи), як альтернатива сплати ПДВ та податку на 
прибуток, для компаній та фізичних осіб з оборотом до 10 млрд грн. на рік; 

3. дозволено застосовувати санкції за порушення порядку здійснення 
розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів; 

4. дозволено не нараховувати ЄСВ фізичним особам – платникам 
єдиного податку; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2012/12.pdf
https://openbudget.gov.ua/
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5. пеня за порушення податкового законодавства не нараховується, а 
нарахована підлягає анулюванню в разі вчинення діяння (дії або бездіяльності) 
особою внаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану; 

6. З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у 
якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується 
та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих 
територіях, а також за земельні ділянки, визначені обласними військовими 
адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких 
наявні фортифікаційні споруди. 

7. За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не 
сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, 
що розташовані на територіях, вказаних вище. 

8. З 1 квітня 2022 року та на період дії воєнного стану для ФОП, 
платників єдиного податку першої та другої групи, сплата єдиного податку стає 
добровільною. Вказані платники, які виявили бажання не сплачувати єдиний 
податок, у період воєнного стану не заповнюють декларацію за вказаний період. 

9. З 1 березня 2022 року та протягом 12 місяців після припинення або 
скасування воєнного стану в Україні ФОП (зокрема платники єдиного податку), 
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського 
господарства мають право не нараховувати та не сплачувати ЄСВ за себе. 

10. Під час періоду мобілізації ФОП, які обрали спрощену систему 
оподаткування та належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, 
а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного 
податку, мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих 
працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил 
України. 

Також важливими неподатковими заходами, на мою думку, для підтримки 
і стимулювання розвитку ФОП в умовах воєнного стану мають бути: 
запровадження нульової ставки за інтернет-еквайрингом в державних банках; 
зниження та відтермінування плати за оренду об’єктів державної і комунальної 
власності для ФОП, що здійснюють свою діяльність в креативних індустріях, 
забезпечують надходження критичного імпорту, займаються інноваційною 
діяльністю. 

Отже,  як видно з поданих вище змін, держава та влада  докладають 
значних зусиль, щоб запустити економіку, яка призупинила своє функціонування 
із початком повномасштабного вторгнення "сусідів", що не можуть змиритися з 
тим, щоб хтось прагне кращого життя, незважаючи на постійний тиск, і має успіх 
на цьому шляху. Та все ж таки, Україна була, є і буде, незважаючи ні на що, 
тому бізнес повинен працювати зараз на всі 110%, щоб піднести економіку і тим 
самим допомогти швидше відбудувати нашу країну. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ: ПЕРЕВАГИ ТА 
НЕДОЛІКИ 

 

 

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. [1] 

Актуальність проблеми реформування 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 не виважена податкова політика держави, у 
результаті якої відбулося гальмування інноваційно-інвестиційних процесів, що у 
свою чергу призвело до зниження рівня реальних податкових надходжень. 

У більшості країн світу податки є «ефективним знаряддям державної 
політики» відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у 
соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації 
недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними 
благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до 
праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, 
стабілізації ринкової кон’юнктури. [2] 

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ 
економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, 
а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. 

Стратегічною метою України є вступ до Європейського Союзу. 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/579955.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/579955.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39325
http://www.eba.com.ua/
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Для досягнення цієї мети необхідне реформування податкової політики, а 
саме перетворення її з суто фіскального інструменту на ефективний засіб 
соціально – економічної стратегії держави. 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. Діяльність Міністерства Фінансів, Державної податкової служби, 

Держмитслужби щодо реалізації державної податкової політики є недостатньо 
узгодженою і ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх 
взаємовідносин; 

8.  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. [3] 

На підставі зазначеного та з урахуванням сучасних економічних умов, ми 
можемо стверджувати, що основним пріоритетом податкової політики в 
перспективі має стати: створення сприятливих умов для розвитку 
підприємницької та інвестиційної діяльності, а також їх ефективного захисту. 

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. [4] 

Податки можуть відігравати роль стимуляторів або дестимуляторів 
економічних процесів у державі, залежно від особливостей податкової політики, 
яка сформована у державі. Характерним і дестабілізуючим фактором для 
України сьогодні є значна кількість податків, безсистемне надання пільг, 
значний податковий тягар, часті зміни податкового законодавства. 

Для податкової політики нашої держави поки що характерне те, що: 
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- по-перше, нові податки ніде на підприємствах, у районах або містах 
не апробуються; 

- по-друге, не відпрацьовуються ставки оподаткування, а тому 
Верховна Рада України змушена знову й знову змінювати їх; 

- по-третє, в економічну систему України впроваджується податкова 
система розвинутих ринкових країн, що не враховує особливостей нашої 
економіки. 

Метою реформування податкової політики України є зміна податкової 
системи для забезпечення стабілізації економіки, забезпечення доходів 
державного бюджету та забезпечення соціально-культурного розвитку держави, 
посилення регулюючої функції податків. 

Дослідження суті та особливостей податкової політики України дозволяє 
зробити певні узагальнюючі висновки і пропозиції щодо її реформування: 
прагнення України увійти до Європейського Союзу вимагає узгодженості 
вітчизняного податкового законодавства до законодавчих вимог у сфері 
оподаткування, що існують у ЄС;  необхідна поступова лібералізації податкової 
політики в напрямі зменшення податкових ставок і надання податкових пільг за 
основними податками в Україні, детінізації доходів підприємців і населення, а 
також більш ефективного адміністрування податків; створення умов для 
реалізації принципу соціальної справедливості у оподаткування; забезпечення 
рівномірного розподілу податкового навантаження; запровадження 
диференціації ставок податку на додану вартість у розрізі товарів першої 
необхідності та широкого вжитку, а також уведення прогресивної шкали 
оподаткування за податком із доходів фізичних осіб; розширення бази 
оподаткування та зменшення податкових витрат; необхідно ухвалити 
Податковий кодекс України;  розробка ефективних механізмів і процедур 
податкового адміністрування; належна діяльність правоохоронних органів щодо 
виявлення і протидії податковим правопорушенням; Україна має активніше 
залучатися до ведення дискусій із податкової проблематики на міжнародному 
рівні з метою формування позитивного іміджу України на міжнародно-правовій 
арені. [5] 

Розв'язання  існуючих проблем  податкової  системи України має 
відбуватися через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування 
податкової системи України, а саме: підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного бізнесу; легалізація тіньового сектору; активізація інвестиційних 
процесів в економіці; розробка простих і зрозумілих податкових норм для 
суб'єктів господарювання; скорочення витрат платників на нарахування  і сплату 
податків і держави на їх адміністрування; адаптація податкового законодавства 
України до законодавства ЄС; забезпечення умов для добровільного виконання  
вимог  податкового   законодавства платниками податків; запровадження 
інформаційно-аналітичної системи державної  податкової  служби  в  
національному масштабі; автоматизація   процесів   оподаткування   з   
використанням сучасних технологій. [6] 

Податки відображають складні економічні відносини і тому мають бути 
адекватними цим відносинам. У протилежному разі вони не зможуть повною 
мірою виконувати покладені на них функції. Визначну роль у податковій системі 
України мають відігравати податки на майно, на землю і на використання 
природних ресурсів. Вони не залежать від обсягу виробництва, продажу і є 
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стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть 
стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених 
основних та оборотних фондів. 

Для нормального функціонування держави повинна здійснюватися 
ефективна податкова політика, яка передбачає встановлення і стягнення 
податків. На жаль, на сьогодні економіка України має багато вад: збільшується 
кількість збиткових підприємств, зростає безробіття, ускладнюється соціально-
економічна ситуація в країні. Зумовлюється це тим, що акцент у податковій 
політиці зроблено на фіскальній функції, а її регулююча та стимулююча роль 
фактично зведена нанівець. Тому проблема побудови ефективної податкової 
системи залишилася однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових 
відносин і закладання підвалин для економічного зростання України [7]. 

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 
фондів соціального страхування шляхом запровадження єдиного соціального 
податку. 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ 

 

 

Державний бюджет є важливим інститутом суспільства, який з’явився на 
стадії планування фінансово-господарських відносин країни. Дослідження 
сутності формування доходів бюджету є достатньо актуальним питанням 
сучасності, адже підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, 
що перерозподіляється через бюджетну систему, залежить від розуміння 
сутності зазначеної економічної категорії та основних зовнішніх і внутрішніх 
факторів, що визначають її розвиток. 

Бюджетна система України перебуває в процесі пошуку ефективних 
методів управління державними ресурсами. Україна намагається адаптувати 
кращі та ефективніші методи формування бюджету інших країн, що 
використовуються на практиці. 

Державний бюджет можна  назвати централізованим фондом грошових 
ресурсів держави, за фінансовим змістом, що є в постійному користуванні, і 
складаються з вхідних та вихідних бюджетних потоків. Завдяки Державному 
бюджету здійснюється централізація коштів відповідно до чинного 
законодавства, що дає змогу створювати в життя намічені державою заходи та 
проводити єдину економічну та соціальну політику на всій території Держави. 

Формування доходів бюджету і проблеми управління ними належать до 
найактуальніших як в економічному й соціальному, так і в політичному контексті.  

Фінансовий потенціал реального і фінансового секторів економіки, а 
також доходи простих громадян та держави є досить обмежені. Сучасна 
бюджетна політика в Україні багато в чому продовжує будуватись на старих 
засадах адміністративно-командної системи, яка перейшла нам у спадок. 

Державні доходи становлять фінансову базу її функціонування, їх, як 
правило, класифікують за джерелами надходження коштів у бюджет.  В 
загальному, політична, економічна і соціальна діяльність держави вже 
передбачає державні доходи як об'єктивну необхідність і закономірну 
реальність [1]. 

На рис.1 ми можемо спостерігати тенденцію структури Зведеного 
Державного бюджету, до складу якого входять Державний бюджет України та 
місцеві бюджети, за 2019-2021 роки.  В загальному з кожним роком дохідна та 
видаткова частини зведеного бюджету збільшуються, проте ми на постійній 
основі спостерігаємо дефіцит Державного бюджету. 
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Станом на 2020 рік доходи становили 1376661,6 млн.грн, що на  86881,8 
більше порівняно з 2019 роком, але тенденцію збільшення ми також 
спостерігаємо зі сторони видатків, які значною мірою перевищують доходи. 

 

Рис. 1. Структура зведеного Бюджету України, за 2019-2021 роки, 
млн.грн  

*Джерело: Складено за даними [3] 
 
Незважаючи на стабільне збільшення дохідної частини бюджету присутня 

також тенденція до зростання структурного (нециклічного) бюджетного 
дефіциту, який характеризується нарощуванням державних витрат швидшими 
темпами, ніж зростають доходи бюджету. Такий дефіцит виникає внаслідок 
дискреційної фіскальної політики, тобто такої, яка проводиться невідповідно до 
правил, а на власний розсуд влади. Також характерною ознакою дискретної 
фіскальної політики є внутрішня структурна мінливість витрат держави, 
особливо за статтями «економічна діяльність» та «соціальний захист та 
соціальне забезпечення» ( рис 1). 

 Таблиця 1 
Доходи Державного бюджету, млн.грн * 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Податкові надходження 799 776, 041  851 115, 641  1107090,9 

Внутрішні податки на товари та 
послуги   

502 048, 114  538 896, 206  698940,4 

Неподаткові надходження 186 750, 102  212 957, 205  175358,0 

Доходи від власності та 
підприємницької діяльності 

114 414, 845  119 155, 936  56021,9 

Власні надходження бюджетних 
установ 

46 194, 887  68 991, 058  88365,7 

Офіційні трансферти   8 725, 021  10 658, 004  12576,1 
*Джерело: Складено на основі [4] 

Згідно даних табл.1 спостерігається тенденція збільшення з кожним 
роком доходів до Державного бюджету. Наприклад, на 2020 рік податкові 
надходження збільшились з минулого року в понад 30000 млн. грн. Насправді, 
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таке зростання доходів не сильно відчувається у житті нашої держави, адже 
видатки з кожним роком також збільшуються. 

Таблиця 2 
Доходи державного бюджету України за статтями доходів, млн. грн.* 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Податок на доходи фізичних осіб 109954,0 117 281,3 137 555,2 

Податок на прибуток підприємств 107086,3 108 695,0 147 751,7 

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів 
69897,1 80 449,3 82 858,4 

Акцизний податок з ввезених в Україну 

підакцизних товарів 
53460,8 57 846,9 

79 592,8 

 

Податок на додану вартість з імпортних 

товарів 
289760,4 274 113,5 380 714,4 

Ввізне мито 29 855,4 30 203,2 36 854,9 

Інші податки та збори 3 855,0 3 306,2 3 916,5 

Неподаткові надходження 186684,2 212 946,9 175 358,0 

Усього 998278,9 1 076 016,7 1296852,9 

*Джерело: Складено на основі [4] 
 
Аналізуючи табл.2, бачимо, що податок на доходи фізичних осіб станом 

на 2021 рік стрімко зріс в порівняні з 2019 роком на 25%. Схожа тенденція 
зберігається і з податком на прибуток підприємств, який у 2019 році становив 
107 086,3 млн.грн , а у 2021році - 147 751,7 млн.грн. 

Загалом, через велику кількість фіскальних операцій,  податкові 
надходження з кожним роком зростають, наповнюючи  Державний бюджет 
України новими коштами. Проте неподаткові надходження плавно спадають, 
але за рахунок наповнення по інших статтях, на загальну картину дохідної 
сторони Бюджету ці зміни не сильно впливають. 

Аналіз формування доходів Держаного бюджету показав наявність 
певного ряду проблем, які стримують збільшення дохідної частини бюджету, 
серед них найбільш суттєвими є: 

- щорічне невиконання бюджету та прийняття Державного бюджету з 
дефіцитом; 

- недосконалість податкового та бюджетного законодавства; 
- наявність порушень та недоліків, що пов’язані з недоплатами до 

бюджету; 
- з неналежним контролем за правильністю нарахування, повноти та 

своєчасності сплати податків і зборів; 
- невиправдане надання податкових пільг, звільнень від оподаткування, а 

масштабне ухилення від сплати податків звужує базу оподаткування 
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Для покращення ситуації органам державного управління у своїй 
діяльності потрібно прагнути до збалансованого розподілу видатків і доходів. 
Для того, щоб досягти цього необхідно мати чітко налагоджену систему 
управління бюджетом, яка змогла б забезпечити ефективне використання 
бюджетних ресурсів. Посилити відповідальність суб’єктів господарювання, а 
саме особисту майнову і кримінальну відповідальність, за дотриманням вимог 
законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом.  

Також можна запропонувати наступні напрямки вдосконалення та шляхи 
збільшення доходів бюджету, а саме: 

- прийняття ефективного й забезпечення стабільного чинного 
законодавства, його простоти й однозначності в трактуванні; 

- удосконалення планування державного бюджету та впровадження 
стратегічного бюджетного планування, що вплине на реалістичні показники 
дохідної частини; 

- збільшення ролі податкових надходжень, зокрема підвищення 
фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, 
зменшення масштабів ухилення від сплати податків; 

-  здійснення перегляду надання податкових пільг (зменшення дотацій і 
пільг збитковим підприємствам); 

- збільшення ролі податкових надходжень шляхом розширення переліку 
підакцизних товарів; 

- пошук резервів мобілізації доходів бюджету за рахунок впровадження на 
практиці оподаткування нерухомості; 

- розширення податкової бази за рахунок легалізації та регулювання 
доходів юридичних і фізичних осіб; 

- узгодження співпраці органів державного управління, тощо  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ: ПОДАТОК НА ДОХОДИ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
 

Податки є головним бюджетоутворюючим елементом та важливим 
інструментом регулювання соціально-економічних процесів, що відбуваються у 
державі. Вони зачіпають найважливіші сторони життя людини і суспільства. З-
поміж усіх податків центральне місце займає податок на доходи фізичних осіб 
(ПДФО), який є складовою системи прямого оподаткування. ПДФО є вагомим 
регулятивним важелем розподілу фінансових ресурсів між державою та 
населенням, під час його справляння формуються взаємозв’язки платника 
податку та держави, оскільки кожен платник стає учасником бюджетного 
процесу в частині формування доходів. 

Актуальність дослідження проблеми оподаткування доходів фізичних осіб 
виходить із важливого значення ДФО, адже цей податок є одним із 
найстабільніших та найдієвіших джерел формування дохідної частини бюджету,  
забезпечує фіскальну достатність бюджету, а разом з тим, виконує важливу 
соціальну роль, так як він чинить безпосередній вплив на рівень доходів 
населення. Оподаткування доходів є не тільки вагомим джерелом формування 
бюджетних ресурсів держави, але і важливим фінансовим важелем соціально-
економічних процесів, оскільки впливає на обсяг і структуру доходів платників, 
рівень їх заощаджень, активність інвестиційної діяльності, процеси 
нагромадження капіталу, визначаючи обсяги сукупного споживання та інші 
чинники стабільності та розвитку суспільства. 

ПДФО виконує фіскальну та регулюючу функції 
Місце та роль податку в системі оподаткування визначається через його  
переваги. Якими зокрема є: 
–обкладання платника податком відбувається відповідно до його 

платоспроможності; 
–один з основних податків, який дозволяє в максимальному ступені 

реалізувати основні принципи оподаткування: справедливість і рівномірність 
розподілу податкового тягаря; 

-дозволяє оподатковувати доходи з різних джерел походження 
-дозволяє змінювати розмір кінцевих доходів населення без зміни 

відповідності між результатами праці та її оплатою; 
–впливає на структуру кінцевих доходів населення, а отже, і на структуру 

потреб населення. 
Залежно від цілей державної політики змінюється розмір податкового 

навантаження. Так, якщо держава має на меті наповнення бюджету, тобто 
збільшення доходів від оподаткування, то збільшуються ставки оподаткування, 
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а отже і податкове навантаження, проте таке збільшення є фіскально 
ефективним лише до певної точки. Якщо ж метою є покращення рівня життя 
громадян та стимулювання економічного розвитку, то величина податкового 
навантаження зменшується. 

Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні 
регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Механізм нарахування і 
стягнення податку на доходи фізичних осіб повинен базуватися на складових 
елементах системи оподаткування та чинному податковому Законодавстві 

Отже, відповідно до ст.162 Податкового кодексу України платниками  
ПДФО вважаються: 

-фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження 
в Україні, так і іноземні доходи; 

-фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження 
в Україні; 

-податковий агент. 
Об'єктом оподаткування резидента є: 
-загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 
-доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 
-іноземні доходи; 
-доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 
Загальний оподатковуваний дохід -будь-який дохід, який підлягає 

оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 
податку протягом звітного податкового періоду. 

Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, 
нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі: 
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших 
виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами 

Податок на доходи фізичних осіб є важливим бюджетоутворюючим 
елементом та має значний фіскальний потенціал. Пріоритетними завданнями 
держави мають стати зменшення масштабів бідності та недопущення надмірної 
диференціації населення за доходами. Високий рівень нерівності в доходах та 
бідності спричиняють соціальну напругу і соціальні конфлікти. Їх наслідком 
(особливо в умовах політичної нестабільності) є збільшення економічних ризиків 
і зниження інвестиційної привабливості країни, що неминуче уповільнює темпи 
економічного зростання. 

Висновки 
Подальший розвиток України як соціально-орієнтованої правової держави 

націленої на інтеграцію в європейське співтовариство визначатиметься  
рівнем розвитку усіх державних інститутів, зокрема й податкової системи.  
Отже, податкова система потребує приведення у відповідність з 

пріоритетами державної політики соціально 
-економічного розвитку, забезпечення достатнього обсягу сукупних 

податкових находжень до бюджетів усіх рівнів на  
основі проведення збалансованої бюджетної політики.  
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Оподаткування фізичних осіб –це процес, який складається з таких 
етапів: визначення механізму оподаткування та нормативно-правового 
забезпечення, що визначають правила оподаткування в державі на основі 
відповідних податкових доктрин та концепцій економічного розвитку, процедури 
справляння податків на користь держави та механізмів контролю за 
дотриманням повноти відображення об’єктів оподаткування у обліку, 
достовірності нарахування та своєчасності сплати 

Головною проблемою в системі справляння ПДФО є те, що вона не є 
соціально справедливою та нейтральною по відношенню до платників. Так, як 
встановлення єдиної ставки на рівні 18%, а ставки на оподаткування дивідендів 
26 ще значно нижчою 5%, створює ситуацію, за якої частина населення з 
мінімальним чи середнім рівнями доходів, для яких основним, а часто і єдиним 
доходом є заробітна плата, сплачують значно більший обсяг податків у 
структурі власних витрат, ніж заможні верстви населення. Нерівномірне 
податкове навантаження, яке призводить до зростання розриву між бідними і 
багатими, свідчить про необхідність реформування механізму справляння 
ПДФО. 

Характерними рисами ПДФО є також і те, що показник еластичності 
податку не пов'язаний з темпами економічного розвитку та вказує на поступове 
збільшення частки податку на доходи фізичних осіб в структурі ВВП.  

Невикористані значні ресурси сектору тіньової економіки як джерела 
податкових надходжень суттєво зменшують фіскальну ефективність податку на 
доходи фізичних осіб та створюють умови щодо невиправданого податкового 
навантаження на легальну економіку. 

Для вирішення проблем, що стосуються оподаткування доходів фізичних 
осіб в Україні, врахувавши зарубіжний досвід, необхідно вжити такі заходи: 

1.Щодо збільшення прозорості та відкритості справляння ПДФО; 
2.Підвищення рівня податкового контролю. 
3.Розроблення механізму переходу доходів громадян до легальних із 

тіньової економіки. 
4.Запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів; 
5.Запровадження нульової ставки оподаткування для громадян із 

мінімальним рівнем доходів; 
6.Призначення справедливих соціальних пільг громадянами, окремим 

сім’ям. 
7.Розширення бази ПДФО за рахунок запровадження податку на розкіш, 

тобто оподаткування ювелірних виробів, виробів із хутра, картин та ін.  
8.Підвищення рівня доходів фізичних осіб, шляхом створення додаткових 

робочих місць, інвестування економіки. 
9.Перехід від розуміння ПДФО лише як фіскального інструменту до 

розуміння ПДФО як засобу підвищення суспільного добробуту, що діє на 
користь самих платників податку. Такий захід має на меті підвищення рівня 
податкової культури. 

З огляду на це, важливим є реформування і подальше вдосконалення 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів 
зростання фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового 
оподаткування. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ БЮДЖЕТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 

 

 

Загальновідомо, що важлива роль у витрачанні бюджетних коштів 
належить видаткам на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни, 
функціонування державної влади й апарату управління. Всі ці видатки мають 
суттєву перевагу над виконанням державою соціальної функції – наданням 
послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту і 
соціального забезпечення.  

Беручи до уваги фінансування управлінської функції держави, то слід 
зазначити, що для України є необхідним формування більш ефективної системи 
державного управління, оновлення змісту діяльності органів виконавчої влади і 
місцевого самоврядування. Так, реалізація ефективного механізму контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, активна 
участь населення у формуванні державної політики управління, стануть 
підґрунтям для більш раціонального використання бюджетних коштів. 

Тож, варто визначити саму суть поняття «державне управління». Під 
державним управлінням розуміють вплив на стан і розвиток суспільних 
процесів, поведінку та діяльність громадян з боку держави з допомогою 
впровадження державної політики через спеціальні органи влади для 
досягнення цілей та завдань, покладених безпосередньо на державу. 

Відповідно до Статті 2 «Про бюджетне забезпечення органів державної 
влади» [1] органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за 
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https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist/2020-rik/Informacziya-pro-vikonannya-byudzhetu-za-byudzhetnimi-programami-derzhavnoji-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrajini-ta-pokaznikiv-shho-xarakterizuyut-jix-vikonannya-za-2020-rik.html
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рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про 
Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування утворення, 
реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, 
передбачених на утримання органів державної влади Законом України про 
Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі недостатності такого 
фінансування) після внесення відповідних змін до такого Закону. 

Органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих 
бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів 
місцевого самоврядування. Слід зазначити, що за рахунок бюджетних коштів 
утримується значна кількість органів влади: починаючи з Адміністрації 
Президента України та закінчуючи районними державними адміністраціями 
(рис. 1). 

  

Рис. 1. Склад бюджетних видатків на державне управління 
Джерело: [2] 
 
Відповідно, для забезпечення діяльності державного управління потрібен 

значний обсяг фінансових ресурсів. Тож, на рис. 2 відображено динаміку 
видатків Держбюджету на державне управління впродовж 2019-2021 рр. 

З рис. 2 видно, що впродовж аналізованого періоду присутня тенденція 
збільшення видатків на державне управління. Так, у 2021 році цей показник 
становив 1490258 млн. грн, що на 39% більше в порівнянні з 2019 роком. 

Відомо, що значну частку в структурі видатків органів влади та управління 
становить фонд оплати праці. Так, як працівники цих органів є державними 
службовцями, їх заробітна плата містить премії, доплати за ранги, надбавки за 
вислугу років на державній службі, а також інші надбавки.  

Для підвищення матеріального забезпечення та стимулювання праці 
таким робітникам присвоюється надбавка за ранг у співвідношенні до 
мінімальної заробітної плати: за 9 ранг - 0,10; 8 ранг - 0,15; 7 ранг - 0,20; 6 ранг - 
0,25; 5 ранг - 0,30; 4 ранг - 0,35; 3 ранг - 0,40; 2 ранг - 0,45; 1 ранг - 0,50 [4].  
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Рис. 2. Динаміка видатків Державного бюджету на державне 
управління, млн. грн. 

Джерело: [3] 
Разом з цим, з метою залучення до роботи в апараті органів державної 

виконавчої влади висококваліфікованих спеціалістів, встановлені надбавки за 
вислугу років у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від 
стажу державної служби в таких розмірах: більше 1 року - 0,2; більше 5 років - 
0,4; більше 10 років - 0,6; більше 15 років - 0,8; більше 20 років - 1,0 [4]. 

Основною причиною збільшення видатків на державне управління є 
зростання чисельності державних службовців, а саме тих, які працюють в 
державних органах, що забезпечують здійснення повноважень Президента 
України, ВРУ та КМУ (табл. 1). 

Таблиця 1 
Чисельність держслужбовців, які забезпечують здійснення 
повноважень Президента України, ВРУ та КМУ, осіб 

Державні органи 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Державні органи, що 
забезпечують здійснення 

повноважень Президента України, 
ВРУ та КМУ 

1895 1924 2120 

Джерело: [5] 

З таблиці 1 видно, що кількість держслужбовців, які забезпечують 
здійснення повноважень Президента України, ВРУ та КМУ, впродовж 
аналізованого періоду зростає. Так, у 2021 році цей показник становив 2120 
осіб, що на 11,9% більше порівняно з 2019 роком. 

Також, однією із причин зростаючої тенденції у видатках Держбюджету на 
управління є негрошові витрати. Тобто, це кошти на ремонт приміщень, 
закупівлю обладнання, придбання розхідних матеріалів, а також на транспортні, 
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медичні та інші послуги, які надаються державним службовцям у зв’язку з їхнім 
статусом. 

Так, варто виділити головні проблеми у сфері витрачання бюджетних 
коштів на утримання апарату державного управління. Основними з них є: 

 неефективна політика оплати праці; 

 недостатнє матеріальне стимулювання держпрацівників; 

 відсутність планомірного оновлення кадрового складу державної 
служби; 

 недостатність використання переваг конкуренції; 

 непривабливість сфери держуправління, через дестабілізацію 
стану заробітної плати державних службовців. 

Відповідно до окреслених проблем, слід запропонувати шляхи їх 
вирішення. Тож, основними напрямами оптимізації сфери бюджетного 
фінансування державного управління є, насамперед, комплексне 
вдосконалення механізму планування бюджетних асигнувань, реалізація 
заходів щодо підвищення матеріального стимулювання ефективної діяльності 
державних працівників, виділення значної частини коштів у фонд оплати праці 
держслужбовців. А для зменшення рівня видаткової частини Державного 
бюджету на державне управління потрібно посилити гнучкість бюджетного 
фінансування, пожвавити державний фінансовий контроль та запровадити 
складові здорової конкуренції в процес обслуговування органів державної 
влади. 

Отож, підсумовуючи, можна зробити наступні висновки: 

 державне управління — це соціально-політичне явище, діяльність 
держави, яка пов’язана зі здійсненням державної влади в демократичній країні 
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; 

 державні витрати здійснюються через фінансування – безоплатне й 
безповоротне виділення коштів з державних фінансових фондів на задоволення 
публічних потреб; 

 органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за 
рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про 
Державний бюджет України на відповідний рік.  
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: НАПРЯМИ 
РЕФОРМУВАННЯ 

 

 
Загальновідомо, що податкова система держави відіграє надважливу 

роль в процесі формування доходів бюджетів всіх рівнів. З допомогою податків 
відбувається накопичення державних фінансових ресурсів, а також, вони є 
найважливішою формою регулювання ринкових відносин.  

На сьогодні національна система оподаткування не зовсім справляється з 
проведенням загального оподаткування, підтриманням соціальної 
справедливості та рівності серед платників податків. Найбільш гостро постає 
питання щодо податку на доходи фізичних осіб, який є одним із головних 
бюджетно-формуючих податків. В час, коли присутня нестабільна економічна 
ситуація в країні, низький рівень доходів населення, нерівномірне податкове 
навантаження, низькі темпи детінізації доходів, можливість легкого ухилення від 
сплати податків, завдання щодо реформування ПДФО є невирішеним та 
актуальним для розгляду, а розробка заходів щодо оптимізації даного податку 
дозволить більшою мірою використовувати притаманний йому потенціал.  

З огляду на те, що наша держава прагне до інтеграції в європейське 
співтовариство, оптимізація національної системи оподаткування є одним із 
кроків до досягнення цієї мети. Так, для того, аби визначити основні напрями 
реформування ПДФО, необхідним є виокремлення головних проблемних питань 
та присутніх дисбалансів [1]: 

 неврахування зарубіжного досвіду під час справляння ПДФО;  

 недосконалість законодавства в частині призначення податкової 
соціальної пільги; 

 невідповідність справляння ПДФО окремим принципам побудови та 
призначення системи оподаткування;  

 відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних 
осіб; 

 низький рівень фінансової грамотності та податкової культури 
населення;  

 високий рівень корупції в країні;  

 масове ухилення від сплати ПДФО;  

 відсутня практика впровадження заходів щодо легалізації доходів 
громадян у тіньовому секторі економіки. 

Найперше, слід розглянути, які існують максимальні ставки ПДФО за 
рубежем (табл. 1). 
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                           Таблиця 1  

Як видно з табл. 1, у економічно розвинених 

країнах ПДФО є головним фіскальним податком і 

ставки є досить високими в порівнянні із нашою 

базовою ставкою 18%. Тобто, слід стверджувати 

про достатньо низький рівень збирання ПДФО в 

Україні. Для підвищення даного показника можна 

збільшити ставку ПДФО, та разом з тим сприяти 

створенню фіскальних стимулів і більш 

сприятливих умов для ведення малого та 

середнього бізнесу.  

Як вже зазначалося вище, однією із наявних 

проблем в системі збирання ПДФО є відсутність 

прогресивної шкали оподаткування. Проте, її                    

впровадження, на мою думку, викличе досить 

багато обурення через різні податкові ставки. Тож 

варто розглянути всі плюси та недоліки даної 

шкали оподаткування (табл. 2): 

 
Джерело: [2] 

Таблиця 2 

Прогресивна шкала оподаткування 

Переваги Недоліки 

Соціально справедливий розподіл 
доходів 

Підвищення ризику тінізації доходів 

Зміщення податкового навантаження з 
менш забезпечених на більш 
забезпечені верстви населення 

Збільшення надходжень до бюджетів 
не буде досягнуто 

Підвищення престижності суспільно 
корисних видів трудової діяльності, що 
не передбачають високої матеріальної 
винагороди 

Збільшитися податковий тиск на 
роботодавців 

Зменшення різниці між дискреційними 
доходами осіб з однаковим рівнем 
освіти у різних сферах зайнятості 

Ускладнення в адмініструванні податку 
на доходи фізичних осіб 

Джерело: [3] 

Видно з таблиці 2, що прогресивна шкала оподаткування має достатньо 
переваг, але і так само багато недоліків. Проте, я вважаю, що запровадження 
саме такого оподаткування є необхідним через значну диференціацію доходів 
населення від зайнятості. Це сприятиме підтримці соціальної справедливості та 
рівності серед платників податку. 

Країни Ставки, % 

Швеція  57 

Бельгія 54 

Данія 52 

Іспанія 52 

Португалія  48 

Великобританія 45 

Німеччина 45 

Франція 45 

Італія 43 

Норвегія 39 

США 37 
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В сучасній системі оподаткування доходів фізичних осіб окрім 
розглянутих вище проблем, присутня низка наступних перепон на шляху 
ефективного функціонування даної системи: 

 низька соціальна ефективність податкових знижок та соціальних 
пільг; 

 не передбачено механізму сімейного оподаткування; 

 недостатня кількість фінансових ресурсів у місцевих бюджетах; 

 присутнє подвійне оподаткування в окремих випадках; 

 недостатня фінансова підтримка з боку держави; 

 нерівномірний розподіл податкових надходжень по регіонах 
України. 

Виокремивши достатню кількість проблем та слабких місць в системі 
оподаткування доходів фізичних осіб, слід запропонувати основні напрями її 
реформування: 

 здійснення точного алгоритму перерахунку суми ПДФО; 

 розробка та реалізація заходів щодо підвищення ефективності 
податкового контролю, що матиме вплив на зменшення випадків з ухиляння від 
сплати податкового зобов’язання; 

 сприяння зменшенню доходів громадян в «тіньовій» економічній 
діяльності; 

 впровадження відповідних заходів, які сприятимуть зростанню 
доходів фізичних осіб; 

 підвищення рівня податкової культури з допомогою удосконалення 
механізму вирішення податкових спорів, підвищення якості інформування та 
розвитку інституту податкового консультування громадян, впровадження 
електронних сервісів під час обслуговування платників; 

 сприяння зростанню рівня податкової дисципліни платників 
податків; 

 спростити викладання положень податкових законів, податкову 
звітність та підвищити якість виконання податкових процедур. 

Проаналізувавши всі проблеми та недоліки діючої системи оподаткування 
доходів фізичних осіб, можна стверджувати, що дана система в Україні є 
недосконалою і потребує значних змін. На мою думку, ПДФО, найперше, 
обтяжує громадян з невисоким рівнем доходів, що вказує на неефективність 
вітчизняної системи оподаткування і є головним її недоліком. Тому, вважаю 
першочерговим напрямом реформування ПДФО – запровадження прогресивної 
шкали оподаткування. 

Також, слід закцентувати увагу на тому, що реалізація більшості 
вищезапропонованих напрямів реформування податку на доходи фізичних осіб 
не лише позитивно вплине на рівень життя громадян і покращення їхнього 
добробуту, але і сприятиме позитивному економічному розвитку країни в цілому. 
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СУЧАСНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
 

Фінансові ринки виконують надважливу функцію в економічній системі – 
спрямовують вільні фінансові ресурси до тих, хто має потребу в них. Більшість 
таких ресурсів акумулюються фінансовими ринками задля підтримання 
інвестиційної діяльності фірм та урядів. Фінансовий ринок, в свою чергу, 
поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів. В той час, як фондовий ринок, 
функціонує як частина фінансового ринку, що присутня в обох його сегментах.  

На сьогоднішній день, нашій державі першочергово необхідно, щоб усі 
механізми однієї системи працювали правильно та злагоджено. Одним із таких 
механізмів є саме фондовий ринок, який відіграє значущу роль, адже є 
основним буфером для формування та використання інвестиційних ресурсів. 

Фондовий ринок України розпочав своє формування з початком історії 
незалежності нашої держави, тому він є досить молодим, а в порівнянні з 
іншими світовими фондовими ринками – слаборозвиненим. З огляду на це, на 
ринку присутня значна кількість слабких місць та проблем.  

Фондовий ринок в Україні, на даний час, функціонує в умовах 
нестабільної ситуації та постійних кризових явищ. Розвиток фондового ринку на 
сучасному етапі недостатньо дає можливостей державі виконувати поставлені 
цілі та завдання. Так, питання оптимізації фондового ринку України є важливим 
та, на мою думку першочерговим, адже, розвинутий фондовий ринок сприятиме 
розв’язанню важливих для нашої держави цілей, а саме: стабілізація стану 
економіки, перехід до позитивної тенденції її зростання, сприяння залученню 
вільних грошових коштів громадян в інвестиції.  

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/425/411


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

140 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

На сучасному етапі розвитку фондовий ринок України є недостатньо або 
ж низько ефективним, через ряд наявних проблем, а саме: на фондовому ринку, 
як і в межах усієї національної економіки, існує значна потреба в інвестиційних 
ресурсах. Це пов'язано з: наявністю тіньової економіки, де обертається значний 
обсяг ресурсів, вилучений з обігу на офіційному фінансовому ринку; 
макроекономічною нестабільністю та недиверсифікованістю економіки, що не 
дозволяє сформувати клас фундаментальних (або пасивних) довгострокових 
інвесторів; обмеженою кількістю ліквідних та інвестиційно привабливих 
фінансових інструментів та інші [1; с.33]. 

Тож варто розглянути основні характеризуючі показники ефективності 
функціонування фондового ринку України. Одними із таких покажчиків є обсяг 
випуску цінних паперів підприємств та кількість цих випусків (рис. 1та рис. 2). 

 

Рис. 1. Динаміка обсягу випуску цінних паперів підприємств за 2018-
2020 рр., млн. грн 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Рис. 2. Динаміка кількості випусків цінних паперів підприємств за 
2018-2020 рр., шт 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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З рис. 1 видно, що обсяг випуску облігацій впродовж 2018-2019 рр. має 
тенденцію зниження. В 2020 році спостерігається збільшення даного показника 
на 18 677,9 млн. грн, що майже втричі більше в порівнянні з 2019 роком. 
Натомість, обсяг випуску акцій підприємств досягає піку в 2019 році та 
становить 63 539,38 млн. грн, що на 41 275,41 млн. грн більше ніж у 2018 році, 
та на 34 541,13 млн. грн ніж у 2020 році. Можна побачити, що у 2020 році обсяг 
випусків акцій та облігацій майже однаковий – 22 998,25 млн. грн та 29 883,99 
млн. грн відповідно.  

На рис. 2 присутня загальна тенденція зниження кількості випусків цінних 
паперів підприємств за аналізований період. Кількість випусків акцій у 2020 році 
зменшилася на 33,3%, а кількість випусків облігацій підприємств на 21,8% в 
порівнянні з 2018 роком. Так, у 2018 році показник кількості випусків як акцій, так 
і облігацій має найвище значення впродовж 2018-2020 років.  

Отож, проаналізувавши офіційні дані Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку щодо обсягу та кількості випусків цінних паперів 
підприємств, можна стверджувати, що позитивна тенденція обсягу випуску акцій 
спостерігалася лише у 2019 році, а облігацій у 2020 році. Щодо кількості випуску 
цінних паперів підприємств, то впродовж аналізованого періоду присутня 
тенденція постійного зменшення даного показника. 

Здійснивши аналіз сучасного стану фондового ринку України, можна 
стверджувати про його недостатню ефективність та розвиток. Основними 
проблемами, які перешкоджають позитивній динаміці функціонування 
вітчизняного фондового ринку є: 

 відсутність визначеної нормативно-законодавчої бази; 

 невідповідність окемих аспектів ринку міжнародним стандартам; 

 недостатньо чітко визначене правове забезпечення та механізм 
котирування цінних паперів; 

 відсутність цілісної моделі діяльності фондових бірж; 

 нерозвинена система функціонування недержавних інвестиційних 
фондів та страхових компаній; 

 невелика активність фізичних осіб на фондових біржах, насамперед 
через низьку поінформованість про функціонування фондового ринку, 
недооцінка всіх переваг; 

 присутній тиск з боку податкових органів влади на підприємства, які 
провадять публічну господарську діяльність; 

 недостатня ліквідність; 

 безпосередня залежність від світового фондового ринку; 

 несприятнива економічна та політична ситуація в країні; 

 присутня значна частка тіньової економіки. 
Слід зазначити, що, без вирішення більшості вищезгаданих присутніх 

проблем, неможливим є позитивний розвиток та подальше ефективне 
функціонування фондового ринку України. Тому, для оптимізації наявної 
ситуації необхідно реалізувати наступні заходи: 

 створити сприятливі умови для належного функціонування 
інфраструктури фондового ринку; 

 розробити ефективний механізм взаємодії учасників фондового 
ринку; 
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 сприяти інтергації українського фондового ринку у світові фінансові 
ринки; 

 розробка та реалізація дієвого механізму розпроділу та 
перерзподілу вільних грошових коштів від тих, у кого вони є, тим, хто цих коштів 
потребує; 

 виявити проблеми нормативно-законодавчої бази та реалізувати 
їхнє усунення; 

 впровадження ефективної державної політики щодо покращення 
інвестиційного клімату; 

 оптимізація механізмів інформаційного забезпечення (роз’яснення 
серед населення про переваги і можливості вкладання коштів до фондового 
ринку) [3]; 

 застосування всіх наявних методів для підвищення рівня 
відповідності фондового ринку України та окремих його аспектів міжнародним 
стандартам; 

 реалізація заходів щодо стимулювання, заохочення фізичних осіб 
стати учасниками фондового ринку. 

Отож, можна зробити наступні висновки, що фондовий ринок України ще 
розвивається і в процесі його функціонування присутній значний ряд проблем, 
які гальмують ефективний розвиток. Тому, задля оптимізації ситуації на 
фондовому ринку України сьогодні, найперше, необхідно вжити 
вищезапропоновані заходи. Адже, вирішення наявних проблем дозволить 
активно та продуктивно розвиватися українському фондовому ринку загалом. 
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Належне створення, а в подальшому функціонування та розвиток кожного 
суб’єкта підприємницької діяльності, потребує детального планування, дієвим 
інструментом якого виступає процес бізнес-планування. Особливо при 
започаткуванні нового напряму, виду економічної діяльності чи створенні 
стратегічного підрозділу суб’єкта бізнесу важливе значення відводиться 
розробці бізнес-плану як детальному попередньому аналізу та прогнозу 
перспектив підприємницького проекту.  

Варто звернути увагу на те, що бізнес-планування підприємницької 
діяльності на сучасному етапі розвитку економіки є надважливим, адже 
об’єктивно посилюється потреба в більш детальному та комплексному 
впровадженні сучасних елементів планування задля забезпечення 
життєздатності та планової конкурентоспроможності бізнесу.  

Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями суб’єкта 
господарювання, починаючи від детального опису технології бізнес-проекту і 
закінчуючи ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності 
підприємницької діяльності. Тому його розробка і контроль реалізації (в 
подальшому) значно сприяє як підвищенню ефективності, так і зниженню 
ризиків у започаткуванні нових напрямів підприємницької діяльності. 
Загальновідомо, що процес планування є невід’ємним природнім елементом 
управління створенням, функціонуванням та розвитком кожного суб’єкта 
підприємництва, адже дозволяє не лише передбачити найбільш важливі 
економічні характеристики та параметри господарювання, але й узгодити місію 
та цілі, стратегію і тактику розвитку, ресурсний потенціал та можливості його 
реалізації.  

Планування є процесом формування цілей, визначення пріоритетів, 
засобів, методів та шляхів їх досягнення. Його роль полягає у зменшенні рівня 
невизначеності підприємницької діяльності та забезпеченні життєздатності 
суб’єкта бізнесу.  

Насамперед, варто визначити сутність терміну «бізнес-план». Бізнес-план 
є документом, який містить систему ув’язаних в часі й просторі та узгоджених з 
метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку, внаслідок 
реалізації підприємницького проекту. Це результат  планування, зафіксований у 
стислій та зрозумілій формі документа. Він виступає інструментом досягнення 
мети, що включає всі основні напрями діяльності суб’єкта бізнесу.  

Мета розробки бізнес-плану полягає у формуванні концепції розвитку 
суб’єкта підприємницької діяльності (чи реалізації ним підприємницького 
проекту), яка забезпечує аналіз, оцінювання, позиціонування, контроль та 
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регулювання діяльності в умовах невизначеності й динамічності зовнішнього та 
внутрішнього середовищ.  

Важливо зауважити, що бізнес-план на відміну від інших планових 
документів суб’єкта підприємницької діяльності стосується: 

• планування започаткування та реалізації окремого бізнес-проекту 
суб’єкта підприємницької діяльності; 

• планування окремих напрямів, видів економічної діяльності чи 
створення окремого стратегічного підрозділу суб’єкта бізнесу; 

• обґрунтування перспективних напрямів розвитку підприємницької 
діяльності.  

Роль бізнес-плану для суб’єкта підприємницької діяльності полягає в 
тому, що цей документ виконує сукупність цілей, узагальнених за зовнішньою та 
внутрішньою функціями (табл. 1).  

Таблиця 1 

Назва 
функції 

Документ Суть 

Зовнішня призначений для інституцій 
фінансово-кредитного сектора, 
інвесторів, співзасновників, 
партнерів по бізнесу, 
потенційних працівників 

стосується ознайомлення 
заінтересованих суб’єктів 
зовнішнього середовища із 
сутністю та основними 
аспектами підприємницького 
проекту 

Внутрішня призначений для внутрішнього 
користування апаратом 
управління, іншими 
працівниками суб’єкта 
підприємницької діяльності 

стосується опрацювання 
механізму самоорганізації, 
тобто обґрунтування цілісної 
системи управління 
реалізацією бізнес-проекту 

Джерело: розроблено на основі [1] 

Відповідно, також слід звернути увагу на основні цілі розробки бізнес-
плану. Ними є:  

 моделювання системи управління суб’єктом бізнесу (його окремим 
бізнес-проектом чи стратегічним господарським підрозділом). Досвід та 
практика засвідчують, що успіх підприємницької діяльності визначається трьома 
факторами: правильним розумінням реальної ситуації в даний момент часу; 
чіткою постановкою цілей, яких хоче досягнути суб’єкт бізнесу; якісним 
плануванням процесів переходу з одного стану в інший.  

 передбачення ускладнень чи ризиків функціонування суб’єкта 
бізнесу (його окремого стратегічного підрозділу чи реалізації окремого 
підприємницького проекту);  

 залучення позичкового капіталу, необхідного для створення 
суб’єкта бізнесу чи реалізації окремого підприємницького проекту. Бізнес-план 
розкриває не лише виробничу, ринкову і організаційну, але і фінансову 
інформацію про бізнес-суб’єкт. Ця інформація дозволяє робити висновки про те, 
якою є його потреба у стартовому капіталі, як будуть витрачатися кошти та 
погашатися кредити, який рівень ризику господарювання та ін.; 
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 забезпечення процесу “комунікації” між суб’єктом підприємницької 
діяльності та інституціями зовнішнього середовища його функціонування 
(постачальниками, контрагентами, покупцями, потенційними працівниками). 

Для більш глибокого розуміння сутності та важливості бізнес-плану в 
забезпеченні динамічного розвитку підприємницьких структур, варто висвітлити 
схему його розроблення (рис. 1). 

Рис. 1. Методологічна схема розроблення бізнес-плану суб’єкта 
підприємницької діяльності 

Джерело: [1] 
 
Також, варто закцентувати увагу на бізнес-плануванні саме в Україні. 

Відомо, що українське законодавство на сьогодні не закріплює обов’язковість 
розробки бізнес-плану. Останній є новим документом для більшості українських 
підприємств [2, с. 115]. Незважаючи на прагнення країни приєднатися до 
європейської спільноти та підвищити стандарти якості продукції, послуг та 
принципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, яка заперечує доцільність 
розробки розгорнутого бізнес-плану і передбачає, як альтернативу, стисле 
техніко-економічне обґрунтування.  

 Для такого стану подій в Україні існує багато передумов. 
Неконкурентоспроможність українських бізнес-планів пояснюється цілим рядом 
помилкового ставлення до цього питання. 

Тож, доцільно розглянути основні проблемні аспекти бізнес-планування в 
Україні, а саме: 

• хибне уявлення замовників про бізнес-план; 
• неповний аналіз ризиків підприємницької діяльності; 
• висока вартість розробки бізнес-плану. 
Беззаперечно, в нашій державі слід розвивати дану сферу бізнес-

планування, адже якісний бізнес-план дає змогу розв'язати чимало питань, 
основними серед яких є: 

• обґрунтування економічної доцільності нових напрямків розвитку; 
• розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, 

насамперед обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал; 
• визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів 

концентрації фінансових ресурсів; 
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• підбір працівників, спроможних реалізувати такий план [2, c. 143-
144]. 

Отож, слід зазначити, що в даний час в умовах ринкової економіки дуже 
важливо своєчасно вживати відповідних заходів реагування. Велике значення 
має процес бізнес-планування, адже він дає можливість проаналізувати весь 
комплекс майбутніх процесів підприємницької діяльності. Саме на основі 
планування подальшої поведінки свого бізнесу на національному та 
міжнародному ринках підприємство отримує реальну можливість мінімізувати 
внутрішні і частину зовнішніх ризиків компанії, зберегти гнучкість управління 
підприємством. 

Наявність обґрунтованого бізнес-плану сприяє залученню капіталу, 
визначенню планів на майбутнє, ретельному вивченню передбачуваних ризиків 
і можливих труднощів, які можуть перешкодити практичній реалізації бізнес-
проекту. Його впровадження дозволить значно підвищити ефективність 
діяльності підприємства, його конкурентоспроможність і скоротити витрати. 
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Шеремета Л.М. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Західна О.Р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 
Пенсійне забезпечення в Україні та й в світі загалом є важливою ланкою 

соціального забезпечення населення, адже за рахунок пенсійних виплат 
відбувається підтримка осіб, які не мають можливості забезпечувати себе 
самостійно у зв’язку зі старістю або іншими обставинами, які передбачені 
законодавством про пенсійне забезпечення.  

Пенсійна система України — сукупність створених в Україні правових, 
економічних і організаційних інститутів і норм, метою яких є надання 
громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії.[1] Структура 
пенсійної системи України складається з трьох рівнів (Рис.1). 
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Рисунок 1. Структура пенсійної системи України 

Джерело :[2] 
 

Сьогодні Пенсійний фонд України – один із найважливіших соціальних 

інститутів нашої держави. Пенсійний фонд виплачує пенсії 11,3 мільйонам 

громадян, а соціальні виплати – 8 мільйонам. . Розглянем джерела доходів та 

видатків Пенсійного фонду України(Рис. 2). 

З 2017 року також в Пенсійного фонду України, хоч і незначно, але 

збільшились доходи (Рис.3). Це пояснюється великими внесками  роботодавців 

у фонд і взяттям значних кредитів відразу у декількох країн. Також не можна не 

згадати про новітню реформу, яка стосується віку виходу на пенсію громадян 

України та кількість необхідного страхового стажу (Рис.4). 
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Рисунок 2. Джерела доходів та видатків Пенсійного фонду України 
Джерело :[3] 
 

 

Рисунок 3. Порівняння доходу Пенсійного фонду України за 2017-
2021 рр.(млрд грн) 
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Рис. 4. Вік виходу на пенсію та кількість необхідного страхового 
стажу згідно стратегії до 2028 р 

Джерело :[3] 
 

У 2021 році із загальної кількості 10,8 млн. пенсіонерів 8,7 млн. 
отримували мінімальну пенсію. Наприкінці 2021 року фінансування соціальних 
пенсій припинилося ресурсами Пенсійного фонду України та увійшли до 
соціальної допомоги, що фінансується безпосередньо з державного бюджету. 1 
верезня 2021 року система щорічної валоризації пенсій на всю величину 
збільшення індексу споживчих цін плюс 20% від підвищення пенсії почали діяти. 
У 2021 році середня пенсія становила 3980 грн., що становив 39% середнього 
заробітку. [5] 

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), станом на 1 січня 2022 року 
середній розмір пенсії в Україні становив 3991,53 грн. При цьому 13,4% 
пенсіонерів отримували пенсію у розмірі до 2000 грн, 35,6% пенсіонерів - від 
2001 до 3000 грн, 21,2% - від 3001 до 4000 грн, 9,7% - від 4001 до 5000 грн, 
15,4% - від 5001 до 10000 грн, 4,7% - понад 10000 грн.[6] 

Основні проблеми, які накопичувалися у пенсійній сфері, до теперішнього 
часу не вдалося розв’язати . 

 Пенсії, як і раніше, залишилися низькими та нараховуються 
несправедливо. Пенсійній система є фінансово невріноважена та одним з 
основних недостатків є кошти для виконання соціальних зобов’язань. 
Населення країни невірить фінансовим програмам, та реформам нашої влади. 
Населення слабо мотивовано до ефективного перерозподілу доходів на протязі 
усього життя . 
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Серед головних пріоритетів, які повинні допомогти рішити проблеми з 
функціонуванням системи пенсійного забезпечення України, потрібно виділити 
наступні, пункти: 

 пониження рівня безробіття, шляхом утворення нових робочих 
місць; 

 підвищення заробітної плати населення; 

 підвищення покарань, за корупцію, та приховування податків, що 
призвиде до виводу економіки з «тіні»; 

 виховання працездатного віку населення щодо запровадження 
обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, та 
роз’яснення визначень його переваг для кожного громадянина. 

Основними завданнями та цілями пенсійної реформи, є: 

 підвищення рівня життя пенсіонерів; 

 встановлення залежності розмірів пенсій від величини заробітку і 
трудового стажу; 

 створення ефективної та більш дієвої системи адміністративного 
управління в пенсійному забезпеченні; 

 забезпечення фінансової стабільності системи; 

 заохочення громадян до заощадження коштів на старість. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

Система пенсійного забезпечення слугує важливою складовою системи 
соціального захисту населення будь-якої країни, адже, з одного боку, вона 
визначає рівень життя непрацездатних громадян, тобто пенсіонерів, інвалідів та 
осіб, які втратили годувальника, а з іншого – фіскальне навантаження на 
економічно активне населення. Стан і тенденції розвитку пенсійної системи 
тісно пов’язані із соціальними процесами, що відбуваються в державі. А тому 
проблема пенсійного забезпечення громадян належать до найскладніших, адже 
від ефективності цієї системи залежить якість життя людей похилого віку та 
впевненість у завтрашньому дні осіб, які працюють, а тому загалом рівень 
стабільності в суспільстві. Сьогодні в умовах економічної нестабільності, 
збройного конфлікту, міграції, безробіття та процесу старіння населення 
пенсійна система України не здатна забезпечити громадян достойним, 
надійним, постійним доходом. А тому, на нашу думку, дослідження сучасної 
системи пенсійного забезпечення та пошук напрямів її вдосконалення є 
важливим в умовах сьогодення.  

Пенсійна система України - сукупність створених в Україні правових, 
економічних і організаційних інститутів і норм, метою яких є надання 
громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсій. З прийняттям законів 
України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” і “Про 
недержавне пенсійне забезпечення” у 2004 розпочато впровадження пенсійної 
реформи, сутність якої полягає в переході до трирівневої пенсійної системи. 
Перший рівень – це солідарна система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності та субсидування 
і здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг за рахунок коштів 
Пенсійного фонду. Принцип солідарної відповідальності полягає в тому, що 
поточні виплати пенсій пенсіонерам (громадянам), що втратили працездатність 
за похилим віком здійснюються із коштів поточних страхових внесків працюючих 
громадян. Другим рівнем виступає накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на 
засадах обов’язкового накопичення пенсійних коштів і здійснення фінансування 
витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат 
на умовах та в порядку, передбаченому законом. Суть цієї системи полягає в 
тому, що частина обов’язкових відрахувань буде направлятися на персональні 
рахунки громадян в Накопичувальний пенсійний фонд і інвестуватимуться в 
економіку України з метою захисту їх від інфляції, одержання інвестиційного 
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доходу, забезпечення потреб держави у джерелах фінансування 
довгострокових інвестиційних проектах. Третій рівень представлений системою 
недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 
добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні 
пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат, що 
буде доповненням до пенсійних виплат з першого та другого рівнів. Основу 
такої системи становлять недержавні пенсійні фонди. Сьогодні в Україні працює 
лише перший та третій рівень системи пенсійного забезпечення [1,2]. 

Для кращого розуміння сучасного стану пенсійної системи, на наш погляд, 
варто розглянути основні показники розвитку як солідарної системи, так і 
недержавного пенсійного забезпечення. Важливим індикатором пенсійної 
системи виступає середній розмір пенсійних виплат (рисунок 1). Згідно даних 
Пенсійного фонду України на 01.01.2022 на обліку в ньому перебувало 10881,1 
тис. пенсіонерів. Загалом  за останні 5 років кількість пенсіонерів зменшилася 
більш ніж на 844 тис. ос., активний спад почався ще до епідемії коронавірусу. 
Однак попри зменшення навантаження на Пенсійний фонд, за останні роки не 
відбулося підвищення якості життя решти 10,9 млн пенсіонерів. Хоча середня 
пенсія за останнє п’ятиріччя збільшилася у 1,6 разів, але вона все ще становить 
менше 150 доларів (3916 грн). 

 

Рис. 1 Середній розмір пенсійної виплати, грн. 
Джерело розроблено автором за даними [3]. 
 

Також важливо розуміти, що середня цифра не дуже чітко відображає 
реальність. Насправді 50% пенсіонерів - тобто кожен другий із 10,9 млн - 
одержують менше 3000 гривень (110 дол.). Пенсію понад 10 тис. грн (370 дол.) 
отримують лише 4,3% українців. З 2018 року в Україні діє закон про пенсійне 
страхування, який щорічно підвищує планку страхового стажу, тому з 2028 року 
для виходу на пенсію у 60 р. українцям  потрібно буде мати 35 р. стажу. Тим, у 
кого стажу не вистачає, доведеться працювати ще кілька років. Якщо до 65 років 
не набереться навiть 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, натомість 
надаватиметься соціальна допомога [3]. 
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Рис. 2 Динаміка видатків та доходів Пенсійного фонду України 

протягом 2017 – 2020 рр., млрд. грн. 
Джерело розроблено автором за даними [3,4]. 
 

З наведеного рисунку 2, можемо спостерігати, що видатки ПФУ з кожним 
роком зростають, так у 2020 році вони збільшились на 64 % проти 2017 року, та 
становили 12,03 % ВВП. Зокрема, видатки збільшуються внаслідок перерахунку 
пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів, внутрішньо переміщеним 
особам та підвищення рівня пенсійних виплат. Доходи ПФУ теж зростають 
щорічно, у 2020 році зросли 1,6 раза у порівнянні до 2017 року. Проте 
негативною тенденцією є  велика питома вага (понад 40 %) коштів Державного 
бюджету України, що говорись про неспроможність солідарної системи 
пенсійного страхування забезпечити виплату пенсій за рахунок власних коштів 
[3,4]. 

Далі також розглянемо тенденції розвитку третього рівня пенсійної 
системи (рисунок 3). Кількість учасників недержавних пенсійних фондів є значно 
нижчою кількості застрахованих у солідарній системі, зокрема у грудні 2020 року 
становила 883 тисячі осіб, що приблизно 7 % останньої. Сукупно недержавними 
пенсійними фондами станом на 31.12.2020 було здійснено пенсійних виплат 
1107,4 млн. грн., з яких 59 % у формі одноразової виплати та 41 % - на 
визначений строк. Одним із основних якісних показників, які характеризують 
систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески. Сума пенсійних внесків станом кінець 
2020 становить 2 377,9 млн. грн., збільшившись на 10,0% в порівнянні з 
аналогічним періодом 2019 року. та на 19 % до 2018 року. 

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними 
фондами, станом на 31.12.2020 становила 3 563,7 млн. грн., що на 13,4%, або 
на 420,4 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року та на 
29,8%, або на 818,5 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 
року [5] 

Отже, сьогодні солідарна пенсійна система України де-факто банкрут, 
адже близько 40% видатків Пенсійного фонду покриваються за рахунок 
трансферу з державного бюджету. А система недержавного пенсійного 
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забезпечення дуже повільно розвивається через низький рівень довіри до НПФ 
та фінансової грамотності населення. Це є результатом системних проблем 
нашої країни, серед яких: низький рівень заробітної плати, значна тіньова 
зайнятість, падіння темпів народжуваності, стагнація в економіці, внаслідок 
економічних криз. 

 

Рис.3 Динаміка основних показників системи НПФ, 2018-2020 рр. 
Джерело розроблено автором за даними [5]. 
 

Перспективою покращення пенсійного забезпечення України може стати 
запровадження другого рівня пенсійної системи – накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Але для того, щоб 
пенсійна система була стабільною потрібно, насамперед, вирішити 
загальнодержавні проблеми: стабілізації економічної ситуації в країні, 
збільшення кількості робочих місць та доходів працюючого населення, 
зростання мінімальної та середньої заробітних плат; посилення контролю над 
неофіційно працюючими робітниками підприємств, подолання негативних 
демографічних тенденцій.  

 
Список використаних джерел: 

 
1.Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n184  
2. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15  
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk  
4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/  
5. Офіційний сайт НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
https://mof.gov.ua/uk
https://mof.gov.ua/uk
https://mof.gov.ua/uk
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

155 

 

Штундер І.М. 

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

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 
Негативний вплив людини на довкілля є глобальною проблемою ХХI ст., 

чинником погіршення кліматичних умов та загрозою для існування цивілізації. А 
тому, сьогодні надважливим напрямом екологічної політики кожної країни став 
розвиток ефективного екологічного оподаткування, що сприяє мінімізації 
шкідливого впливу на довкілля та стимулює запровадження екологічно дружніх 
технологій. На жаль, екологічна ситуація в Україні не є позитивною, що 
проявляється у нагромадженні дуже шкідливих відходів виробництва, 
забрудненні повітря, підземних та поверхневих вод, земель. А тому існує 
потреба у поглибленому дослідженні проблем механізму екологічного 
оподаткування в Україні як в частині справляння відповідного податку, так і 
використання акумульованих коштів, що дасть змогу окреслити напрями 
вдосконалення даної сфери податкової системи [1]. 

Екологічне оподаткування – це сукупність платежів (податків і зборів), що 
стягуються з юридичних та фізичних осіб, які спрямовані на стимулювання 
раціонального природокористування шляхом стягнення певної суми коштів 
пропорційно негативному впливу на довкілля. Основна ідея введення 
екологічних податків полягає у встановленні прямої залежності між розміром 
податкових відрахувань та ступенем негативного впливу на навколишнє 
природне середовище і природні ресурси в результаті діяльності суб’єктів 
господарювання.  

Екологічним податкам притаманна поряд з фіскальною функцією – 
поповнення доходів державного бюджету, ще й природохоронна та превентивна 
функція. Природоохоронна функція екологічного податку полягає у фінансуванні 
екологічних програм за рахунок податків, спрямованих на розв’язання проблем 
якості довкілля. Превентивна (стимулююча) функція означає, що екологічні 
податки виконують роль засобу економічного стимулювання товаровиробників 
до активної інвестиційно-інноваційної природоохоронної та ресурсозберігаючої 
діяльності, адже для того, щоб зменшити екологічні платежі до бюджету, суб’єкт 
господарювання повинен зменшити рівень забруднення довкілля [1]. 

Згідно з Податковим кодексом України система екооподаткування 
представлена екологічним податком та рентною платою за користування 
ресурсами. Складовими екологічного податку виступає плата за викиди 
забруднюючих речовини в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовини 
у водні об’єкти, розміщення відходів, утворенння та зберігання радіоактивних 
відходів їх виробниками понад установлений ліцензії строк. Елементами рентної 
плати є платежі за користування надрами для видобування корисних копалин 
або в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,  за користування 
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радіочастотним ресурсом України, за спеціальне використання води, спеціальне 
використання лісових ресурсів, за транспортування нафти і нафтопродуктів 
магістральними проводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку 
територією України [2]. 

Для того, щоб зрозуміти роль наведених вище екологічних податків у 
доходах бюджету варто проаналізувати співвідношення платежів екологічного 
характеру до загальних податкових надходжень бюджету. З рисунку 1 можемо 
спостерігати, що екологічний податок займає незначну частку у  податках 
Зведеного бюджету України – 0,5 % у 2020 році. Однак загалом він демонструє 
позитивну тенденцію зростання – у 2020 році його обсяги збільшились на 10 % 
проти 2018 року.  

  

 

Рис. 1. Динаміка екологічних платежів у структурі податкових 
надходжень Зведеного бюджету України 2018-2020 р.р. 
Джерело: складено на основі [3] 
 

Щодо рентної плати за використання природних ресурсів, то її вага у 
податкових надходженнях становить в середньому 5 %, що в 10 разів більше 
ніж екологічного податку. Обсяги  ренти за користування природними ресурсами 
зростають щорічно, так у 2020 році збільшились у 1,14 разів у порівнянні з 2018 
роком. Загалом можна зазначити, що подані вище екологічні платежі у 
сукупності займають в середньому лише 5,5 % загальних податкових 
надходжень, оскільки їхньою першочерговою функцією виступає не фіскальна, а 
природоохоронна та превентивна. 

Екологічний податок сьогодні має більш цільовий характер, ніж рентна плата,  
тому для аналізу ефективності використання коштів від екологічного податку 
розглянемо динаміку  витрат на захист природнього середовища та, зокрема 
також на природоохоронні дії, з порівнянням надходжень екологічного платежу ( 
рисунок 2) [4]. 
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Рис. 2  Динаміка надходжень екологічного податку та видатків на 
природоохоронні заходи  Державного бюджету України, млн. грн. у 

2018-2020 рр. 
*Джерело: складено на основі [3,4] 
 

З наведеного рисунку можна спостерігати, що витрати Державного бюджету 
на збереження навколишнього середовища зростають кожного року, зокрема у 
2020 році на 27 % проти 2018 року, що є позитивною тенденцію. Проте видатки 
саме на природоохоронні заходи практично не змінюються з роками, так у 2020 
році вони збільшились лише на 135,2 млн. грн. до 2018 року і становили лише 
7,5 % загальних витрат на охорону природного середовища. 

Так,  на бюджетну програму «Здійснення природоохоронних заходів» у 2020 
році було виділено лише 496,4 млн. грн., які були виділені на впровадження 
природоохоронних заходів Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України, становили лише 15 % обсягу екологічного податку, що 
надходить до загального фонду Державного бюджету. Окрім того, більша 
частина цих коштів була використана на онлайн моніторинг якості повітря, 
реформування екоінспекції, утилізацію непридатних та заборонених до 
використання хімічних засобів для рослин, утилізацію небезпечних відходів, 
мобільні екологічні лабораторії, винесення в натуру меж об’єктів природно-
заповідного фонду [5].  

Отож, екологічні платежі не виконують свого першочергового завдання – 
фінансування ліквідації проблем довкілля, а натомість слугують вагомим 
джерелом наповнення державної скарбниці. Окрім того, превентивна функція 
екоподатків також не реалізується, оскільки ставки податків є низькими, тому 
підприємствам вигідніше сплатити екологічні податки, ніж інвестувати у 
ресурсозберігаючі технології та переходити на відновлювальні джерела енергії. 
 Дослідивши сучасний стан розвитку екооподаткування, ми можемо 
виокремити проблеми, що притаманні українській  податковій системі у сфері 
екології. Основними соціально-економічними проблемами України у розрізі 
екологічного оподаткування є такі: низька податкова та екологічна 
відповідальність суспільства, що супроводжується схильністю до ухилення від 
сплати різних податків; високий ступінь тінізації економіки, що призводить до 
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того, що руйнівний вплив підприємств на довкілля не компенсується; низький 
рівень інноваційного розвитку в Україні, у результаті чого використовується 
застаріле обладнання, яке завдає великої шкоди навколишньому середовищу, 
яку дуже важко покрити за рахунок оподаткування; незначна кількість 
державних програм та пільгового кредитування для модернізації вітчизниних 
підприємств. Не менш важливими є такі проблеми, що випливають із сутності 
екологічного самого оподаткування в Україні: екологічний податок у розрізі всіх 
своїх складових не передбачає прогресивного оподаткування понадлімітного 
забруднення навколишнього середовища, недоцільне використання коштів, що 
надходять до бюджету від стягування екологічних платежів, непрозоре, 
малоефективне фінансування природоохоронних заходів за залишковим 
принципом з державного та місцевих бюджетів. 
 Перспективними напрямами вдосконалення податкової системи у 
сфері екології України, зважаючи на європейський курс нашої держави, можуть 
бути: приведення у відповідність екологічного законодавства до європейських 
вимог, запровадження класифікації податків, аналогічну до діючої в ЄC, 
посилення відповідальності за порушення екологічних норм, закріплення за 
екологічними платежами цільового спрямування, впровадження системи 
стимулювання для підприємств, які мінімізують шкідливий вплив на довкілля та 
інвестують у ресурсозберігаючі технології. Підвищити ефективність чинної в 
Україні системи екологічного оподаткування можна за рахунок створення 
екологічного фонду, діяльність якого полягатиме в акумулюванні та 
використанні ресурсів від надходження екологічних податків, що дасть змогу 
збільшити якість життя населення та поліпшити навколишнє природнє 
середовище через цільове фінансування. На нашу думку, практична реалізація 
запропонованих заходів прискорить побудову «зеленої» економіки в Україні та 
дозволить зберегти довкілля для майбутніх поколінь [5]. 
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РОЛЬ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСУВАННІ 
ПІДПРИЄМВСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 
 

Сьогодні малий бізнес – важливий елемент сучасної економіки, без якого 
не може розвиватися держава. По-перше, розвиток виробництва підприємств 
малого бізнесу створює сприятливі умови для оздоровлення економіки, оскільки 
розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, 
активніше йде структурна перебудова, розширюється споживчий сектор. По-
друге, розвиток малого бізнесу веде до насичення ринку товарами і послугами, 
підвищення експортного потенціалу, кращого використання місцевих 
сировинних ресурсів. По-третє, підприємствам малого бізнесу притаманний 
більший інноваційний потенціал, адже вони постійно адаптуються до змін у 
бізнес середовищі, технологіях виробництва, потребах покупців, що сприяє 
появі нових вдосконалених та більш якісних товарів.  Проте розвиток малого 
бізнесу має значну проблему – це обмеженість власного капіталу. А тому варто 
дослідити напрями залучення позикових коштів для малих підприємств в умовах 
обмеженості власних ресурсів є актуальною проблематикою для розгляду  [1].   

Загалом позичковий капітал можна визначити як грошові кошти або 
майнові цінності, що залучаються для цільового фінансування розвитку 
підприємства на принципах строковості та повернення у однорідній формі на 
визначених умовах, характеризується підвищенням рівня фінансового ризику 
підприємства та створенням зобов’язань перед кредиторами. Залучення 
позикового капіталу має ряд переваг, але його використання також несе в собі і 
певні загрози, особливо для суб’єктів малого бізнесу. Складність процедури 
залучення зовнішніх ресурсів для малого бізнесу є особливо відчутною, адже 
нелегко переконати інвесторів у ефективності вкладень в невеличкий бізнес. До 
того ж малий бізнес не має можливості отримати великий обсяг позикових 
коштів для розвитку через високий ризик втрати стійкості та платоспроможності, 
оскільки доходи від діяльності не є високими та можуть бути недостатніми для 
погашення позики. А тому розміри запозичень мають відповідати фінансовому 
становищу підприємства. На ринку існує велика різноманітність джерел 
залучення коштів, але більшість з них мають занадто високу ціну для малого 
бізнесу, тому багато підприємств не мають змоги отримати зовнішнє 
фінансування. Як відомо, малі підприємства є інноваційною ланкою економіки і 
часто розробляють нові види продукції, новітні напрями розвитку і потребують 
ресурсів на це.  Проте більша частина інструментів отримання позикових коштів 
мають вузьке цільове спрямування і тому часто не підходять для малого бізнесу 
[2]. 

       Сьогодні важливим джерелом позикового капіталу для малого бізнесу 
виступає банківське кредитування, тому розглянемо детальніше тенденції 
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розвитку даного напряму залучення коштів. На наш погляд, важливим 
показником системи банківського кредитування підприємств є рівень відсоткової 
ставки за кредитами, що дає змогу проаналізувати вартість даного інструменту 
фінансування. З рисунку 1 можемо спостерігати, що з 2019 року відсоток за 
кредитами у середньому для усіх підприємств зменшилась на 6,3 % у 2021 р., 
тобто вартість кредиту в економіці знизилась, що позитивно впливає на 
спроможність підприємств залучати позиковий капітал. 

 

Рис. 1 Динаміка процентних ставок банків за новими кредитами у 
гривні нефінансовим корпораціям за розміром суб'єкта господарювання у 

2019–2021 рр. 
*Джерело: складено на основі [3] 
 

Якщо порівнювати відсоткову ставку для підприємств в залежності від їх 
величини, то зі зменшенням розміру бізнесу зростає рівень процента за 
кредитом. Це пояснюється тим, що існує підвищений ризик 
неплатоспроможності малого та мікропідприємництва для банку, тому ціна за 
користування позиковими коштами є вищою. Зокрема, у 2021 році вартість 
кредиту для малого бізнесу була на 2,6 % та 5,9 % більша, ніж для середнього 
та великого бізнесу відповідно. Мікробізнес у 2021 р. залучав кредитні ресурси 
за ставкою 14,2 %, що у порівнянні з середнім і великим бізнесом на 2,9 % і 6,2 
% вище [3]. 

Доцільно також розглянути обсяги банківського кредитування малого 
бізнесу (рисунок 2). У структурі наданих кредитів у 2021 р. кредити великим 
підприємствам займають – 204,2 млрд. грн. (27%), середнім – 213,2 млрд. грн. 
(28%), малим – 86,5 млрд. грн. (11%), мікропідприємствам – 158,8 млрд. грн. (20 
%), а фізичним особам-підприємцям – 11,8 млрд. грн. (1,5%). 

Динаміка залучених кредитних ресурсів свідчить, що обсяги кредитування 
великого та мікробізнесу у 2021 році у порівнянні з 2019 роком зменшились на 
13 % та 4 % відповідно. . Водночас величина кредитів виданих для середнього 
та малого бізнесу у 2021 до 2019 року зросла на 15 % та 17 % відповідно. 
Позитивна тенденція наявна і у обсягах виданих позик для фізичних осіб-
підприємців – збільшились на 88 %. у 2021р. до 2019 р. 
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Рис. 2 Структура та динаміка обсягів кредитів, наданих вітчизняними 

банками нефінансовим корпораціям та фізичним особам підприємцям за 
розміром суб'єкта господарювання, млрд. грн. у 2019-2021 рр. 

*Джерело: складено на основі [3] 
 
Також важливою ознакою кредитування суб’єктів підприємництва є терміни 

залучення позикових ресурсів. З рисунку 3 можна побачити, що великі і середні 
підприємства більшу частку кредитів залучають для короткострокового 
фінансування поточних витрат виробництва і лише 8,8 та 14,3 % для 
довгострокового фінансування. 

 

Рис. 3 Структура виданих банківських кредитів за строками 
погашення у 2021 році (залишки коштів на кінець періоду). 

*Джерело: складено на основі [3] 
 

Малий бізнес позичає 41,6 % обсягу кредитних ресурсів на фінансування 
оборотних активів, 40,1 % – оплату обладнання, поточні витрати, на 
фінансування капітальних вкладень і 18,2% на капітальні інвестиції. 
Підприємства мікробізнесу понад 68 % обсягу виданих кредитів отримують на 
покриття тимчасових фінансових труднощів, 21,3 % – середньострокові потреби 
та 10,2 % на капітальні витрати, модернізацію, розширення діяльності. Що ж до 
фізичних осіб-підприємців, то 21,7 % загальної величини отриманих кредитів 
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витрачають на короткострокове фінансування,  понад 74 % – середньострокове 
і лише 3,4 % – довгострокове [3]. 

Отже, проаналізувавши показники банківського кредитування малого 
бізнесу слід зазначити: рівень процентної ставки за кредитами значно знизився 
у 2021 році до 2019 року, але для малих підприємств у порівнянні з великими та 
середніми відсоток є вищим; у структурі банківського кредитування кредити 
малому бізнесу займають лише 11 % ;  понад 80 % кредитних ресурсів малі 
підприємства залучають  на фінансування оборотних активів, оплату 
обладнання, поточні витрати і лише 18 % на капітальні інвестиції. Тобто 
банківський кредит є доволі дорогим інструментом залучення капіталу і малий 
бізнес часто не має змоги залучити кредитні ресурси за ринковою ставкою, тому 
важливою умовою розвитку малого підприємництва є цілеспрямована державна 
підтримка.  Так, Уряд України уже робить перші кроки, щоб збільшити доступ 
малого бізнесу до позикових ресурсів, зокрема було створено програми 
“Доступні кредити 5-7-9%”, “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” та “Факторинг 
Хаб”, які сприяють залученню коштів на більш вигідних умовах. Однак, на наш 
погляд, необхідно і надалі вдосконалювати політику розвитку малого 
підприємництва та полегшувати доступ підприємців до позикового капіталу, 
адже малий бізнес сьогодні відіграє надважливу роль в економіці – сприяє 
створенню робочих місць, посиленню конкуренції, наповненню ринків 
різноманітною продукцією та розвитку новітньої продукції [4,5]. 

 

Список використаних джерел 
 

1. Щербань О.Д., Невдачина О.І. Теоретичні аспекти визначення сутності 
та структури капіталу підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 
(14). URL:  http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/49.pdf 

2.  Бердинець М. Д., Сурженко А. В. Фінансовий менеджмент у малому 
бізнесі:  підручник. Київ. 2016. 352 с. URL: 
https://shron1.chtyvo.org.ua/Bedrynets_Myroslava/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_bi
znesi.pdf 

3. Грошово-кредитна статистика. Офіційний сайт Національного банку 
України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk 
5. Офіційний сайт Міністерства економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
 

 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/49.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Bedrynets_Myroslava/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_biznesi.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Bedrynets_Myroslava/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_biznesi.pdf
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
https://mof.gov.ua/uk
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

163 

 

Шутко А. М. 

Науковий керівник : д.е.н., проф. Ватаманюк-Зелінська У. З. 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

 
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНИЙ 

НАПОВНЮВАЧ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

 

 
У сучасних ринкових умовах для виконання своїх функцій державі 

необхідно мобілізувати значні кошти в місцевих та державному бюджетах. 
Оподаткування є одним з основних інструментів регулювання соціально-
економічної сфери країни в умовах воєнного стану. Окремо, хотілося б виділити 
податок на прибуток підприємств, який є одним із основних податків 
формування Державного бюджету України. 

Податок на прибуток підприємств (ПНП) – це прямий податок, 
сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції 
(робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, 
валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних 
цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від 
позареалізаційних операцій [1]. 

Сьогодні порядок справляння ПНП регулюється розділом IІІ Податкового 
кодексу України. Основна ставка податку дорівнює 18% і застосовується майже 
для всіх видів доходів суб’єктів господарювання. Згідно ПКУ. Платники податку 
на прибуток визначаються з позиції резиденства. Так, платниками податку з 
числа резидентів є: 

 суб’єкти господарювання – юридичні  особи, які провадять 
господарську діяльність як на території України, так і за її межами; 

 управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює 
діяльність відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо 
операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким 
управителем через фонд [2]. 

Платниками податку з числа нерезидентів є: 

 юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій 
формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком 
установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з 
міжнародними договорами України 

 нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території 
України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом 
походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок 
сплачувати податок у порядку, встановленому цим розділом [2]. 

 З метою аналізу ПНП, як фіскального показника наповнення Державного 
бюджету України оцінено його динаміку за наведеними даними на рис.1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D1%96
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15
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Рис. 1. Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств до 
Державного бюджету України* 

*Джерело: складено на основі [3] 
 

Варто відмітити, що протягом останніх років можна спостерігати 
збільшення обсягу ПНП в Україні. Так, станом на 01.01.2019 року обсяг ПНП 
становив 107,1 млрд. грн., а вже станом на 01.01.2021 року він зріс на 38,0% 
(або на 40,7 млрд. грн.) до 147,8 млрд. грн. Дані рисунку 1 дозволяють 
визначити, що у структурі податкових надходжень державного бюджету України 
податок на прибуток підприємств займає питому вагу, яка коливається в 
середньому від 12,8 до 13,4%.   

Оцінивши дані Міністерства фінансів України, станом на січень-лютий 
2022 року обсяг ПНП становив 9,5 млрд. грн., що на 3,5 млрд. грн. більше ніж за 
січень-лютий 2021 р. 

Законом України від 01.04.2022 №2173-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 
адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану» 
передбачено новації щодо оподаткування податком на прибуток підприємств.  

Передбачено низку особливостей для платників податку на прибуток 
підприємств, що тимчасово переходять на сплату єдиного податку третьої групи 
за ставкою два відсотки: 

 надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток 
підприємств, що існує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 
два відсотки, може бути зарахована у погашення грошових зобов’язань з цього 
податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток 
підприємств; 
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 авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті 
дивідендів, що залишились неврахованими у зменшення нарахованої суми 
податкового зобов’язання з цього податку на дату переходу на сплату єдиного 
податку за ставкою два відсотки, можуть бути враховані у зменшення такої суми 
після відновлення сплати податку на прибуток підприємств;  

 у разі якщо платник, який протягом календарного року перейшов на 
сплату єдиного податку за ставкою два відсотки, у цьому ж році відновлює 
сплату податку на прибуток підприємств, то такий платник складає та подає 
податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим 
підсумком з початку такого календарного року;  

 обсяг річного доходу від будь-якої діяльності платника податку на 
прибуток підприємств для цілей визначення вартісного критерію не 
застосування податкових різниць і можливості застосування виключно річного 
звітного періоду (40 млн грн) та вартісного критерію визначення контрольованих 
операцій для цілей трансфертного ціноутворення (150 млн грн) обчислюється 
за весь звітний рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 
такого року в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку 
за ставкою два відсотки [4]. 

Отже, проведене на основі вітчизняного досвіду дослідження доводить, 
що в сучасних умовах одним із найбільших фіскальних показників є ПНП, який 
акумулює близько 14% надходжень державного бюджету. Таке збільшення 
надходжень від ПНП вказує на зростання підприємницької діяльності в регіонах 
України. Проте, слід врахувати що з лютого 2022 року підприємства 
функціонують в умовах воєнного стану. Тому можливе суттєве зменшення 
даного показника у державному бюджеті.  
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РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 
 

Податкова політика є важливим інструментом втручання держави в 
соціально-економічні процеси, які відбуваються в країні. В умовах нестабільного 
становища економічної системи України вирішення фінансових питань є 
значним важелем її стабілізації та стійкого економічного й соціального розвитку 
як регіонів, так і держави в цілому. У контексті цього податкова політика повинна 
стати дієвим інструментом регулювання соціально-економічних процесів 
суспільства та виступити основним важелем впливу на реалізацію сучасних 
системних економічних реформ в Україні, особливо в умовах європейської 
інтеграції [1, с.155]. 

Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-
економічний розвиток значною мірою обумовлені податковими надходженнями, 
які справляються до Державного бюджету України. Податкові надходження 
займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних 
ресурсів і посідають провідне місце серед інструментів регулювання економіки 
державою. Зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів Державного 
бюджету, а тому слід зосередитись на джерелах їх зростання. Для цього 
необхідно удосконалювати складову надходжень, яка є найбільш вагомою у 
складі доходів, тому розширювати існуючі зобов’язання держава може лише за 
наявності джерел зростання податкових надходжень. Їх динаміка до Державного 
бюджету України відображена у табл. 1. 

Згідно даних табл. 1.1. протягом 2019-2021 рр. доходи Державного 
бюджету зросли на 39,7%. У 2021 році вони становили 1296852,9 млн грн., з 
яких 85,4%, або 1107090,9 млн грн. забезпечили податкові надходження. 
Водночас, у 2019 році частка податкових надходжень до Державного бюджету 
України становила 80,1%, або 799776,0 млн. грн., а в 2020 році – 79,1%, або 
851115,6 млн. грн. Зростання частки податкових надходжень до бюджету 
свідчить, що ефективність здійснення державою покладених на неї функцій та 
добробут суспільства в основному залежить від розміру сплачених податків .В 
Україні більшу частину надходжень до бюджету складають непрямі податки, а 
саме податок на додану вартість та акцизний податок. 
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Таблиця 1  
Динаміка надходжень до Державного бюджету України у 2019–2021 рр., 

 млн грн 

Показники 2019 2020 2021 

Темп 
приросту 
2021 до 

2019 рр, % 

Усього 998279,0 1076017,0 1296852,9 139,7 

Податкові надходження 799776,0 851115,6 1107090,9 146,8 

Неподаткові надходження 186684,2 212946,9 175358,0 106,4 

Доходи від операцій з 
капіталом 

183,0 79,4 328,7 49,9 

Кошти від закордонних країн 
і міжнародних організацій 

1139,9 1029,7 1289,9 88,0 

Цільові фонди 1770,8 187,1 209,4 111,7 

Офіційні трансферти 8725,0 10658,0 12576,1 172,1 

Джерело : складено на основі [3]. 
Так, у 2021 році ПДВ склав 48,5% усіх бюджетних надходжень, акцизний 

податок – 14,7%. У свою чергу прямі податки забезпечили: податок на прибуток 
підприємств – 13,3%, ПДФО – 12,4% надходжень.Обсяги та динаміка 
надходження прямих та непрямих податків до Державного бюджету України 
відображено у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України  

(млн грн) 

Види Податки 

Роки Темп 
приросту 

2021 до 2019 
рр, % 

2019 2020 2021 

Н
е
п
р

я
м

і 

п
о
д

а
тк

и
 ПДВ 378690,2 400600,1 536489,2 141,7 

Акциз 123357,9 138296,2 162451,2 131,7 

Мито 30086,0 30460,5 38177,2 126,9 

П
р

я
м

і 

п
о
д

а
тк

и
 ПДФО 109954,0 117281,3 137555,2 125,1 

ППП 107086,3 108695,0 147751,7 137,9 

Інші 
податки 

3855,0 3306,2 3916,5 101,6 

Джерело : складено на основі [2;3]. 
 

Аналізуючи дані табл.1.2, необхідно зазначити, що надходження 
абсолютно всіх видів податків мають тенденцію до збільшення. Так, щодо 
непрямих податків, то протягом досліджуваного періоду найбільше зросли 
надходження податку на додану вартість, а саме на 41,7% з 378690,2 млн грн. у 
2019 році до 536489,2 млн грн. у 2021 році. Серед прямих податків найбільший 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

168 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

приріст прослідковується по податку на прибуток підприємств, який за 
досліджуваний період збільшився більше, ніж на третину і в 2021 році 
забезпечив 147751,7 млн грн. надходжень. Не дивлячись на те, що рівень 
тіньової економіки в країні є досить високим, обсяг надходжень даного податку 
до бюджету зростає, що свідчить про посилення контролю за своєчасністю і 
повнотою сплати податку та стимулювання платників до сплати за допомогою 
пільг [4]. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновки про те, що 
податкові надходження відіграють вирішальну роль у формуванні бюджету. 
Водночас, фіскальне значення прямих і непрямих податків залежить від 
напрямків податкової політики держави на відповідному етапі розвитку, оскільки 
податки є основним фактором впливу на господарську діяльність компанії, та 
держави в цілому, вони впливають на всі галузі економіки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
 
Основою формування соціально-економічного потенціалу держави за 

своєю сутністю є місцеві фінанси. Від того, наскільки правильно формуються та 
ефективно використовуються кошти місцевих бюджетів, залежить не тільки 
добробут окремих громад, а й рівень благополуччя в державі загалом [1]. 
Бюджетним кодексом України передбачено принципи розподілу доходів, які 
спрямовуються для органів місцевого самоврядування на фінансування 
делегованих їм та власних повноважень. Забезпеченість бюджетними 
ресурсами органів місцевого самоврядування для виконання власних 
повноважень, є однією із важливих умов стабільного розвитку територіальних 
громад. 

Відповідно до чинного законодавства бюджетами місцевого 
самоврядування є бюджети сільських, селищних, міських територіальних 
громад, а також бюджети районів у містах (у разі утворення районних у місті 
рад). До місцевих бюджетів відносяться: бюджет Автономної Республіки Крим, 
обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Доходами 
вважаються всі податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з 
капіталом і трансферти. В свою чергу, доходи бюджету розмежовуються на дві 
складові: загальний та спеціальний фонд. Місцевий бюджет відповідно до 
Бюджетного кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень 
органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять 
єдиний баланс відповідного бюджету [1]. 

В умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити оперативне, 
належне та безперервне виконання місцевих бюджетів. Для забезпечення 
ефективного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб 
жителів територіальних громад у період дії воєнного стану Офіс Президента 
України, Уряд, Верховна Рада України, РНБО та інші центральні органи 
виконавчої влади приймають низку швидких, ефективних, оперативних рішень. 

Кабінет Міністрів України 11 березня прийняв постанову № 252, якою 
визначив особливості формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану. Постанова передбачає, що у період воєнного стану для 
забезпечення безперебійного функціонування установ і закладів бюджетної 
сфери, комунальних підприємств, виконання та формування місцевих бюджетів 
здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням певних 
особливостей [2]. Відповідно до статті 15 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» органи місцевого самоврядування продовжують здійснювати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text%C2%A0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text%C2%A0
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бюджетні повноваження, а у разі утворення військових адміністрацій такі 
повноваження здійснюють військові адміністрації [3]. 

Державна казначейська служба забезпечує розрахунково-касове 
обслуговування місцевих бюджетів та складення звітності про їх виконання із 
застосуванням електронних носіїв під час обміну інформацією та з урахуванням 
положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590  
«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» [4]. 

Для ефективного використання коштів формується пріоритетність 
видатків Казначейством. Так, до змін, які внесені до видатків загального фонду 
на період воєнного стану, відносяться [5]: 

- оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу; 

- оплата інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та 
розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в ЗМІ; 

- придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах 
централізованого питного водопостачання та водовідведення; 

- забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів 
повітряними суднами;  

- придбання предметів, призначених для відзначення та 
нагородження;  

- закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції 
для пакування відходів;  

- оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплата 
послуг із медичного огляду водіїв; 

- оплата (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації 
з баз даних, реєстрів іноземних держав. 

До видатків спеціального фонду на період воєнного стану відносяться: 
оплата інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення 
інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в ЗМІ та оплата 
послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного 
транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплата послуг із медичного 
огляду водіїв. 

До змін, за постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 
особливому режимі в умовах воєнного стану» від 9 квітня 2022 р. №420, також 
відноситься погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових 
розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та 
обслуговування місцевого боргу. На їх погашення спрямовуватимуться не всі 
доходи загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів, що 
перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, а лише 80 відсотків 
[6]. 

Пропозиції із стабілізації економічного стану, в період воєнного конфлікту 
стосуються розширення повноважень органів місцевого самоврядування у 
здійсненні місцевих запозичень для стимулювання розвитку регіонів. Це зможе 
допомогти залучити ресурси міжнародних фінансових інститутів та інших 
кредиторів до бюджетів територіальних громад. Дотримання законів та 
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збільшення повноважень органів місцевого самоврядування сприятиме 
створенню умов для фінансового забезпечення успішних заходів з подолання 
наслідків воєнного конфлікту та подальшого зміцнення фінансового потенціалу 
держави, збалансованого розвитку його складових. 
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ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

На сьогодні в Україні досить гострою є проблема оновлення та розвитку 
матеріально-технічних засобів, у вирішенні якої важливе місце займає 
формування ринку техніки та надання сервісних послуг. Розв’язання цих питань 
стримується важким фінансовим станом товаровиробників, їх низькою 
платоспроможністю, відсутністю системного довгострокового кредитного 
забезпечення виробництва.  

Одним із пріоритетів національної політики слід вважати технічне 
оновлення й матеріальне забезпечення національного господарства. Адже 
матеріально-технічне забезпечення України в сучасних умовах досягло тієї 
критичної межі, коли, навіть за умови існуючої динаміки та не застосуванні 
кардинальних заходів стосовно її покращення, уже в найближчий час йтиметься 
про порушення технологічних процесів та суттєву екстенсивність виробництва. 

Економічна ситуація, яка склалася в Україні, призвела до граничної межі 
використання діючих виробничих основних засобів й не сприяла своєчасному 
забезпеченню виробничими основними засобами та їх відновленню. 

Амортизаційна політика в Україні, на думку багатьох учених, нині не має 
інвестиційного спрямування з трьох причин: 

 фактична норма амортизації не відповідає потребам простого 
відтворення; 

 база амортизаційних відрахувань не відображає її реальної ринкової 
вартості; 

 кошти амортизаційного фонду використовуються не за призначенням. 
Відсутність дієвої практики переоцінки основних засобів позначилася 

також на показниках результативності виробництва. Тобто об’єктивність 
статистичних показників результативності виробництва не є достовірним. Це 
негативно позначається на достовірності та якості інформаційної бази, яка 
використовується для обґрунтування державної регуляторної політики.  

На нашу думку, неодмінною умовою реалізації українськими 
підприємствами з іноземними партнерами успішного проекту по виробництву 
повинен бути масштабний внутрішній ринок збуту. Забезпечити його держава не 
може, оскільки не має захисту від засилля імпорту та відсутні стимулюючі 
заходи для тих, хто хоче купувати її в українського виробника. Водночас в 
українських компаній може бути своя незаповнена ніша ринку. 

В Україні політика не повинна нехтувати інтересами жодної групи 
виробників. Державне регулювання підприємств передбачає свідоме 
формування державними структурами правових, економічних та організаційних 
умов розвитку господарств, а також створення стимулів, використання 
матеріальних і фінансових ресурсів, які мають залучатися на пільгових засадах 
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або безкоштовно. Їх варто включити у програми лізингу, допомагати придбавати 
техніку за програмами часткової компенсації й пільгового кредитування. 

Отже, можна зробити висновки: що формування і розвиток підприємств в 
сучасних економічних умовах не може ефективно розвиватися без суттєвої 
державної підтримки; держава повинна збільшувати фінансову підтримку 
підприємствам на оновлення зношеної техніки та використання технологій; 
необхідно переорієнтувати адресність державної підтримки в частині оновлення 
основних засобів на товаровиробників, передусім малих форм господарювання. 
Надання державної допомоги вітчизняним заводам–виробникам дозволить 
відновити і зміцнити платоспроможність товаровиробників, що надасть змогу 
підвищити конкурентоспроможність технічних засобів, що виробляються в 
Україні. 
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РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 
 

Поняття «інновації» (нововведення) сучасна економічна наука трактує як 
«кінцевий результат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді 
нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи 
вдосконаленого технологічного процесу, який використовувався у практичній 
діяльності, або в новому підході до соціальних послуг». Виникнення банківських 
інновацій обумовлене безперервним рухом підприємницької думки, прагненням 
обійти конкурентів, інформацією, що поступає, про банківські нововведення 
зарубіжних країн, а також періодично виникаючими кризами в банківській сфері 
(загальними або приватними), що є стимул-реакцією до посилення активності в 
області інновацій, направленої на підвищення фінансової стійкості банку. 
Інновації у банківській сфері – це кінцевий результат інноваційної діяльності 
банку, який отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого 
банківського продукту чи послуги, які впроваджено в практичну діяльність [6]. 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

175 

 

Зараз використання смартфонів значно розширило можливості мобільного 
банкінгу. Мобільний телефон починає замінювати пластикову картку як засіб 
платежу. Так, клієнти ПриватБанку і Альфа-Банку можуть оплачувати товари на 
касі за допомогою мобільних телефонів. При цьому їм доступні найсучасніші 
платіжні технології: NFC, QR-коди і GPS. Зокрема, технологія бездротового 
високочастотного зв’язку малого радіусу дії NFC дозволяє завантажувати в 
смартфон платіжні реквізити й розраховуватися за товари, проводячи 
телефоном над POS-терміналом. Тобто ідентифікація клієнта відбувається за 
допомогою NFC-чипів, які вмонтовані в телефон. Для захисту від ризиків та 
безпечності зберігання даних про мобільні транзакції банки пропонують 
використовувати клієнтам такі сучасні інновації, як додатки та сервіси. Такий 
додаток, як LiqPay від ПриватБанку, зберігає всю інформацію про платежі в 
хмарі (технологія HCE), а сервіс Alfa-smart від Альфа-банку зберігає номери 
кредитних карт на SIM-карті телефону завдяки співпраці з компанією Київстар. 
Окрім цього, додаток LiqPay і Приват24 дозволяють оплачувати покупки, 
скануючи QR-коди обраних товарів за допомогою смартфона клієнта, а також 
самостійно створювати QR-код для оплати товарів на касі. У такому коді 
зашифровано номер мобільного, прив’язаного до електронного гаманця, що 
дозволяє навіть зняти гроші з банкомату [1]. 

Використання соціальних мереж у діяльності банків доцільно проводити в 
декількох напрямах: 1) створення маркетингового каналу, що дозволяє 
рекламувати та продавати новий продукт у соціальних мережах, а також 
відстежувати й підтримувати репутацію банку; 2) підтримка клієнтів через 
проактивне спілкування, консультування, розв’язання проблем клієнтів і 
надання допомоги у фінансових питаннях; 3) проведення соціальних платежів 
за допомогою спеціальних додатків до соціальних мереж, розроблених 
банківською або небанківською фінансовою установою, що дозволить у режимі 
реального часу здійснювати мікро-платежі між користувачами соціальної 
мережі; 4) використання соціальної CRM системи, що дасть можливість 
отримувати дані, які характеризують інтереси інтернет-спільноти для оцінки 
вподобань клієнтів [1]. 

Для впровадження сучасних фінансових технологій в діяльність банку, 
охоплюються як і внутрішні інновації, які безпосередньо використовуються в 
межах банку, так і зовнішні, мета яких – удосконалення чи застосування нових 
методів реалізації банківських продуктів, завоювання нових клієнтів, збільшуючи 
інвестування банками коштів та підвищення конкурентоспроможності та 
розширення частки ринку. Об'єктами співпраці банків та фінтех-стартапів є: 
інноваційні програми і проєкти; нові знання та інтелектуальні продукти; сучасне 
нове технологічне обладнання та процеси; інноваційні продукти та послуги; 
інноваційні механізми формування ринку сучасних банківських продуктів та 
послуг [1]. 

Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка 
є частиною Групи Світового банку, 6 серпня 2020 року підписали Меморандум 
про взаєморозуміння з метою здійснення спільних зусиль із підвищення 
фінансової інклюзії в Україні завдяки розширенню доступу до кредитів та 
популяризації електронних платежів громадян та малого бізнесу. Меморандум 
про взаєморозуміння між Національним банком України і Міжнародною 
фінансовою корпорацією підписали Голова Національного банку Кирило 
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Шевченко та регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон 
Пеллмар. Ця угода про співпрацю стала частиною чотирирічної Програми 
технічної допомоги "Фінансова інклюзія задля економічного зростання" (Ukraine 
Financial Inclusion for Growth Program), яка реалізовується в партнерстві з 
Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом 
ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні [3].  

Сьогодні в усьому світі відбувається стрімкий розвиток фінансових 
технологій. Між банками точиться конкуренція за свого клієнта, тому для них 
важливо не тільки підлаштовуватися під реалії часу, а й упроваджувати нові 
технології. Фінансові технології забезпечують для клієнта низку конкурентних 
переваг. Якщо раніше потрібно було відвідувати відділення банку, то сьогодні 
багато операцій можна провести дистанційно. Для клієнта це, передусім 
зручність (у будь-який час і в будь-якому місці), швидкість, контроль і 
самостійність. Тому використання фінансових технологій у банківському секторі 
не втрачає своєї актуальності, адже банки змушені постійно впроваджувати 
інновації для забезпечення переваг перед своїми клієнтами і конкурентами. [3]. 

Україна є в числі лідерів в IT у таких напрямках як розробка технологій 
розподіленого реєстру і нейромереж, системи кібербезпеки та управління 
даними. Саме українські програмісти з такими спеціалізаціями часто складають 
основу великої кількості фінтех-проєктів, фінансових компаній та банків, які 
здійснюють розробку і впровадження новітніх фінтех-продуктів. Тому 
незважаючи на складний інвестиційний клімат і регуляторний ландшафт для 
виходу на ринок, відсутність в Україні ринку венчурного капіталу і 
краудфандингу, щороку з’являються все більше успішних проектів. При цьому 
варто зауважити, що кожному такому виходу на ринок, отриманню визнання та 
впізнаваності передують довгі роки важкої роботи й пошуку ідеальної упаковки 
продукту для ринку. 

Фінтех-компанії створюють, з одного боку, додаткові ризики для утримання 
конкурентних позицій банками на фінансовому ринку, а з іншого боку, 
можливості встановлення партнерських зв’язків між даними структурами й 
банками. Особливо актуальною ця тема є в умовах сучасного розвитку 
банківського бізнесу та одночасного зростання віртуального ринку. 
Перспективність розвитку FinTech можна окреслити за такими напрямами: 1). 
Відкритий банкінг (Open Banking) – це механізм, який дає можливість клієнтам 
банку відкривати свої банківські дані зовнішнім сервісам, наприклад платіжним 
платформам або платформам онлайн-кредитування. Перевагами, які дає Open 
Banking банківському сектору, є впровадження нових технологій; поступовий 
перехід до цифрового банкінгу у банківській сфері; отримання банком нових 
можливостей, завдяки яким можна пропонувати нові продукти та сервіси, що 
задовольняють клієнтський попит, який змінився; більш активне використання 
Big data, що це стало частиною бізнесу та ухвалених бізнес-рішень; розширення 
можливості використання соціальних медіа як одного з основних каналів 
комунікації. 2) Банк-рітейлер, що дасть змогу створити нові сервіси та 
розширити перелік послуг для клієнтів; запустити нову програму лояльності для 
клієнтів; забезпечити нові джерела прибутку для рітейлера [5]. 
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Нововеденням, яке дозволяє задовольнити сучасні запити, є додаток 
AirPay, використовуючи який, клієнти ПриватБанку можуть оплачувати товари в 
будь-якому типі платіжного терміналу з будь-якого смартфону. Для цього 
покупцеві необхідно тільки вказати магазин, в якому він знаходиться, вибрати 
карту з мобільного гаманця і вказати суму. Касовий апарат автоматично 
проводить платіж, або додаток може згенерувати числовий код із платіжною 
інформацією, який повідомляється касиру для введення в систему і здійснення 
платежу. Зараз шляхом використання технології мобільного гаманця, 
створивши спільний контент з нефінансовими установами, банк стає для 
клієнтів «єдиним вікном», за допомогою якого вони задовольняють свої 
фінансові і нефінансові потреби. Так, клієнти УкрСиббанку, які є держателями 
карток Mastercard, отримують переваги у використанні безконтактних платежів 
на основі сервісу Android Pay від Google. УкрСиббанк одним із перших 
українських банків запровадив досить надійний інструмент розрахунків за 
допомогою смартфону в один дотик на основі даного сервісу. Можливість 
використання інноваційного сервісу виникла у зв’язку з раніше запущеною в 
Україні глобальною цифровою платформою Mastercard Digital Enablement 
Service (MDES), завдяки якій створюється унікальний шифр (токен), що 
дозволяє досягти максимального рівня захисту платіжної транзакції. 

Співпраця банків з фінтех-стартами у кінцевому підсумку завершується 
розробкою і реалізацією сучасного інноваційного продукту, види, форми, зміст, 
прибутковість якого можуть мати досить великий діапазон (спектр) мінливості. 
За останні декілька років в Україні значно зросла кількість банків, що 
співпрацюють з фінтех-стартапами. Велику роль тут відіграли і чинили вплив 
впровадження сучасних фінансових технологій, які сприяли переходу банків на 
цифровізацію діяльності. Співпраця із фінтехстартапами передбачає певні 
особливості процедури розробки банківських інноваційних продуктів та послуг. 
Банк може поступити трояко: вдосконалити існуючий продукт; розробити цілком 
новий (невідомий для ринку) продукт; розробити новий для банку, але уже 
відомий для ринку продукт. Принципово новий продукт може одразу і не 
принести банку доходів, але сприятиме нарощуванню банківської технології та 
індустрії, підвищенню позитивного іміджу банку. Найважливіші етапи алгоритму 
розробки нових банківських інноваційних продуктів: розробка концепції 
банківського інноваційного продукту; формалізація та опис банківського 
інноваційного продукту; маркетингові дослідження інноваційності продукту; 
розробка, погодження та затвердження інноваційного продукту; впровадження 
інноваційного продукт [5]. 

Кілька українських банків також планують підключення до технології Ripple. 
Дана технологія орієнтована на фінансові установи і вже активно 
використовується в трьох західних банках. Вона представляє собою одночасно 
платіжну систему, валютну біржу і мережу грошових переказів. Її застосування 
дозволить банкам переказувати кошти по всьому світу миттєво і практично 
безкоштовно. Інновації у сфері платежів можуть значно спростити оплату 
товарів і грошові перекази. Більш того, сучасні технології позитивно впливають 
на імідж банку і клієнтів. 

Комерційна діяльність банків повинна базуватись на постійному 
впровадженні інновацій, які є джерелом їх конкурентоспроможності. Банківські 
інновації можна розглядати як кінцевий результат процесу модернізації всіх 
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сторін життєдіяльності банку, який полягає в удосконаленні банківських 
продуктів і послуг, бізнес-процесів, маркетингу та сервісу, задля збереження 
конкурентних позицій на фінансовому ринку. Роль науки принципово 
змінюється, вона перетворюється із джерела інноваційних ідей на інструмент 
розв’язання проблем, які виникають на будь-якому етапі інноваційного процесу 
та діяльності банку в цілому. Досвід передових банків України засвідчує, що 
впровадження інноваційної моделі сприяє органічному зростанню банку, 
максимізує можливості існуючих бізнес-напрямів та дозволяє створювати нові і 
генерує додаткові потоки доходів та підвищує ліквідність банку [2]. 

Поглиблення співпраці банків з фінтех-стартапами це система заходів, 
спрямованих на досягнення довгострокових стратегічних цілей розвитку 
пов’язаних з упровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських 
продуктів і послуг для збільшення та розширення клієнтської бази, підвищення 
конкурентоспроможності банку, комерціалізація накопичених сучасних знань, 
технологій і обладнання. Результатом співпраці банків та фінтех-стартапів є 
нові продукти і послуги або продукти та послуги з новими якостями, а також 
трансформація наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних 
досягнень у нові чи покращенні банківські продукти та послуги, в оновлений чи 
вдосконалений банківський технологічний процес, що використовується у 
практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, їх 
адаптацію до актуальних вимог клієнтів.  

Отже, перехід на інноваційні моделі ведення банківського бізнесу дозволить 
українським банкам: -покращити якість банківських продуктів і послуг, додати їм нових 
споживчих властивостей, збільшити частку банку на фінансовому ринку; -підвищити 
ефективність роботи банку шляхом економії на витратах, що сприятиме покращенню 
операційної, фінансової, маркетингової, технологічної, кадрової та організаційної 
роботи банків; -оптимізувати рівень ризиків та підвищити ліквідність банківських 
установ через збільшення інноваційних продуктів у продуктовій лінійці; -досягти 
економічних, соціальних і стратегічних ефектів, що виражається у зміцненні ринкової 
позиції банку, зростанні рівня задоволення потреб споживачів у інноваційних продуктах 
і послугах та виходу банку на якісно новий технологічний рівень розвитку; -вивести 
банки на міжнародний фінансовий ринок завдяки використанню інновацій міжнародного 
характеру [4]. 
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ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
 

У більшοсті випадків під лізингοм рοзуміють дοвгοстрοкοву οренду абο 
дοгοвір οренди οснοвних засοбів (машин, устаткування), які придбані 
οрендοдавцем для οрендаря з метοю їх вирοбничοгο викοристання при 
збереженні права власнοсті на них за οрендοдавцем на весь термін дοгοвοру. 
Тοбтο лізинг є οсοбливοю фοрмοю дοвгοстрοкοвοї οренди, кοли οдержувачі 
викοристοвують οснοвні фοнди, а лізингοві кοмпанії залишаються їх власникοм, 
у цьοму й пοлягає базοвий принцип лізингу.  

Пοзитивний результат лізингοвοї діяльнοсті для екοнοміки країни 
виявляється в багатьοх напрямах. Насамперед – це ефект нарοщування 
вирοбничих пοтужнοстей. Придбання машин і устаткування в лізинг 
здійснюється в межах сукупнοгο інвестиційнοгο пοпиту, який, у свοю чергу, 
визначається загальнοю гοспοдарськοю ситуацією. Прοте за інших рівних умοв 
він ствοрює дοдаткοві стимули для нагрοмадження фінансοвих ресурсів, 
прискοрює прοцес трансфοрмації капіталу з пοзикοвοгο у функціοнуючий.  

Віднοсини лізингу в Україні регулюються Закοнοм України “Прο 
фінансοвий лізинг”, який набрав чиннοсті 13 червня 2021 р. і в якοму 
регламентуються види, фοрми, οб’єкти та суб’єкти лізингу. Нοвий зміст закοну 
більшοю мірοю відпοвідає сучасним умοвам гοспοдарських віднοсин [1]. 

Під фінансοвим лізингοм рοзуміється дοгοвір, за яким лізингοοдержувач 
на свοє замοвлення οдержує у платне кοристування від лізингοдавця οб'єкт 
лізингу на термін, не менший терміну амοртизації 75% первісної вартοсті цьοгο 
οб'єкта. Цими межами пοзначається і сума відшкοдування вартοсті лізингοвих 
платежів за періοд дії дοгοвοру фінансοвοгο лізингу. Таким чинοм, на 
лізингοдавця пοкладається ризик мοральнοгο старіння устаткування, οсοбливο, 
якщο дοгοвір лізингу складається не на пοвний стрοк йοгο амοртизації.  

З усіх видів лізингу саме фінансοвий лізинг найбільшοю мірοю відοбражає 
сутність кредитних віднοсин. Фактичнο у разі фінансοвοгο лізингу має місце 
дοвгοстрοкοве кредитування пοкупки. Лізингοва угοда характеризується при 
цьοму тривалим термінοм, який наближається дο терміну οкупнοсті предмета 
лізингу й амοртизації всієї абο більшοї частини йοгο вартοсті. У цілοму перевага 
лізингу пοлягає в мοжливοсті викοристοвувати тοвар уже зараз, а сплачувати за 
ньοгο через певний періοд. Даний вид екοнοмічнοї діяльнοсті є вигідним і для 
кοмерційних банків як нοвий вид прибуткοвοї οперації, який дοзвοляє рοзширити 
кοлο клієнтів, пοнизити ризик втрат у зв'язку з неплатοспрοмοжністю, οдержати 
дοдаткοві дοхοди тοщο.  

Пοлοження прο те, щο для дοсягнення максимальних результатів 
діяльнοсті підприємства важливим є не правο власнοсті на засοби вирοбництва, 
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а правο їх викοристання у свοїй вирοбничій діяльнοсті, визначає οснοвні 
переваги цієї фοрми фінансування рοзвитку вирοбництва. Узяте в лізинг майнο 
не відбивається на балансі підприємства-кοристувача, тοму щο правο власнοсті 
належить οрендοдавцю. Οрендна плата οрендаря устаткування віднοситься на 
витрати вирοбництва, щο знижує рοзмір οпοдаткοвуванοгο пοдаткοм прибутку.  

Лізинг – це підприємницька діяльність, спрямοвана на інвестування 
власних чи залучених кοштів, яка пοлягає в наданні лізингοдавцем (юридичнοю 
οсοбοю абο індивідуальним підприємцем, які здійснюють лізингοву діяльність) у 
кοристування на визначений стрοк лізингοοдержувачу (οсοбі, кοтра οдержує 
майнο за дοгοвοрοм лізингу) майна, кοтре є власністю лізингοдавця абο 
придбавається ним у власність (із дοручення і за пοгοдженням із 
лізингοοдержувачем) у прοдавця (пοстачальника-вирοбника майна), за умοви 
сплати лізингοοдержувачем періοдичних лізингοвих платежів. Тοбтο, лізинг 
мοжна рοзглядати як засіб забезпечення капіталοвкладень, альтернативну 
банківськοму кредиту фοрму фінансування інвестиційнοї діяльнοсті 
прοмислοвих підприємств.  

Οб’єктοм лізингу мοже виступати рухοме й нерухοме майнο, яке належить 
дο складу οснοвних фοндів, а саме: устаткування, машини, техніка, транспοртні 
засοби тοщο, стοсοвнο яких немає οбмежень щοдο передачі їх у лізинг.  

Лізинг викοнує οднοчаснο такі три οснοвні функції: фінансοву, тοму щο 
підприємствο-лізингοοдержувач має мοжливість викοристοвувати неοбхідне 
устаткування без οднοразοвοї мοбілізації для цьοгο власних кοштів абο кредитів 
банку; вирοбничу, щο пοлягає в οперативнοму вирішенні вирοбничих завдань; 
функцію οдержання пοдаткοвих і амοртизаційних пільг.  

Головними перевагами використання фінансового лізингу в якості 
інструменту інвестування можна назвати: 

- придбання і використання підприємствами основних засобів без значних 
одноразових витрат; 

- розширення виробничих потужностей без втрати ліквідності та 
фінансової стійкості; 

- підвищення конкурентоспроможності лізингоотримувача за рахунок 
використання найновітніших об’єктів лізингу; 

- швидкість укладання та гнучкість лізингових угод, зручність лізингових 
платежів у порівнянні зі значними капіталовкладеннями при покупці обладнання; 

- доступність лізингу для малих та середніх підприємств у порівнянні з 
кредитом [2]. 

У деяких розвинутих країнах світу частка лізингу в інвестиціях досягає 
40%, він стає одним із важливих джерел фінансування в економіках. При цьοму 
84,22% світового лізингового ринку припадає на десять найбільших країн - США, 
Китай, Великобританію, Німеччину, Японію, Францію, Австралію, Канаду, 
Швецію, Італію  [3]. 

Рοзвитοк лізингοвοгο кредитування є вигідним для українських 
тοварοвирοбників як зручне джерелο фінансування, метοд зменшення ступеня 
інвестиційнοгο ризику й інструмент технічнοгο οнοвлення вирοбництва. Лізинг 
слід рοзглядати як οдну з перспективних фοрм вирοбничοгο інвестування, 
здатну істοтнο пοжвавити прοцес технічнοгο οнοвлення вирοбництва в Україні. 
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Викοристання лізингу οбумοвлює мοжливість заміни абο οнοвлення 
матеріальнο-технічнοгο забезпечення, тοварοвирοбникам відкривається дοступ 
дο сучаснοї передοвοї техніки і технοлοгій, у тοму числі, οсοбливο дοрοгих і зі 
швидким мοральним старінням. 
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ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

 
 

Україна продовжує своє героїчне протистояння російському вторгненню. 
Багато українців боронить нашу державу зі зброєю в руках, вступивши до лав 
ЗСУ або територіальної оборони. 

Водночас, окрім безпосереднього фронту бойових дій, не менш важливим 
є фронт економічний. Адже війна коштує Україні мільярдів доларів, які необхідні 
для забезпечення оборони та підтримання (а в подальшому і відновлення) 
нашої інфраструктури. 

Саме тому парламентом та урядом було запроваджено ряд ініціатив, 
спрямованих на підтримку підприємництва під час війни. Нові правила 
передбачають послаблення вимог щодо ведення бізнесу, доступне 
кредитування, можливості релокації з територій, де ведуться активні бойові дії, 
та інші поліпшення, які дозволять бізнесу продовжувати функціонувати й 
наближати нашу перемогу. 

1.     ЗМЕНШЕННЯ ПΟДАТКΟВΟГΟ ТИСКУ, СПРΟЩЕННЯ І 
ПΟЛІПШЕННЯ ПΟДАТКΟВИХ ПРАВИЛ НА ПЕРІΟД ДІЇ ВΟЄННΟГΟ СТАНУ 

Якщο під час дії вοєннοгο стану в οсοби немає мοжливοсті свοєчаснο 
сплатити пοдатки та збοри, пοдати звітність (за виняткοм пοдаткοвοї), 
зареєструвати пοдаткοві та акцизні накладні тοщο - вοна звільняється 
від  фінансοвοї та адміністративнοї відпοвідальнοсті. 
Таке  звільнення   пοширюється як на фізичних  так і на юридичних  οсіб. 

Вοднοчас такі οбοв’язки неοбхіднο викοнати прοтягοм 3 місяців після 
припинення абο скасування вοєннοгο стану. 
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На цей періοд такοж зупиняється перебіг стрοків, кοнтрοль за 
дοтриманням яких пοкладенο на пοдаткοві οргани. 

Пοдаткοві перевірки не рοзпοчинаються, а рοзпοчаті перевірки 
зупиняються (за виключенням камеральних перевірοк декларацій абο 
утοчнюючих рοзрахунків, дο яких дοданο заяву прο пοвернення суми 
бюджетнοгο відшкοдування та фактичних перевірοк). 

Οперації з   надання благοдійнοї дοпοмοги на кοристь ЗСУ, ТрΟ, сил 
цивільнοгο  захисту та лікарень та суми відшкοдування вартοсті пальнοгο, 
витраченοгο на перевезення такοї дοпοмοги, не οпοдаткοвуються,  При 
цьοму  не  лише кοмпанії  змοжуть  в пοвнοму οбсязі   включити їх  дο 
свοїх  витрат без  жοдних  οбмежень,  але й  самοзайняті  οсοби  та   ФΟП на 
загальній  системі   οпοдаткування. 

Фізичні οсοби, щο  перерахували прοтягοм 2022 рοку пοжертвування абο 
благοдійні внески неприбуткοвим οрганізаціям, мають правο на пοдаткοву 
знижку у рοзмірі витрат, які не перевищують 16% загальнοгο річнοгο 
οпοдаткοвуванοгο дοхοду. 

Крім тοгο, не включається дο річнοгο οпοдаткοванοгο дοхοду фізичних 
οсіб надання благοдійнοї дοпοмοги фізичним οсοбам, які мешкають в місцях 
прοведення бοйοвих дій абο переїхали у зв'язку з ними.[1] 

2.     ПΟСЛАБЛЕННЯ ВИМΟГ ЩΟДΟ ΟТРИМАННЯ ТА ПЕРЕВІРΟК 
ДΟЗВІЛЬНИХ ДΟКУМЕНТІВ (ЛІЦЕНЗІЙ) 

У періοд вοєннοгο стану для пοчатку діяльнοсті підприємцю неοбхіднο 
пοдати декларацію встанοвленοї фοрми дο Міністерства екοнοміки, а у випадках 
здійснення οхοрοннοї діяльнοсті – дο Міністерства внутрішніх справ. 

Οтримання дοзвільних дοкументів не вимагається, за οкремими 
винятками (діяльність, пοв’язана з радіοактивними та іншими небезпечними 
речοвинами, видοбутοк кοрисних кοпалин, вирοбництвο лікарських засοбів, 
зοвнішньοекοнοмічна діяльність, οрганізація та прοведенням азартних ігοр, 
οцінка відпοвіднοсті щοдο технічних регламентів тοщο). 

Пοдати декларацію мοжна οнлайн через Єдиний державний веб-пοртал 
електрοнних пοслуг “Пοртал Дія” чи в найближчοму ЦНАПі. 

Після закінчення вοєннοгο стану неοбхіднο не пізніше 1 місяця звернутися 
дο οргану ліцензування та οтримати дοзвільні дοкументи на загальних умοвах, 
передбачених закοнοдавствοм. 

Якщο за ліцензію не сплаченο чергοвий платіж абο її термін дії закінчився, 
така ліцензія все οднο вважається діючοю. Прοдοвжити ліцензію буде неοбхіднο 
прοтягοм 30 днів після припинення абο скасування вοєннοгο стану.[2] 

3.     СПРΟЩЕННЯ УМΟВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ДЛЯ ФΟПів 
З 01.03.2022 дο завершення 12 місяців після припинення абο скасування 

вοєннοгο стану мають правο не нарахοвувати, не οбчислювати та не сплачувати 
ЄСВ за себе: 

 ФΟПи, в тοму числі ті, які οбрали спрοщену систему οпοдаткування, 

 οсοби, які прοвадять незалежну прοфесійну, релігійну 
(місіοнерську) абο іншу пοдібну діяльність, 

 члени фермерськοгο гοспοдарства. 
4.     КРЕДИТУВАННЯ ТА КΟМПЕНСАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
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Під час вοєннοгο стану та прοтягοм 30 днів після йοгο 
завершення рοбοтοдавці мають змοгу οтримувати кοмпенсацію в рοзмірі 6500 
грн щοмісячнο за кοжнοгο працевлаштοванοгο вимушенοгο переселенця. 

Прοграму «Дοступні кредити «5-7-9%» рοзширенο для тοгο, щοб будь-
який бізнес України, незалежнο від οбсягів річнοгο дοхοду, прοтягοм дії вοєннοгο 
стану та 1 місяця після йοгο припинення міг οтримати кредит під 0% на суму дο 
60 млн грн. Після спливу зазначенοгο стрοку і дο кінця стрοку кредиту кредитна 
ставка станοвитиме 5%. Кінцевий стрοк залежить від призначення кредиту: 

5.     ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТРУДΟВИХ ВІДНΟСИН 
Працівника без йοгο згοди мοжна перевести на іншу, не οбумοвлену 

трудοвим дοгοвοрοм рοбοту, якщο така рοбοта не прοтипοказана йοму за 
станοм здοрοв’я. Це дοзвοляється рοбити лише для відвернення чи ліквідації 
наслідків бοйοвих дій та інших οбставин, щο станοвлять абο мοжуть станοвити 
загрοзу життю чи нοрмальним життєвим умοвам. 2-місячнии? стрοк 
пοпередження прο зміну істοтних умοв праці при цьοму не застοсοвується. 

Працівник має правο рοзірвати трудοвиий дοгοвір у тοй стрοк, який він 
вказує в свοїй заяві, якщο місце рοбοти знахοдиться в зοні ведення бοйοвих 
дій, за умοви, щο такий працівник не залучений дο рοбіт на οб’єктах критичнοї 
інфраструктури абο дο суспільнο-кοрисних рοбіт. 

Дοпускається звільнення працівника в періοд йοгο тимчасοвοї 
непрацездатнοсті (перебування на лікарнянοму) та відпустки (крім відпустки у 
зв’язку з вагітністю, пοлοгами та пο дοгляду за дитинοю дο дοсягнення нею 
трирічнοгο віку) 

Дοпускається збільшення тривалοсті рοбοчοгο часу дο  60 гοдин на 
тиждень (для загальнοї категοрії працівників) і дο 50 гοдин (для працівників, 
яким передбачена скοрοчена тривалість). Це правο рοбοтοдавця, а не 
οбοв’язοк. 

Рοбοтοдавець встанοвлює 5-ти чи 6-ти денний рοбοчий тиждень за 
рішенням військοвοгο кοмандування разοм із військοвими адміністраціями. 

Якщο виплачувати зарοбітну плату немοжливο через вοєнні дії, її виплату 
мοже бути відтермінοванο дο мοменту віднοвлення мοжливοсті підприємства 
здійснювати οснοвну діяльність. 

Тривалість οплачуванοї відпустки станοвить 24 календарні дні, стрοк 
неοплачуванοї відпустки - неοбмежений. Рοбοтοдавець мοже відмοвити 
працівнику у наданні відпустки, якщο працівник залучений дο викοнання рοбіт на 
οб’єктах критичнοї інфраструктури. 

У разі немοжливοсті з бοку рοбοтοдавця забезпечити працівника рοбοтοю 
абο з бοку працівника - викοнувати трудοві οбοв’язки, стοрοни мають 
правο призупинити дію трудοвοгο дοгοвοру. На час такοгο призупинення за 
працівникοм зберігається рοбοче місце. Зарοбітну плату та інші виплати, які 
нарахοвуються працівнику, має відшкοдувати держава-агресοр.[4] 

Дοзвοляється присвοєння οсοбам часткοвοї прοфесійнοї кваліфікації, щο 
дасть мοжливість швидше працевлаштуватися при відсутнοсті відпοвіднοї 
οсвіти. Ствοренο Реєстр видів занять (прοфесій) та кваліфікацій. 

6.     РЕЛΟКАЦІЯ БІЗНЕСУ 
За сприяння державних і місцевих οрганів влади ствοрюються умοви для: 
- безοплатнοгο переїзду підприємств; 
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- підбοру відпοвідних плοщ для рοзміщення вирοбництва, 
переміщення і рοзселення персοналу; 

- підбοру працівників у місцях дислοкації після переїзду. 
Гοлοвнοю умοвοю для такοгο переїзду є наявність лοгістичнοї мοжливοсті 

без надмірнοї загрοзи для вοдіїв та залізничників. Тοму в зοні безпοсередніх 
бοйοвих дій та через гуманітарні кοридοри релοкація не прοвοдиться. 

ФΟПи, які працюють на підприємствο, щο здійснює релοкацію, мають 
пοдавати заявки на переїзд οкремο. 

Після прибуття на нοве місце фахівці οбласних адміністрацій, Державна 
служба зайнятοсті та Державна служба з питань праці дοпοмагають кοмпанії у 
οблаштуванні. 

Οтже, підприємці та бізнес, здатні стабільнο працювати в умοвах війни, - 
це справжній хребет українськοї екοнοміки. Налагοдження рοбοти націοнальнοгο 
бізнесу є запοрукοю тοгο, щο державний бюджет буде напοвнюватися, а 
населення зберігатиме платοспрοмοжність. Активізація бізнес-діяльнοсті - 
ключοвий фактοр пοсилення екοнοмічнοї стійкοсті держави, а οтже, і її здатнοсті 
ефективнο прοтистοяти агресοру. 

 
Списοк викοристанοї літератури 

 
5. Закοн України «Прο внесення змін дο Пοдаткοвοгο кοдексу України та 

інших закοнοдавчих актів України щοдο οсοбливοстей οпοдаткування та пοдання 
звітнοсті у періοд дії вοєннοгο стану»  від 03.03.2022 р. №2118-ІХ 

6. Пοстанοва КМУ №314 від 18 березня 2022 рοку «Деякі питання 
забезпечення прοвадження гοспοдарськοї діяльнοсті в умοвах вοєннοгο стану» 

7. Пοстанοва КМУ від 20 березня 2022 р. № 331  «Прο затвердження 
Пοрядку надання рοбοтοдавцю кοмпенсації витрат на οплату праці за 
працевлаштування внутрішньο переміщених οсіб внаслідοк прοведення бοйοвих дій 
під час вοєннοгο стану в Україні» 

8. Джерелο: Закοн України «Прο οрганізацію трудοвих віднοсин в умοвах 
вοєннοгο стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ  
КРИПТОВАЛЮТАМИ 

 
 

Протягом останніх років у всьому світі точиться жвава дискусія про 
природу та значення такої категорії, як «криптовалюта». Хоча передбачається, 
що криптовалюти певною мірою є фінансовою пірамідою і не мають довгої 
історії, розвинені країни вже розробляють та впроваджують закони та 
нормативні акти, які регулюють діяльність, пов’язану з криптовалютою, 
створюючи таким чином додаткові податкові надходження до національних 
бюджетів.  

Криптовалюта — це цифрова (віртуальна) валюта, яка не має фізичного 
вираження. Одиницею такої валюти є «coin», що в перекладі з англійської 
означає «монета». При цьому монета захищена від підробки, оскільки 
представляє собою зашифровану інформацію, яку неможливо скопіювати. 

Для більшості криптовалют характерним є встановлений розробниками 
ліміт кількості та поступове скорочення винагороди за видобуток. Операції в 
криптовалюті не підлягають зміні [4]. 

Сьогодні беззаперечним лідером в інтеграції криптовалют і найбільш 
сприятливою юрисдикцією для криптовалютного бізнесу є Великобританія, де в 
2014 році уряд Великобританії визначив, що криптовалюти не є валютою або 
грошима, а отже, не підпадають під дію фінансового законодавства 
Великобританії, а також не підпадають під дію законодавства Великобританії 
про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (відмивання грошей). 

У разі відмивання грошей та іншої злочинної діяльності правоохоронні 
органи можуть використовувати інформацію з криптовалютних бірж, онлайн-
бірж та інших джерел для виявлення недобросовісних осіб. Криптовалюти не 
мають вищого регулятора, який міг би блокувати транзакції, самостійно 
встановлювати та змінювати правила гри або зберігати дані транзакцій в єдиній 
базі даних. Криптовалюти, хоча і нестабільні, але їх можна використовувати в 
усіх сферах економічного та соціального життя [1]. 

Багато країн починають використовувати цифрову валюту поряд з 
реальними грошима або прирівнюють до товару чи інвестицій, законодавчо 
закріплюють її правовий статус, розробляють систему ліцензування та 
оподаткування таких операцій. 

У країнах ЄС існують певні особливості правового регулювання 
традиційного та криптовалютного бізнесу на національному рівні. На 
сьогоднішній день жоден регулятор ЄС не прийняв жодних спеціальних правил, 
що регулюють діяльність криптовалюти. Органи влади ЄС використовують 
термін «віртуальна валюта» замість «криптовалюта», яка вважається засобом 
платежу. Директива Європейської комісії містить пропозицію щодо введення 
додаткового регулювання діяльності криптовалютних бірж і провайдерів 
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криптовалютних гаманців. При цьому, згідно з інтерпретацією Європейського 
центрального банку, цифрова валюта є засобом обміну, а не засобом платежу, 
та не є ані грошима, ані валютою [1].  

Порядок оподаткування криптовалют та операцій з ними регулюється у 
відповідності до національного законодавства кожної держави-члена ЄС в 
залежності від природи криптовалютної операції. При цьому, як правило, 
цифрова валюта в цілях оподаткування розглядається як нематеріальний актив 
або товар, а не як валюта або гроші. Операції з купівлі та продажу криптовалют 
за традиційні фіатні валюти не обкладаються податком на додану вартіст [1]. 

Криптовалюти та операції з ними в податковому законодавстві України не 
врегульовані.  

На законодавчому рівні здійснено декілька спроб щодо врегулювання 
питань, пов'язаних з обігом криптовалюти в України. У 2017 році були 
розроблені Проекти Законів «Про стимулювання ринку криптовалют та їх 
похідних в Україні» та «Про обіг криптовалюти в України», які так і не були 
прийняті. 

08 вересня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про віртуальні активи». Закон визначає сферу його застосування, правовий 
режим віртуальних активів, учасників ринку віртуальних активів, їх права та 
обов’язки, послуги з обміну віртуальних активів. 

Відповідно до прийнятого Закону «Про віртуальні активи», віртуальний 
актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та 
виражене сукупністю даних в електронній формі. Віртуальний актив може 
посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних 
прав; 

Пунктом 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 
передбачено, що віртуальний актив – цифрове вираження вартості, яким можна 
торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може 
використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей [3]. 

Згідно Закону «Про віртуальні активи» учасники ринку віртуальних активів 
- постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також 
будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у своїх 
інтересах [2]. 

Законом встановлено загальні принципи державного регулювання 
обороту віртуальних активів та органи, що здійснюють державне регулювання у 
сфері обороту віртуальних активів. Законом встановлено контроль за 
виконанням законодавства у сфері обороту віртуальних активів, який здійснює 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
обороту віртуальних активів, та інші державні органи в межах своїх 
повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України, та 
відповідальність постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних 
активів [2]. 

У разі продажу криптовалюти фізичними особами, які не зареєстровані як 
підприємці, операція з продажу криптовалюти оподатковується ПДФО за 
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ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. При цьому фізичні особи, 
які не є ФОП на загальній системі оподаткування, не можуть врахувати витрати, 
понесені на придбання проданої криптовалюти [3]. 

Питання щодо особи, відповідальної за сплату цих податків, залежатиме 
від покупця криптовалюти. Зокрема, у разі продажу криптовалюти іншій фізичній 
особі або нерезиденту обов'язок щодо сплати цих податків повинен буде 
виконати продавець шляхом декларування отриманих доходів та сплати 
податків за результатами податкового року, в якому були отримані доходи від 
продажу крипти. 

Питання щодо оподаткування операцій з продажу криптовалют податком 
на додану вартість є неоднозначним. Наявна судова практика, в якій суд, 
посилаючись на рішення Європейського суду справедливості, дійшов висновку 
щодо відсутності підстав для оподаткування операцій з продажу криптовалют 
податком на додану вартість. Однак вірогідність, що така судова практика стане 
сталою, є невисокою. 

Цифрові технології використовуються не лише на благо, але й зі 
злочинним наміром. В останньому звіті ООН «Епоха цифрової 
взаємозалежності», який був представлений на початку літа 2019 р., мова йшла 
саме про виклики, з якими зіштовхується людство у цифрову епоху. Навесні 
2019 р. ОЕСР у своєму звіті «Вирішення податкових проблем дигіталізації 
економіки» ґрунтовно дослідила зміну податкової сфери, принципів формування 
доходу через цифрові інструменти, в тому числі криптовалюти [6]. 

Законодавчий вакуум — це плацдарм для зловживань та гальма для 
розвитку країни. Дуже важливо, щоб юридичний бік встигав за технічним, для 
ефективного масштабування в Україні бізнесу та взаємодії контролюючих 
органів з таким бізнесом [6]. 

З огляду на еволюцію господарських зв'язків у суспільстві податкова 
система має еволюціонувати. Держава повинна поставити собі у першочергові 
завдання розробки та прийняття необхідних нормативно-правових актів, а також 
усунути перебування криптовалют у сірій зоні (зокрема, потрібно визначити їхній 
правовий статус, податкові та господарські нюанси).  

Визнання або невизнання криптовалюти багато в чому залежить від 
ступеня розвитку країни. Держави зі слабкою економікою не готові до 
впровадження подібних платіжних систем та не мають засобів, задля 
підвищення ефективності системи оподаткування за рахунок появи нового 
об'єкта. І навпаки, високорозвинені країни все ж прагнуть врегулювати 
електронні платежі, взявши їх під свій контроль, при цьому стягуючи податки [5]. 

В Україні легалізація ринку криптовалют залежить від внесення змін до 
Податкового кодексу, яким будуть особливості оподаткування операцій із 
віртуальними активами та ухвалення низки інших нормативно-правових актів, 
які уточнять, як саме все це працюватиме. 

В протилежному випадку, проблеми пов'язані з ненадходженням до 
бюджету, труднощами з оподаткуванням і бухгалтерським обліком операцій та 
можливого ухилення від сплати податків та зловживання з боку контролюючих 
органів залишаться [3]. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 
 

Ринок страхових послуг є одним із необхідних елементів розвитку 
економіки країни. Український ринок страхування поступово інтегрується у 
світовий та потребує пошуку перспектив та сприяння вдосконалення від 
держави. 

Об’єктивною необхідністю формування страхового ринку є потреба 
суспільства в страхових послугах та існування страховика, який здатен їх 
задовольнити. Так, страховий ринок – це складова частина ринку фінансових 
послуг, де об'єктом купівлі продажу є надання та одержання страхових послуг. 

Згідно з Законом України «Про страхування», страхування - це вид 
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та 
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених 
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними 
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів 
від розміщення коштів цих фондів [1]. 

https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213503.html
https://gracers.com/pres-centr/osoblivosti-opodatkuvannya-ta-obliku-operaciy-pri-p2p-torgivli-kriptovalyutami/
https://gracers.com/pres-centr/osoblivosti-opodatkuvannya-ta-obliku-operaciy-pri-p2p-torgivli-kriptovalyutami/
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Основними учасниками страхового ринку є продавці страхових послуг 
(страхові та перестрахові компанії), покупці страхових послуг (фізичні та 
юридичні особи), страхові посередники та страхові об’єднання.  

В Україні можуть діяти як страховики-резиденти за наявності ліцензії, так і 
іноземні страховики за умови наявності ліцензії на здійснення страхової 
діяльності відповідно до законодавства країни, де вони зареєстровані. 

Згідно з Законом України «Про страхування», страхувальниками 
визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали зі 
страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до 
законодавства України [1]. 

Розрізняють два типи страхування – це страхові компанії «Life», що 
здійснюють страхування життя, та СК «non-Life», що реалізують усі інші види 
страхування.  

Кількість страхових компаній в Україні активно змінюється (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість страхових компаній в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [2] 
 
За даними Національного банку України, кількість страхових компаній має 

тенденцію до зменшення, так за період з 2012 р. по 2020 р. кількість страхових 
компаній зменшилася на 204 одиниці (тобто майже вдвічі). 

Важливими показниками, що характеризують загальний розвиток 
страхового ринку є надходження валових страхових премій та рівень страхових 
виплат.  

Страхова премія – плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний 
внести страховикові згідно з договором страхування [3]. 

Страхова виплата – грошова сума, виплачувана страховиком відповідно 
до умов договору страхування в разі настання страхового випадку. Страхові 
виплати за договором страхування життя здійснюють у розмірі страхової суми (її 
частини) та (або) у формі регулярних послідовних, виплат обумовлених у 
договорі страхування сум [3]. 

Динаміка основних показників діяльності страхового ринку України 
протягом 2018-2020 років наведена в таблиці 1. 

За даними НБУ, кількість укладених договорів страхування скорочувалася 
протягом всього аналізованого періоду, у 2020 році в порівнянні з 2019 роком 
зменшилася на 76 347,2 тис. од. (38,8%). Така тенденція вказує на зниження 
попиту на страхування серед населення.  
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності страхового ринку України у 2018-2020 роках 

 

2018 2019 2020 

Темпи 
приросту, % 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Кількість укладених договорів 
(тис. од.) 

201077,5 196923,7 120576,5 -2,1 -38,8 

Валові страхові премії (млн грн), з 
них: 

49 367,5 53 001,2 45 184,9 7,4 -14,7 

від страхувальників фізичних осіб 18 431,0 21 632,0 22 577,0 17,4 4,7 

від юридичних осіб 17 348,1 19 034,8 18 406,1 9,7 -3,3 

від перестрахувальників 13 588,4 12 334,4 4 201,8 -9,2 -65,9 

Валові страхові виплати (млн грн) 12 863,4 14 338,3 14 852,7 11,5 3,6 

Рівень валових виплат, % 26,1% 27,1% 32,9% - - 

Обсяг страх. платежів сплачених 
перестраховикам (млн грн) 

17 940,7 16 713,4 8 487,4 -6,8 -49,2 

Сформовані страхові резерви 
(млн грн) 

26 975,6 29 558,8 34 192,1 9,6 15,7 

Активи по балансу (млн грн) 63 493,3 63 866,8 64 925,2 0,6 1,7 

Джерело: розроблено автором за даними [2] 
 
Обсяг валових страхових премій у 2019 році в порівнянні з 2018 роком 

зріс на 3633,7 млн грн (7,4%), проте у 2020 році, порівнюючи з 2019 роком, 
скоротився на 7 816,3 млн грн (14,7). Особливо стрімко скоротилися у 2020 році 
валові страхові премії від перестрахувальників (на 8 132,6 млн грн або 65,9%). 

Валові страхові виплати та рівень валових виплат (відношення валових 
страхових виплат до валових страхових премій) протягом аналізованих років в 
Україні зростають та становлять у 2020 році 14 852,7 млн грн та 32,9% 
відповідно. 

Скорочення обсягу страхових платежів сплачених перестраховикам, як і 
скорочення страхових премій від перестрахувальників, вказують на недостатній 
рівень розвитку перестрахування в Україні. 

Страхові резерви формуються страховиками задля забезпечення 
гарантій виплати страхового відшкодування та є важливим показником 
надійності в діяльності страхової компанії. У 2020 році даний показник в 
порівнянні з 2019 роком зріс на 4 633,3 млн грн (15,7%). 

Активами страховиків є кошти, інвестовані у цінні папери, нерухомість, 
інші цінності або розміщені на рахунках у банках, які дозволяють страховим 
компаніям отримувати додатковий дохід та забезпечувати власну діяльність. 
Протягом аналізованого періоду даний показник змінився несуттєво та 
становить 64 925,2 млн грн у 2020 році. 

Значне скорочення кількості страхових компаній при збільшенні 
показників їх діяльності може вказувати на причетність страховиків до тіньової 
частини економіки, що потребує уваги та пошуку шляхів ліквідації від держави. 
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Дослідивши страховий ринок України, варто зазначити, що частина 
показників страхової діяльності демонструє тенденцію до зменшення. Це вказує 
на наявність проблем організації страхового ринку та необхідність пошуку 
перспектив його розвитку. 

Страхова діяльність в Україні базується на встановлених нормативно-
правових актах, які є застарілими та невідповідними до міжнародних стандартів. 
Показники даної діяльності змінюються нерівномірно, частина з них має від’ємну 
динаміку, що вказує на недостатній рівень державного регулювання та 
контролю за страховим ринком. 

Результати проведеного аналізу дозволяють стверджувати, що діяльність 
страхових компаній в сучасних умовах є нестабільною, має значний процент 
відхилення страхових премій, кількості договорів та обсягу страхових платежів 
сплачених перестраховикам у порівнянні з попередніми періодами страхової 
діяльності. 

Перспективами розвитку страхового ринку в Україні є: 
‒ розвиток середовища, сприятливого для страхового бізнесу; 
‒ підтримка суб’єктів страхового ринку в питаннях самоорганізації; 
‒ заохочення іноземного капіталу в страхову діяльність України; 
‒ збільшення попиту на медичне страхування та корпоративне 

медичне страхування для малих та середніх підприємств; 
‒ успішне функціонування страхової системи, спроможної захистити 

майнові інтереси держави, громадян та господарюючих суб'єктів; 
‒ забезпечення контролю за дотриманням встановлених правил і 

втручанням у діяльність суб’єктів страхової системи; 
‒ поширення нових продуктів страхування, наприклад, захист від 

кібератаки, яка може призвести до фінансових втрат; 
‒ забезпечення рівних умов діяльності для усіх учасників 

страхування та наявність вільної конкуренції; 
‒ відновлення довіри суб’єктів страхового ринку до державних 

інститутів; 
‒ розвиток системи перестрахування; 
‒ підвищення стійкості та платоспроможності страхових компаній 

шляхом збільшення розмірів власного капіталу; 
‒ інтеграція до світового ринку страхування; 
Характеристики страхового ринку України загалом не відповідають 

реальним потребам економіки та прагненням світових страхових ринків, тому 
варто звернути увагу на досвід зарубіжних країн у розвитку страхового ринку та 
систематизовано вдосконалювати український страховий ринок. 
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СУЧАСНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
 

Малий та середній бізнес сьогодні є основною складовою економіки 
держави  та виступає своєрідним стимулятором розвитку фінансово-економічної 
системи країни. Це пояснюється великою часткою зайнятості населення саме в 
цьому секторі (81,5 %), постійно зростаючою кількістю  підприємств, а також 
їхньою часткою  у  формуванні  доданої  вартості  (64 %)  та  податкових  
надходжень  (37 %)  [1]. Незважаючи на це,  підприємства при здійсненні своєї 
діяльності стикаються з багатьма труднощами та проблемами, які змушені 
вирішувати самостійно без належної підтримки з боку держави. Оскільки  бізнес 
виконує важливу роль у господарському розвитку країни, державна підтримка 
підприємств дуже необхідна. Особливо актуальним це питання постає в 
сьогоднішніх реаліях соціально-економічного розвитку країни, коли доводиться 
вести бізнес в умовах пандемії коронавірусу та військових дій, що виводить на 
перший план не прибутковість, а виживання підприємств [2]. 

 
Рисунок 1. Виконання передбачених Стратегією розвитку МСП України 

напрямів станом на 31.12.2020. 
Джерело: створено на основі [4] 

 
У розрізі даної проблеми урядом було схвалено та затверджено 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р та 
від 10 травня 2018 р. № 292-р відповідно  Стратегію розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні  та План заходів її реалізації [3]. Планом 
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заходів передбачено 35 завдань, які містять 63 заходи, за  шістьома 
напрямами( рис 1.). Слід зазначити, що станом на 31.12.2020 було виконано 55 
заходів. 
  На сучасному етапі уряд вважає одним з своїх найважливіших завдань 
розвиток інвестиційної діяльності, створення вільного доступу до всіх сегментів 
ринку за єдиними зрозумілими правилами і тому приділяє значну увагу 
питанням спрямованим на покращення умов ведення підприємницької 
діяльності та створення сприятливого бізнес-середовища. З метою 
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних 
актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності створено 
чимало державних програм підтримки підприємств, більшістю з яких займається 
спеціально створений Фонд розвитку підприємництва (ФРП) [5]. Головна мета 
діяльності Фонду розвитку підприємництва – посилення 
конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх підприємств 
(ММСП) шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових 
коштів через обрані банки-партнери. Оскільки досягнути цієї мети можна лише 
за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим 
завданням Фонду є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного 
забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною. 
Однією з найпопулярніших програм, якими займається ФРП є Державна 
кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена за ініціативи 
Президента України та Прем'єр-Міністра України з метою спрощення доступу 
мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Завдання програми - 
посилення конкурентоспроможності українського мікро та малого бізнесу, 
створення нових робочих місць, повернення трудових мігрантів. Спрощення 
доступу до банківського кредитування забезпечуватиметься за рахунок 
часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами та надання 
Фондом гарантій на портфельній основі Уповноваженим банкам за кредитами. 
Для участі у Програмі підприємство має мати відповідну державну реєстрацію 
(малий бізнес в якості юридичної особи приватного права або фізичної особи – 
підприємця) ,  річний дохід від будь-якої діяльності, який  не перевищує 
еквіваленту 20 млн євро,  досвід ведення прибуткової господарської діяльності 
хоча б за один із двох останніх звітних років та реалістичний та обґрунтований 
бізнес-план [5]. 

Не зважаючи на те, що Фонд розвитку підприємництва є головним 
осередком державних програм, є низка проектів, які створюються індивідуально 
поза його межами. Наприклад, Ощадбанком була створена програма підтримки 
підприємництва «Будуй своє», основною метою якої є надання малому і 
середньому підприємництву наступних можливостей: навчання та консалтинг 
для підприємців і стартапів; швидке відкриття рахунку, миттєва картка та 
зручний інтернет – банк; інструменти для ведення бізнесу від партнерів 
програми на привабливих умовах; отримання фінансової підтримки. На сайті 
програми [6] можна також знайти регіональні програми фінансування за 
областями. Крім того, підприємці можуть скористатись окремою програмою 
підтримки малого і середнього підприємництва на регіональному рівні, 
створеною за підтримки Міністерства економіки України. На сьогодні існує 
певний позитивний досвід такої підтримки. Так, з метою сприяння регіональному 
розвитку Вінницької області та її окремих територій за рахунок залучення 
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інвестиційних та додаткових ресурсів, а також здійснення комплексу заходів, 
направлених на покращення іміджу області та розвиток бізнес-середовища  
було утворено небюджетну організацію “Агенція регіонального розвитку 
Вінницької області [7]. Агенція здійснює організаційне забезпечення конкурсного 
відбору інвестиційних проектів для часткового відшкодування з обласного 
бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і 
середнього підприємництва. Також у багатьох регіонах України на сьогодні на 
підставі рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування розроблено низку програм фінансової підтримки підприємців, 
серед яких: часткове відшкодування суми кредиту  без урахування відсотків за 
умови створення нових робочих місць у  Полтавській області;  фінансово-
кредитна підтримка суб’єктам малого і середнього підприємництва та розвиток 
інфраструктури його підтримки  у Івано-Франківській області; відшкодування 
плати за користування позиками банків та інших вітчизняних і зарубіжних 
фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього 
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у  Рівненській області; 
часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими у 
державних банках для реалізації інвестиційних проектів у Сумській області [1].    
Також існує низка проектів, створених за підтримки європейських партнерів. В 
рамках двостороннього співробітництва між Урядом України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України та Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва реалізують Програму  для менеджерів “Fit for Partnership with 
Germany”. Програма є інструментом підтримки МСП з їхнього виходу на 
глобальні ринки через встановлення партнерських  зв'язків з підприємствами 
країн-партнерів. Програма дає змогу українським підприємцям та менеджерам 
підвищувати професійні компетенції у сфері ведення бізнесу, а також набувати 
нових компетенцій для ведення зовнішньоекономічної діяльності, 
встановлювати ділові контакти з німецькими та іншими іноземними партнерами, 
сприяти просуванню української продукції та послуг на міжнародних ринках. 
Крім того, існує також Німецько-український фонд (НУФ), який надає кредити 
відібраним українським банкам-партнерам для подальшого кредитування мікро-
, малих і середніх підприємств, що відповідають вимогам, які висуваються в 
рамках Програм та Проектів НУФ. 

Європейська Бізнес Асоціація ініціювала проект Unlimit Ukraine для того, 
аби дати поштовх до зростання та розвитку молодому українському бізнесу 
через освітні заходи, консультації партнерів-експертів, участь у спецпроектах, 
діагностику проблем бізнесу й обговорення актуальних для нього питань. 
Учасники проекту розвивають свої професійні навички за допомогою освітніх 
програм Центру з Професійного Розвитку Асоціації, розширюють мережу своїх 
контактів шляхом участі у нетворкінг подіях Асоціації, стають частиною спец 
проектів, отримують фахову консультаційну підтримку від партнерів проекту. 

COSME – це програма ЄС  з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка спрямована на 
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва. У рамках цієї програми державні установи та громадські 
організації мають змогу отримати допомогу для реалізації проектів, націлених 
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на підтримку конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу та розвиток 
міжнародної торгівлі. Доступний для України бюджет складатиме 800 млн. євро. 
Доступна для України Робоча програма  складається із 22 підпрограм, які 
класифіковано за трьома напрямками: полегшення виходу на зовнішні ринки; 
поліпшення умов для конкурентоспроможності; формування культури ведення 
бізнесу. 

У зв’язку з вторгненням Російської Федерації на територію України було 
створено Програму релокації підприємств. Вона полягає у відновленні економіки 
держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або 
знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони Західної України. Наразі 
здійснюється переміщення підприємств в один з дев’яти регіонів (Закарпатська, 
Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Вінницька, Волинська та Рівненська області). До програми може долучитися 
будь-яке підприємство, здійснивши повну або часткову релокацію своїх 
потужностей.  Після ухвалення позитивного рішення про переміщення, 
підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає в себе наступні 
опції: підбір місця розташування для потужностей підприємства; допомога з 
перевезенням на нову локацію; сприяння в розселенні працівників та пошуку 
нових співробітників; підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та 
пошуку ринків збуту. Після завершення бойових дій переміщені підприємства 
повернуться на первинні локації та стануть драйверами відбудови економіки в 
громадах [1]. 

Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація 
МСП» у зв’язку з бойовими діями на території України надасть 800 консультацій 
у квітні- червні 2022 року малому і середньому бізнесу в рамках ініціативи Stand 
for Ukrainian Business. Ініціатива сприятиме підприємцям у доступі до інформації 
та програм підтримки бізнесу, обміні діловими контактами та аналізуватиме 
реальні потреби МСП з метою подальшого залучення міжнародних ресурсів для 
їх покриття та розробки нових програм підтримки підприємництва [8]. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ 

 
 

Особливе місце в економічній системі держави і в житті суспільства 
відводиться малому підприємництву. Це зумовлено тим, що воно є одним з 
провідних секторів ринкової економіки України і значною мірою впливає на 
зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику 
внутрішнього валового продукту, структурну перебудову економіки, 
характеризується швидкою окупністю витрат [1]. У сучасних умовах розвиток  
малого  підприємництва  є  результатом  реалізації довгострокових та 
короткострокових економічних намірів його власників або наслідком впливу 
непередбачених умов середовища його діяльності. Наявність позитивних та 
негативних чинників впливу на діяльність малого підприємства вплинула на 
формування як нових тенденцій, так і появи нових статусних змін у положенні 
малого підприємництва в економіці країни [2]. 

Малий бізнес, як інституційний сектор економіки, давно став домінуючим 
за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Так, у 
більшості розвинутих країн малий бізнес щороку забезпечує приблизно 50-70% 
валового внутрішнього продукту. Малий і середній бізнес в Україні приносить 
55% валового внутрішнього продукту в економіку країни, при цьому якщо 
виділити тільки малий бізнес, то це лише 16% ВВП. Отже, слід розглянути 
причину даних показників та проблем, з якими стикається малий бізнес в 
Україні. Основними причинами гальмування розвитку малого бізнесу в Україні є 
[3]:  неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого 
підприємництва, так і підприємництва в цілому;  високі податки, що змушує 
деяких суб'єктів малого бізнесу йти в тіньову економіку; недостатня державна 
фінансова-кредитна і майнова підтримка малого бізнесу;  відсутність дійового 
механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого бізнесу; 
недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;  
обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;  
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недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів для підприємницької діяльності;  відсутність стимулів для інвестицій;  
психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових 
перетвореннях серед окремих верств населення.  

Дослідивши основні актуальні проблеми малого бізнесу можемо 
виокремити деякі тенденції їх розвитку. По-перше, сукупність  чинників  
політичного  та  економічного  середовища  України  призвела  до  зростання 
кількості  самозайнятих  українців  не  лише  в  країні, але і за її межами, що є 
джерелом потенційних економічних втрат. Так, за інформацією Державної 
служби статистики  України  кількість  трудових  мігрантів  з України  становить  
1,3  млн.  осіб  [4].  З  урахуванням доходу  та  кількості  зайнятих  у  малому  
підприємництві,  одна  зайнята  особа  приносить  дохід  в  розмірі 426  тис. 
Отже, потенціал економічних втрат в економіці України, обумовлених трудовою 
міграцією, складає 553697501,3 тис. грн, що становить 6% загального обсягу 
реалізованої продукції товарів та послуг в Україні. 

По-друге, економічні зміни умов діяльності в Україні призвели до зміни 
інвестиційного статусу малого підприємництва. Економічним наслідком трудової 
міграції є зростання валютних надходжень на територію України у формі 
переказів оплати праці заробітчан. У 2019 році валютні надходження у вигляді 
оплати праці становили 12 774 млн. дол. США, що у гривневому  еквіваленті  
становить  344898  млн.  грн.,  що  на 40% менше тих потенційних втрат, які 
отримує економіка країни від обсягів трудової міграції [5]. Зростання  обсягу  
надходжень  від  українських мігрантів  свідчить  про  зростання  кількості  
мігрантів, зумовленої  погіршенням  умов  економічної  діяльності та  життя  в  
Україні. Збереження таких тенденцій є стратегічною  загрозою  для  
національної  економічної безпеки, оскільки знижує потенційні можливості 
реалізації кадрового, інтелектуального, структурного складових економічного 
потенціалу та закладає майбутні тенденції сповільнення розвитку  малих 
підприємств в країні. 

Наступним  економічно  підтвердженим  фактом зміни  статусу  малого  
підприємства  є  його  вплив  на рівень зайнятості в Україні. Так, у 2019 році 
чисельність зайнятих працівників у суб’єктів малого підприємництва становила 
4319757 осіб, що становило 48% до загальної кількості зайнятих працівників в 
економіці України [6]. За 2013–2019 роки кількість зайнятих працівників  у  
малому  підприємництві  збільшилася на 4%. Така  статистика  зайнятих  у  
малому  підприємництві  дозволяє  зробити висновки про недостатній та 
нерівномірний розвиток. 

Крім того, характерною особливістю малих підприємств в Україні  є  
низька  результативність  та  непрозорість  їх діяльності. У  грошовому  вимірі  
обсяг  реалізованої  продукції (робіт,  послуг)  малими  підприємствами  
збільшився  в 3 рази (з 568 млрд. грн в 2010 році до 1839 млрд. грн в 2019 році). 
Частка малих підприємств в обсягах реалізованої продукції в Україні є відносно 
сталою і становила в 2010 році 17%, а в 2019 – 19% [6]. За десятиріччя участь 
малих підприємств у реалізації продукції збільшилась всього на 2%. Порівняння 
кількісних та вартісних показників розвитку малого підприємства дозволяє 
зробити висновок  про  десятирічну  незмінність  тези  про  низьку 
продуктивність  діяльності  малих  підприємств  в Україні, яка формалізується 
співвідношенням 80:20, яке  виражає  наступний  зміст:  80%  всіх  суб’єктів 
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господарювання в Україні є фізичними особами підприємцями,  які  разом  з  
іншими  суб’єктами  малого підприємництва  сумарно реалізують лише 19% 
обсягу продукції в Україні. 

Сучасною тенденцією розвитку малого підприємництва  є  стрімке  
зростання  невиробничих  витрат (оренда, збут, інші витрати). Так,  
спостерігається значний розрив між прибутком від виробництва  продукції  
(робіт,  послуг)  та  чистим  прибутком малого підприємництва (рис. 1). За 
даними рисунка можна зробити висновок про різну прибутковість діяльності 
суб’єктів малого підприємництва в Україні. Так, основна діяльність, пов’язана з 
виробництвом товарів (робіт, послуг), за даними Держкомстату протягом 2012–
2019 років була прибутковою, операційна діяльність (2012–2017 р.) мала 
негативний фінансовий результат (збиток), який був збільшений на розмір 
єдиного податку його платника [2]. 

 
Рисунок 1. Прибуток малих підприємств, млрд. грн 

*Джерело: складено на основі [6] 
 
Слід зазначити, що у  2020  р.  на  передній  план для розвитку малих 

підприємств вийшли  проблеми, викликані  карантинними  обмеженнями  через  
пандемію COVID-19 : оплата оренди приміщень і обладнання в умовах  
вимушеного простою (найбільше через це постраждали заклади  громадського  
харчування,  сфери  побутових послуг, готелі, магазини в орендованих 
приміщеннях);  погашення кредитних зобов’язань суб’єктів малого 
підприємництва, робота яких зупинена на час карантину; зменшення  кількості  
працівників  на  робочих  
місцях  призвела  до  зменшення  потужності  деяких виробництв і зривів 
термінів постачання сировини або готової продукції;  перевірка  стану  здоров’я  
людей,  які  перетинають кордон, призводить до затримки експорту/імпорту 
товарів,  необхідних  для  діяльності  суб’єктів  малого підприємництва; суб’єкти  
малого  підприємництва,  що  співпрацюють з іноземними партнерами, можуть 
зіштовхнутися з проблемою невиконання зобов’язань іноземними контрагентом 
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через уведення карантинних обмежень у країні його розташування (невчасна 
поставка товару, неспроможність заплатити за отриману продукцію тощо) [8]. 

Також варто розглянути проблеми малих підприємств в умовах 
сьогодення на тлі вторгнення Російської Федерації на територію України. 
Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни 
оцінюються в $80 мільярдів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 
внаслідок зниження ділової активності — 21%. Основними потребами бізнесу 
залишається доступ до фінансів. Також критичним є збереження ключових 
співробітників для функціонування бізнесу. У зв’язку з цим уряд запровадив ряд 
пільг та спеціальних програм задля допомоги розвитку малого бізнесу. 15 
березня Рада ухвалила закон, що передбачає додаткові податкові стимули для 
підтримки бізнесу під час війни. Загалом це близько 40 податкових та інших 
змін. Замість ПДВ і податку на прибуток, тепер діє ставка 2% від обороту та 
спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, 
впровадили добровільну сплату єдиного податку [7]. Крім того, створені також 
програми релокації підприємств із зони бойових дій, а також програми 
доступних кредитів. 

Дослідження шляхів подолання проблем розвитку малого підприємництва 
в Україні дає змогу виокремити пріоритетні напрями державної підтримки: 
фінансова, інформаційна  та  консультаційна,  кадрова,  підтримка експортерів. 
Карантинні обмеження та воєнний стан  також спонукають до  впровадження  
нових  тимчасових  форм  державної підтримки, які наслідують закордонний 
досвід: податкові пільги, компенсації заробітної плати, захист орендарів тощо. 
Розв’язання проблем розвитку малого підприємництва залежить не тільки від 
державної підтримки, а й від діяльності самих підприємців. Збереження бізнесу 
залежить від швидкості реагування на умови, що змінюються: у короткі терміни 
необхідно проаналізувати конкурентоспроможність справи, її сильні боки, 
можливість  перепрофілювання,  освоєння  продажів  через Інтернет та 
безготівкових розрахунків. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЬВІВЩИНИ 
(ПРОГРАМА «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК») 

 
 

Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі міст і регіонів у 
територіальному поділі праці. Стратегічне планування розвитку міста — це 
систематичний процес ухвалення рішень, що сфокусований на потребах 
громади та має на меті вирішення найбільш актуальних локальних проблем, 
оптимальне використання конкурентних переваг з урахуванням розумного 
розподілу наявних ресурсів (часу, коштів, експертного потенціалу, матеріальних 
благ). Таке планування передбачає покращення рівня добробуту населення та 
підвищення темпів розвитку конкретного населеного пункту чи регіону. 
Стратегічне планування сприяє подоланню фрагментарності та 
диспропорційності економічного, соціального й екологічного розвитку територій, 
а також посиленню довіри в системі відносин «влада — бізнес — громадянське 
суспільство» [1]. 

Органи місцевого самоврядування базового рівня в Україні отримали 
більше повноважень та фінансових ресурсів для забезпечення збалансованого 
місцевого розвитку у контексті децентралізації публічної влади. З огляду на це, 
стратегічне планування на рівні територіальних громад набуло якісно нового 
значення. З одного боку, цьому сприяло встановлення прямих міжбюджетних 
відносин органів місцевого самоврядування базового рівня з державним 
бюджетом. З іншого – стимулюючим фактором, що спричиняв необхідність 
впровадження у територіальних громадах принципів стратегічного планування, 
стала зміна підходів до здійснення державної регіональної політики, зокрема в 
частині фінансування державних програм [2]. 

Після формування базового рівня місцевого самоврядування в ході 
адміністративно-територіальної реформи актуалізується питання ефективного 
управління розвитком територій для новоутворених територіальних громад. У 
Державній стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 рр. зафіксована 
необхідність підвищення спроможності територіальних громад до стратегічного 
планування розвитком територій та ефективного управління ресурсами громади 
[3]. 

Варто звернути увагу на основні переваги міста від стратегії, а саме: 

 полегшення процесу розподілу ресурсів; 

 точніший аналіз та оцінка стану міста, прогноз його майбутнього; 

 відображення інтересів мешканців місцевої громади; 

 усунення певних конфліктів щодо розвитку громади, швидке вирішення 
певних проблем; 

 створення позитивного іміджу міста; 
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 вказання на перспективні галузі для залучення інвестицій; 

 створення певного діалогу між владою, бізнесом та громадою; 

 демонстрація ефективної діяльності місцевої влади, зокрема щодо 
готовності задовольнити найважливіші потреби мешканців [1]. 

Львівська область – конкурентоспроможний реґіон з високим рівнем 
інвестиційної та туристичної привабливості, інноваційної активності, 
розвиненими креативними індустріями, соціальною, транспортною та 
інженерною інфраструктурою, ландшафтним різноманіттям та багатими 
природними і рекреаційними ресурсами, розвиненим людським потенціалом. 
Вигідне географічне положення та розвинені зовнішньоекономічні зв’язки 
сприяють інтеграції реґіону у світову економіку, розширенню географії та 
залученню різних форм міжнародного співробітництва.  

Поряд з тим, володіючи значним соціально-економічним потенціалом, 
реґіон потребує кроків влади щодо підвищення добробуту населення, а це 
можливо за умов подолання зростаючої міграції трудових ресурсів та молоді, 
вирішення низки економічних, соціальних, екологічних та безпекових проблем 
[4]. 

Стратегія розвитку Львівської області на 2021-2027 роки спрямована на 
досягнення цільових орієнтирів сталого економічного зростання та високого 
рівня життя населення регіону шляхом реалізації регіональних, місцевих 
програм та проєктів соціально-економічного розвитку [5]. 

Слід зазначити, що стратегія передбачає реалізацію п’яти стратегічних 
цілей:  

1. Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації  
2. Якісне життя  
3. Збалансований просторовий розвиток  
4. Чисте довкілля  
5. Туристична привабливість 
У даній роботі ми розглянемо саме третю стратегічну ціль, яка складається 

з трьох напрямів і включає в себе 27 технічних завдань:  
1. Розвиток інфраструктури територіальних громад 
2. Дорожньотранспортна, логістична, транскордонна та інформаційно-

комунікаційна інфраструктура 
3. Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій [5]. 
Територіальний розвиток Львівської області характеризується суттєвими 

територіальними відмінностями. Окремо виділяється м. Львів, яке є потужною 
територіальною соціально-економічною системою і решта територій. 
Концентруючи третину населення області, місто поглинає майже дві третіх 
інвестицій, які надходять для оновлення основного капіталу. Орієнтовно 55% 
прямих іноземних інвестицій, що надходять в область – м. Львів. 2/3 роздрібного 
товарообороту також припадає на Львів. 

Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для 
підвищення логістичного потенціалу регіону, модернізації інфраструктури доріг, 
транспорту та зв’язку та підвищення якості житлово-комунальних послуг на 
території усієї області, особливо в прикордонних, сільських та гірських 
територіях.  

На дану Програму поетапно виділяють кошти. Так, у 2021 році  обсяг 
фінансування складає 13 047 760,0 тис. грн, у 2022 році - 12 000 250,0 тис. грн , 
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у 2023 році - 8 591 100,0 тис. грн [5]. На жаль, на сьогодні невідомо, чи програма 
на 2022 рік реалізується за повним планом.  

Здійснюючи аналіз даних орієнтовного фінансового плану реалізації 
технічних завдань до Програми 3 «Збалансований просторовий розвиток», ми 
зауважили, що у першому напрямі найбільше коштів на 2021-2023 роки 
виділено на «Розвиток та модернізація систем водопостачання із 
впровадженням сучасних інноваційних технологій» , а саме 450 000,0 тис. грн. 
Стосовно другого напряму, то переважає «Будівництво концесійної 
автомобільної дороги Львів – Краковець» - 16 000 000,0 тис. грн, зі значним 
відривом «Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. 
Львова» - 6 200 000,0 тис. грн та «Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонти та утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення Львівщини» - 5 000 000,0 тис. грн. Щодо останнього 
напряму, то найбільше фінансується  «Мультиплікація ефекту підтримки 
зеленого туризму на розвиток дерев’яного домобудування, як 
високотехнологічного елементу біоекономіки Львівщини» - 295 000,0 тис. грн [4]. 

Отже, на нашу думку головною метою стратегії є перетворення Львівщини 
на територію європейських цінностей та високої якості життя, можливостей для 
розвитку особистості та бізнесу, регіон з конкурентоспроможною інноваційною 
економікою, чистим довкіллям, збереженою культурною спадщиною. Стратегії 
регіону та територіальних громад Львівської області на плановий період 2021 – 
2027 рр. були розроблені в 2018 – 2020 рр. і здебільшого є взаємоузгодженими 
із Державною стратегією регіонального розвитку.  

Наразі невідомо чи ця Стратегія буде повністю реалізована, але ми 
сподіваємось, що війна не нестиме великої загрози та план буде виконано. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
Стан оборотних активів у сучасних умовах господарювання відіграє 

важливу роль, оскільки вони формують вагому та найбільш мобільну частку в 
активах будь-якого суб’єкта господарювання.  

Оборотні кошти - це сукупність грошових коштів підприємства, які вкладені 
в оборотні виробничі фонди і фонди обігу з метою забезпечення безперервності 
процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку. 

 Раціональне використання оборотних активів та їх оптимізація є одним з 
основних завдань будь-якого виробничого підприємства для забезпечення 
безперервного виробництва за умов інфляційних процесів, кризи, збільшення 
конкуренції. Це впливає на можливості виконання виробничих планів 
підприємства, дотримання зобов’язань перед споживачами, забезпечення 
стійкого фінансового становища й створення умов для подальшого 
конкурентоспроможного розвитку підприємства.  

У процесі виробництва оборотний капітал проходить декілька стадій 
(рис.1). 
 

 
Рис.1. Кругообіг оборотного капіталу 
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Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г' = Г + ΔГ, тобто 
коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою. Отже, 
самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, 
який проходить різні стадії і набирає різних форм. Що менше часу оборотний 
капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), то вища 
ефективність його використання, і навпаки [2]. 

Здійснюючи свою діяльність в умовах ринкової економіки як суб’єкт 
підприємницької діяльності, будь-яке підприємство повинно забезпечувати стан 
своїх оборотних активів на такому рівні, щоб швидко і якісно реагувати на 
потреби ринку. Саме з цією метою проводиться аналіз складу і структури 
оборотних коштів підприємства. 

Склад оборотних коштів - це сукупність окремих елементів оборотних 
виробничих фондів і фондів обігу. Склад оборотних коштів у різних галузях 
господарства може мати певні особливості. Так, у виробничій сфері основні 
статті оборотних коштів - це сировина, основні матеріали, незавершене 
виробництво, готова продукція. В окремих галузях промисловості є статті 
оборотних коштів, що характерні лише для них. Наприклад, у металургійній 
промисловості в оборотних коштах враховується змінне обладнання, а у 
добувних галузях до витрат майбутніх періодів включають витрати на 
гірничопідготовчі роботи. 

За загальною класифікацією до оборотних коштів належать: 
- виробничі запаси; 
- поточні біологічні активи; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукція; 
- товари; 
- векселі одержані; 
- дебіторська заборгованість; 
- поточні фінансові інвестиції; 
- грошові кошти та їх еквіваленти; 
- інші оборотні активи. 
Структура оборотних коштів - це питома вага вартості окремих статей 

оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів. 
Структура оборотних коштів має значні коливання в окремих галузях 
господарства. Вона залежить від складу і структури витрат на виробництво, 
умов поставок матеріальних цінностей, умов реалізації продукції (виконаних 
робіт, наданих послуг), проведення розрахунків [1]. 

Інформаційною базою аналізу оборотних активів підприємства є ф. №1 
«Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати». 

Проведемо аналіз складу та структури оборотних коштів підприємства на 
основі Балансу ТОВ "Сільпо-Фуд" (табл.1). 
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Таблиця 1 
Порівняння структури і складу оборотних активів ТОВ «Сільпо-Фуд»2019-

2020 р. 

Активи 
2019 р, 2020 р, 

Зміни в 
структурі 

Сума, 
тис.грн. 

Структура
, % 

Сума, 
тис.грн 

Структура
,% 

Запаси 5 226 37,3 5 622 37,9 +0,6 

Векселі одержані 577 4,1 1 270 8,6 +4,5 

Дебіторська заборгованість 
за продукти, товари і послуги 

3 111 22,2 3 208 21,6 -0,6 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками 

491 3,5 517 3,5 0 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1 612 11,5 1 688 11,4 +0,1 

Поточні фінансові інвестиції 891 6,4 1 308 8,8 +2,4 

Гроші та їх еквіваленти 1 637 11,7 1 091 7,4 -4,3 

Інші оборотні активи 466 3,3 120 0,81 -2,19 

Усього 14 004 100 14 826 100 - 

Складено автором на основі джерела [3]. 
 
Провівши аналіз  оборотних активів ТОВ "Сільпо-Фуд",бачимо, 

що найбільшу частку як у 2019 р., так і 2020 р. займають запаси.  
За проаналізований період не відбулося значних змін у складі та структурі 

обо-ротних активів підприємства. Спостерігається збільшення отриманих 
векселів на  4,5% та приріст поточних фінансових інвестицій на 2,4%. 

Несуттєво зменшилась частка грошей та еквівалентів (-4,3%) та інших 
оборотних активів (-2.19 %)., 

Отже, ТОВ «Сільпо-Фуд» веде стабільну операційну та фінансову 
діяльність, проводить активну роботу по залученню нових інвестицій. Грамотне 
управління оборотними засобами підприємства сприяє зниженню витрат на 
виробництво і збут продукції. Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, 
палива, забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Однак для більш 
точного та детального висновку, щодо роботи підприємства необхідно 
проводити комплексний аналіз як активів, так і пасивів балансу. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. А. С. Полторак. Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-

методологічні підходи. Ефективна економіка № 7, 2013 URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2171 

2. Коршунов В.В. Економіка організації (підприємництва).2015.URL:   
https://stud.com.ua/22866/ekonomika/ekonomika_organizatsiyi_pidpriyemstva 

3. ТОВ «Сільпо-Фуд». Офіційний сайт. Форма фінансової звітності №1 
«Баланс». 2019-2020. URL:  https://silpo.ua/reports 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2171
https://stud.com.ua/22866/ekonomika/ekonomika_organizatsiyi_pidpriyemstva


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

206 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

Мокрицька В.-А. Т. 

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

Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів 

 

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
 

Сьогодні світ прагне як найшвидше робити своє життя більш зручним. Це 
стосується усього, від гаджетів котрі вміють впорядковувати речі до введення 
інновації на державному рівні. Наша держава рухається в ногу із світом, і аби 
витіснити старі бізнес-технології та створити нові потрібно впроваджувати 
радикальні зміни. Інновації мають дуже сильний вплив на фінансово-
економічний розвиток. 

Для початку потрібно зрозуміти деякі терміни, інновації - це кінцевий 
результат інноваційної діяльності, у вигляді нового чи удосконаленого 
продукту або технологічного процесу, який наділено якісними перевагами при 
використанні та проектуванні, виробництві, збуті, використовується у 
практичній діяльності та має суспільну перевагу.[1]Цифрова економіка - це 
комунікаційне середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, 
результат трансформаційних ефектів нових технологій загального 
призначення в сфері інформації, комунікації і нанотехнологій.[2]Та 
«цифровізація» як синтетичної категорії, під якою розуміються всі соціально-
економічні процеси, в основі яких лежить використання цифрових 
технологій.[3] 

Варто почати з того , що Н.М. Пантєлєєва дуже чітко зазначила 
проблему: “Традиційні підходи до надання банківських послуг і ведення 
банківського бізнесу вже не задовольняють зростаючий попит та очікування 
клієнтів, не відповідають вимогам підвищення ефективності та 
прибутковості.”[4] Ця проблема чітко дає зрозуміти що потрібно розвиватися, 
а значить змінювати наявну систему. У економічній літературі є таке поняття 
як: фінансові технології, Патрік Шуфель у своїй праці  пише що фінтех - це 
нова фінансова галузь, яка застосовує технології для поліпшення фінансової 
діяльності.[5]На сучасному етапі фінтех розглядають як екосистему, яка 
поєднує всіх учасників фінансового ринку, зокрема, фінтех-стартапи, 
регуляторів, банки, міжнародні платіжні системи, асоціації банкірів та 
фінансистів, інкубаторів, акселераторів, постачальників.[6] Виходячи з цього 
можна сказати фінансові інновації  та фінансові технології тісно пов’язані.  

Новий етап на думку науковців розпочався коли було впроваджено 
пластикову банківську картку - ця “новинка” неабияк вплинула на фінансову 
сферу та збільшила клієнтоорієнтованість, що є досі актуальним. Про те на 
зміну пластиковим банківській картці приходить безконтактні платіжні картки. 
Всім нам відома система «PayPass» є мало не у кожного користувача 
банківської карти, адже це спрощує життя і робить банківські операції ще 
більш зручними.[4] 
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Варто не забувати що є і інші інновації, до прикладу: системи керування 
коштами, електронні гроші, електронний банкінг та інші. Ці впровадження 
дійсно спрощують життя людству, адже тепер не потрібно стояти в довгих  
чергах у банку чи до банкомату, а все можна зробити лише в кілька кліків. 
Саме для цього весь світ почав діджиталізацію, зокрема і в фінансовій галузі.  

Відповідно до концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки головною метою цифровізації є здійснення 
цифрової трансформації чинних галузей, що розвиваються, а також 
перетворення життя на нові галузі, які є більш ефективними. Цього зростання 
можна досягти лише шляхом включення ідей, дій, ініціатив та планів, 
пов’язаних з цифровізацією, у національні, регіональні, галузеві стратегії та 
плани розвитку. Цифровізація є визнаним механізмом економічного 
зростання, оскільки технології можуть позитивно впливати на ефективність, 
результативність, вартість та якість економічної, соціальної та особистої 
діяльності.[7]. За останнє десятиліття було створено чи мало нових 
фінансових інновацій та продуктів , на “табл. 1” зображені деякі з них. 

Таблиця 1 
Фінансові інновації 

Рік Інновація 

2013 “Hana Bank’s Integrated Mobile Strategy” - інтегрована мобільна 
стратегія забезпечення клієнтів різноманітними продуктами та 
доступом до інтелектуальних фінансових рішень у режимі 
реального часу для вирішення та полегшення фінансових і 
життєвих проблем клієнтів. 

2013 “SegurCaixa Auto” - нове рішення автострахування з додатковими 
функціональними можливостями для мобільних девайсів.  

2014 “Idea Cloud (Secure Banking Cloud)” - безпечна банківська хмара, 
яка прогнозує збитки, управляє бюджетом і прогнозує фінансову 
ситуацію компанії. 

2014 “ReciBox” - онлайновий і багатофункціональний сервіс 
обслуговування, що дає змогу клієнтам повністю керувати та 
контролювати власні рахунки.  

2015 “Fidor Smart Current Account” - розрахунковий онлайн-рахунок 
управління фінансами, пошуку найбільш вигідних банківських 
продуктів, формування додаткового доходу. 

2015 “Fidor Smart Current Account” - безкоштовний банківський рахунок, 
побудований за допомогою інтерфейсу додаткового 
програмування (API). 

2016 “Virtual Assistant in Foreign Trade WATSON” - ефективний 
фінансовий термінал з більш швидким доступом до інформації для 
співробітників і клієнтів - надання спеціалізованих консультацій і 
рекомендацій. 

2016 “CEO Mobile® biometrics” - новий стандарт безпеки мобільних 
банківських послуг для надання швидкого та безпечного доступу 
до послуг.  

Джерело:  [4] 
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 Ці інновації дали поштовх до нових розробок в сучасності, люди 
зрозуміли на скільки зручні фінансові інновації особливо в поєднанні із 
цифровізацією. Інноваційні розробки дають змогу зручно використовувати 
фінансові послуги не лише простим споживачам, а й багатьом підприємствам. 
Завдяки фінансовим технологіям багато підприємств можуть обійти безліч не 
потрібних дій та зекономити власний час. 

Підсумовуючи вище написане можна сказати що, фінансові інвестиції є 
неймовірно корисними та ще більш ефективними разом із цифровізацією. 
Поєднавши ці два напрямки  людство може зробити своє життя легшим, а 
ведення фінансових процесів для виробництв ефективнішим. І аби надалі 
продовжувати Україні розвиватися разом із світом, потрібно не лише 
використовувати наявні інновації, а й створювати свої. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Студентська бібліотека «Букліб», «11.2. Поняття та види інновацій. Поняття 

інноваційної діяльності та її предмет»[Електронний ресурс] : [ 
https://buklib.net/books/37223/ ]  

2. Пуцентейло П.Р.,(2018) Гуменюк О.О. «Цифрова економіка як новітній вектор 
реконструкції традиційної економіки» [c.131-143].  

3. Січкаренко К.О., (2018) «Цифровізація як фактор змін у міжнародних економічних 
відносинах» [c.31]. 

4. Пантєлєєва Н.М.(2017) «Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: 
тенденції, виклики та загрози» [c.68]. 

5.  Schueffel, P., (2016), «Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech», Journal of 
Innovation Management. [рр. 32–34].  

6. Шевченко О.М., (2020) «Розвиток  фінансових технологій в умовах цифровізації 
економіки України» [c.3] 

7. Закон України “Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її 
реалізації” № 826 від 09.09.2020. 

 

https://buklib.net/books/37223/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2020-%D0%BF#n447


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

209 

 

Мокрицька В.-А. Т.  

Науковий керівник - к.е.н., доц. Гринчишин Я. М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПАРТНЕРСТВА В БІЗНЕСІ 

 
Сьогодні, коли світ не стоїть на місці, з’являється все більше і більше 

інновацій. Так і сферу бізнесу не оминуло це, з’явилися нові методики 
створення, ведення та взаємодії бізнесу. На сьогоднішній день партнерство 
сильно впливає на успішність ведення бізнесу. 

Є багато форм партнерств та практика показує, що форми, котрі були 
популярні ще десять років тому, сьогодні є мало ефективними. Тому нас 
цікавлять саме сучасні форми. Економісти виділили декілька основних форм, до 
прикладу: лізинг, факторинг, франчайзинг та венчурне фінансування. Кожна з 
них варта окремої уваги.  

Лізинг - це вид інвестиційної діяльності, при якому лізингова компанія 
купує у постачальника предмет лізингу і потім здає його в оренду за певну 
плату, на певний термін і на певних умовах клієнту з подальшим переходом 
права власності лізингоотримувачу [1]. В підприємництві функція лізингу 
полягає у тому, щоб створити сприятливі умови для розвитку малого та 
середнього бізнесу. Лізинг перетворює користувача майна у його власника [2]. 
Відповідно до Закону України “Про фінансовий лізинг” здійснювати лізингову 
діяльність можуть наступні суб‘єкти: 

- лізингодавець - юридична особа, яка набула у встановленому законом 
порядку право надавати послуги з фінансового лізингу і на підставі договору 
фінансового лізингу передає лізингоодержувачу у володіння та користування 
об’єкт фінансового лізингу; 

- лізингоодержувач - фізична особа, фізична особа - підприємець або 
юридична особа, яка відповідно до договору фінансового лізингу отримує від 
лізингодавця об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування; 

- продавець (постачальник) - фізична особа, фізична особа - підприємець 
або юридична особа, в якої лізингодавець набуває у власність майно на підставі 
договору купівлі-продажу або договору поставки для подальшої передачі 
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу [3]. 

Другою формою є факторинг, не менш важливий в сучасному бізнесі. 
Цивільним кодексом України визначено що за договором факторингу 
(фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) 
передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 
сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а 
клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової 
вимоги до третьої особи (боржника). Також там зазначається що: 

- сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт;  
- клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, 

яка є суб'єктом підприємницької діяльності; 
- фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка 

відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції [4]. 
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Також присутня доволі відома та розвинута форма партнерства - 
франчайзинг. Тонюк М. у своїй праці визначає це поняття як: “Франчайзинг - це 
такий різновид підприємницької діяльності, за якої одна сторона (франчайзер) 
передає іншій стороні (франчайзі) певний пакет документів (франшизу) на 
певний строк, за певну плату на договірній основі. Він є особливою системою 
відносин між суб’єктами підприємницької діяльності” [5]. Звідси можна зробити 
висновок, що ця форма при правильному використанні може бути 
прискорювачем для розвитку бізнесу. Адже, продаючи франшизу, ви розвиваєте 
свій бізнес не в межах одного об’єкту, а в декількох, про те вже “руками” 
франчайзі. 

Слід згадати ще про венчурне фінансування. Під венчурним капіталом 
розуміють довгострокові прямі інвестиції пайового характеру, що вкладаються 
переважно на 3-7 років індивідуальними та інституціональними інвесторами 
(венчурними фондами) для створення або розвитку молодих інноваційних 
підприємств [6]. Роль венчурного бізнесу полягає в тому, що: 

- ризикований бізнес веде до створення нового бізнесу; 
- венчурний бізнес збільшує кількість зайнятих спеціалістів;  
- венчурні підприємства сприяють технологічним перетворенням 

традиційної галузі економіки; 
- ризиковий бізнес є генератором абсолютно нового бізнес ідей, що 

робить технологічний прорив; 
- венчури заохочують великі компанії до ще розвитку структури 

управління та організвції бізнесу [7]. 
В результаті можна сказати, що безумовно кожна форма є важливою, 

проте варто не забувати що кожна з них є специфічною і тому не завжди підійде 
під той чи інший бізнес. Для того щоб зрозуміти, яка з форм підходить саме під 
ваше підприємство потрібно найняти спеціаліста, або ж шукати свій метод 
партнерства через спроби та помилки. Також слід не забувати, що кожне 
підприємство специфічне і не завжди йому підійде один тип, можливо виникне 
потреба комбінування форм для ефективнішого розвитку компанії. 

Список використаних джерел: 
1. Коваль В.  Лізинг як  фінансовий  інструмент розвитку  підприємства  

АПК. Економічний аналіз. 2010. Вип. 7. С. 83-85. 
2. Топішко Т. І. Принципи, функції та механізми лізингових операцій. Вісник 

НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка”. 2008. Вип. 4 (44). С. 207-213. 
3. Про фінансовий лізинг: Закон України від 4 лютого 2021 року №1201-IХ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#n231. 
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
5. Тонюк М. О. Франчайзинг як особлива форма організації та 

функціонування бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 687-689. 
6. Кузьмін О. Є., Литвин І. В. Венчурні організації у машинобудуванні: види та 

тенденції розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 126-135. 
7. Притуляк Н. М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності 

(теоретичний аспект). Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 8. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2013/5.pdf. 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

211 

 

Мокрицька В.-А. Т. 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Петик Л.О. 

Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів 

 

ОПОДАТКУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
 

Оподаткування віртуальних активів є доволі складними процесом, ще 5 
років тому легалізація криптовалюти в Україні була не реальною на думку 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й Національної 
комісії, яка здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Пояснювали вони це тим, що правова основа цифрових валют є доволі 
складною, та не дає змоги називати її валютою. 

Про те все змінилося у 2020 році, коли в парламенті з’явився 
законопроект “Про віртуальні активи”, який запропонували депутати. У ньому 
йшлося пояснення термінів, котрі стосуються віртуальних грошей. До 
прикладу: “віртуальний актив - особливий вид майна, який є цінність в 
електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може 
знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути заезпеченими 
та не забезпеченими.”, також йшлося про такі поняття як: гаманець 
віртуального активу, забезпечений віртуальний актив, ключ віртуального 
активу, незабезпечений віртуальний акти та інші. Про те тоді його направили 
на доопрацювання, а згодом на висновок спеціального комітету та ще багато 
потрібних етапів.[1] 

Хоч і законопроект дійшов до кінцевої редакція, про те одна з основних 
вимог було створення спеціального органу, котрий би контролював обіг та всі 
операції. Але отримав відмову Президента України щодо створення нового 
органу, через потребу у додатковому виділенню коштів для утримання їхньої 
діяльності. Але натомість було запропоновано покласти необхідні функції на 
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.[2]З того моменту 
проект залишається без змін та подальших дій, хоч і був прийнятий в 
першому читанні. 

Не зважаючи на те , що проект перебуває на паузі, проте оподатковувати 
віртуальні активи потрібно, тому чинне податкове законодавство говорить, що 
здійснювати оподаткування доходу фізичної особи від операцій із 
криптовалютами потрібно за загальними правилами.[3]Слід не забувати про 
те що, дохід від продажу криптовалют оподатковується за загальними 
правилами – 18% податку та 1,5% військового збору. Крім того, 
оподатковуваний прибуток - це загальна сума коштів, отриманих від продажу 
криптоактивів, а не позитивна різниця між придбаною та проданою сумою. 
Також при поданні одноразового добровільного декларуванні потрібно 
познайомитися із ставками збору: 

1. 5% з валютних цінностей на рахунках в українських банках та інших 
активів в Україні; 

2.  9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних банках або 
фінустановах та інших активів за кордоном; 
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3. 2,5% з номінальної вартості державних облігацій України 
придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.[4] 

Згідно із новими правилами, в Україні має бути створений Державний 
реєстр посередників, котрі пов’язані із рухом віртуальних активів. У законі 
визначено суб’єкти яким буде надаватися спеціальна ліцензія для подальшої 
роботи. В цей перелік входять суб’єкти господарювання котрі здійснюють 
наступну діяльність:  

1.Зберігання та/або адміністрування; 
2.Обмін; 
3.Переказ; 
 4.Посередницькі послуги. 
Протягом перехідного періоду ймовірно буде полегшення щодо 

законодавства на користь як держави, так і бізнесу. Можна очікувати, що в 
державний бюджет будуть надходити не лише податки , а й збори за видачу  
відповідних ліцензій та дозволів. Співпраця з міжнародними ринками 
криптовалют дасть змогу залучати все більше іноземних інвестицій в Україну, 
що збільшить оборот у цьому секторі, а отже, збільшиться поповнення 
державного бюджету. Надання віртуальним активам легального статусу 
пришвидшить розвиток галузей, які розвиваються, та створить сприятливі 
умови для збільшення національних податкових надходжень. Однак для 
належного врегулювання законодавства необхідно внести зміни до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними 
активами. Тоді ми можемо обговорити всі податкові ставки.[5] 

У висновку можна сказати що, надання віртуальним активам правового 
статусу дасть поштовх як для розвитку бізнесу, так і для поповнення 
державної казни. На мою думку оподаткування потрібно ввести негайно, адже 
ринок криптовалют зараз доволі багатий на різні види активів. Тому кожен хто 
бажає може оволодіти тим активом, який йому по кишені. Згодом коли ставка 
активу зростає, відповідно збільшується курс самої валюти і особи при 
виведені на свій рахунок сплачують мінімальний відсоток, таким чином гроші 
котрі б мали йти у державний бюджет йдуть просто у кишеню особи. 
Оподаткування криптовалюти  може стати серйозним джерелом надходження 
коштів в держбюджет. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ 

 
 

Процес переходу до ринкової економіки в Україні та формування 
початкових ринкових структур потребує нових підходів до організації та 
ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. За складних 
умов внутрішнього податкового клімату, уповільнення економічного розвитку в 
умовах військової агресії Росії у підприємств можуть бути різні інтереси в 
отриманні та розподілі прибутку та збільшенні корпоративного доходу. Ці та інші 
аспекти їх діяльності мають базуватися на фінансовій стабільності та 
платоспроможності, оптимальний рівень якої підтримуватиметься за допомогою 
універсальних методів, розроблених світовою ринковою цивілізацією та 
об’єднаних у цілісну й ефективну систему через науку фінансового 
менеджменту. 

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою фінансової 
діяльності підприємства. Це визначає конкурентоспроможність підприємства та 
його потенціал у діловому співробітництві, є запорукою ефективної реалізації 
економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин: як підприємства, так і 
його партнерів. 

Оцінка фінансової стійкості є частиною аналізу фінансової ситуації, яка 
характеризує особливості нагромадження капіталу підприємства, його структуру 
та динаміку. Достатній рівень фінансової стійкості є своєрідним показником 
формування іміджу компанії, а отже, залучення інвестицій, отримання 
банківських кредитів та роботи з надійними контрагентами. Тому вивчення 
методів і підходів до забезпечення фінансової стійкості підприємства є 
важливою частиною фінансової роботи підприємства, що свідчить про наявність 
у підприємства фінансових ресурсів для забезпечення подальшого фінансово-
економічного розвитку [1]. 

Фінансову стійкість підприємства можна визначити як здатність 
підприємства формувати фінансові ресурси таким чином, щоб забезпечити 
можливість постійного уніфікованого основного бізнесу з урахуванням усіх 
ризиків і змін зовнішнього середовища [2]. 

Платоспроможність означає, що підприємство має достатньо грошових 
коштів та їх еквівалентів для погашення боргів, які потребують негайного 
погашення. 

Основними ознаками платоспроможності є: 
- наявність достатньої кількості коштів на поточному рахунку; 
- відсутність прострочених зобов'язань. 
Однак наявність незначних залишків готівки на рахунках не означає 

банкрутства підприємства, оскільки гроші можуть надійти на них протягом 
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кількох днів. Очевидно, що ліквідність і платоспроможність не є тотожними 
поняттями [3]. 

Ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю. Це пов’язано 
з тим, що підприємство в міру стабілізації виробничої діяльності має певну 
структуру активів і фінансування, внаслідок чого показники ліквідності 
залишаються незмінними або демонструють незначне відхилення від 
попереднього значення. 

Навпаки, фінансове становище підприємства в частині 
платоспроможності характеризується різкими змінами і залежить від наявності 
фінансових ресурсів, виконання плану продажів, своєчасного надходження 
платежів від контрагентів та багато іншого. 

Платоспроможність підприємства виступає як зовнішній прояв фінансової 
стійкості, ядром якої є забезпечення оборотних коштів підприємства 
засновницькими джерелами. 

Залежно від способу визначення необхідної суми витрачених коштів 
(потреби в платоспроможності) платоспроможність можна використовувати для 
оцінки: можливості продовження поточної діяльності - фактичної 
платоспроможності; ступінь покриття зовнішніх термінових зобов'язань і 
планових витрат загальної платоспроможності. 

Найбільш повну фінансову стійкість підприємства можна показати на 
основі вивчення балансу між активами і пасивами балансу. Фінансовий баланс 
активів і пасивів на балансі є основою для оцінки фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства. 

Компанія постійно формує акції за рахунок власних і сторонніх коштів. 
Аналіз відповідності та невідповідності (надлишок чи нестача) запасів і витрат 
визначає абсолютні показники фінансової стійкості. 

Серед багатьох різноманітних заходів, які сприяють підвищенню 
платоспроможності та підтриманню ефективної діяльності, особливо 
виділяються наступні: 

- зміни у складі директорів компанії та стилі управління; 
- інвентаризація майна підприємства; 
- оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат компанії; 
- продаж незавершених будівель; 
- обґрунтування необхідної чисельності персоналу; 
- реалізація надлишків обладнання, матеріалів та залишків; 
- реструктуризація боргу шляхом перетворення короткострокової 

заборгованості в довгострокові позики або іпотеку; 
- впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації 

виробництва; 
-  удосконалення організації праці; 
- капітальний ремонт, модернізація основних засобів, заміна застарілого 

обладнання. 
Якщо підприємство отримує прибуток і є неплатоспроможним, необхідно 

проаналізувати привласнення прибутку. 
Крім радикальних напрямків підвищення платоспроможності 

підприємства, необхідно шукати внутрішні резерви з метою підвищення 
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рентабельності та досягнення збалансованої роботи за рахунок більш повного 
використання виробничих потужностей, підвищення якості та 
конкурентоспроможності товарів, зниження їх собівартості, раціональне 
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, витрат і втрат.  

Основну увагу слід приділити ресурсозбереженню: запровадженню 
прогресивних норм, стандартів і ресурсозберігаючих технологій, використанню 
вторинної сировини, організації ефективного обліку та контролю за 
використанням ресурсів, вивченню та впровадженню передового досвіду в 
умовах збереження, матеріального та морального стимулювання 
ресурсозбереження та зменшення непродуктивних витрат і втрат. 

Велику допомогу у виявленні резервів підвищення платоспроможності 
підприємства може надати маркетинговий аналіз для вивчення попиту і 
пропозиції, ринків і формування на цій основі оптимального асортименту і 
структури виробництва і розподілу продукції підприємства. 

Таким чином, фінансову стійкість підприємства можна визначити як 
здатність підприємства формувати фінансові ресурси таким чином, щоб 
забезпечити можливість постійного єдиного основного бізнесу з урахуванням 
усіх ризиків і змін зовнішнього середовища, а платоспроможність - здатність 
своєчасно та в повному обсязі виконувати заплановані платежі та термінові 
зобов'язання, зберігаючи при цьому нормальний ритм господарської діяльності. 
Платоспроможність визначається, але не обмежуючись, розміром наявних 
фінансових активів. 
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ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В УКРАЇНІ 

 
 

Усі економічні процеси, які відбуваються в Україні, супроводжуються 
появою і розвитком усіх її структурних підрозділів, це також стосується 
фінансового ринку та ринку інвестицій.   

Ефективне функціонування цих ринків можливе лише в умовах їх 
наповнення відповідною інфраструктурою. Основне місце в інфраструктурі 
фінансового ринку і ринку інвестицій належить фінансовим посередникам.  

Фінансові посередники - це ті особи або компанії, які пропонують фінансові 
послуги інвестору без необхідності зв’язку з емітентом фінансового інструменту 
[1]. 

Найважливішими перевагами фінансових посередників є: вони 
направляють заощадження в інвестиції; більш персоналізований сервіс з 
можливістю запропонувати більше альтернатив інвестору; у багатьох випадках 
послуга фінансового посередника є неупередженою; більш професійне 
обслуговування з більшим стеженням за ситуацією клієнта, оскільки вони цим 
живуть. 

Однак до недоліків можна віднести: працюючи з комісією, вони можуть не 
запропонувати найкращий товар своїм клієнтам, а просто шукати товари, які 
найбільше приносять користь брокеру, про якого йдеться. таким чином, послуга 
фінансового посередництва може бути не безсторонньою; залежно від того, в 
яких випадках послугу може не персоналізувати. Це відбувається особливо у 
дуже великих компаній, які мають повністю стандартизовані послуги [1]. 

Призначенням фінансових посередників є сприяння руху інвестиційних 
ресурсів у формі фінансових активів від тих суб'єктів, які мають тимчасово вільні 
фінансові ресурси і бажають їх максимально ефективно інвестувати, до тих, хто 
має потребу в залученні цих ресурсів на максимально вигідних для них умовах. 

Основна роль фінансових посередників у розвитку економіки будь-якої 
держави полягає в забезпеченні ефективного функціонування механізму 
залучення інвестицій. Рівень інвестицій значно впливає на обсяг національного 
доходу суспільства.  

Інвестиції у масштабах країни визначають процес розширеного 
відтворення. Будівництво нових підприємств, зведення житлових будинків, 
прокладання доріг, а, отже, і створення нових робочих місць залежать від 
процесів інвестування або капіталоутворення [2].  

На думку Правдюк Н. Л., під інвестиційною діяльністю розуміється 
вкладення інвестицій і практичні дії з метою одержання прибутку й (або) 
досягнення іншого корисного ефекту [3].  
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Більш точне визначення сутності фінансового посередництва та 
фінансових посередників дають В. В. Зимовець і С. П. Зубик [4]. Вони 
пропонують розглядати сутність фінансового посередництва у двох аспектах – у 
вузькому та більш широкому розумінні.  

У вузькому розумінні автори розглядають фінансове посередництво як 
систему опосередкованого фінансування, що полягає в залученні фінансових 
ресурсів з метою їх подальшого розміщення у фінансові активи.  

У широкому розумінні, з їх точки зору, фінансове посередництво полягає у 
будь-якій професійній діяльності на фінансовому ринку, а також комерційній і 
комісійній діяльності з цінними паперами.  

Вчені-економісти роблять акцент на тому, що саме процес створення нових 
зобов'язань та їх обмін на зобов'язання інших суб'єктів господарювання 
становить основу діяльності фінансових посередників і відрізняє їх від інших 
суб'єктів фінансової діяльності (наприклад, дилерів або інститутів довірчого 
управління), які також сприяють переливу капіталу між галузями економіки, але 
не створюють власних фінансових зобов'язань.  

Сучасні автори класифікують фінансових посередників за 
інституціональними ознаками – здебільшого на банківські і небанківські 
інститути.  

Функцію перерозподілу вільних фінансових ресурсів від потенційних 
інвесторів до позичальників виконує фінансово-кредитна система, яка 
поділяється на дві підсистеми – банківську і парабанківську. Кожна з цих 
підсистем представлена окремими інститутами. Г.О. Партин і О.І. Тивончук 
розглядають банківську систему як сукупність банківських організацій – 
центрального банку і комерційних банків. Парабанківську систему, на їх думку, 
складають небанківські фінансово-кредитні організації (парабанки) – пенсійні та 
інвестиційні фонди, страхові, фінансові, факторингові та лізингові компанії, 
брокерські і дилерські фірми, поштово-ощадні організації [2].  

Принципова відмінність банківських установ від не банківських 
визначається в тому, що небанківські фінансово-кредитні організації, на відміну 
від банків, не емітують власних боргових зобов'язань, а лише власні акції.  

З точки зору поділу на банківські і небанківські фінансових посередників 
розглядають також І. В. Токмакова і В. В. Краснов. Але вони уточнюють, що 
«такий поділ є суто умовним, оскільки зумовлюється не структурними 
особливостями зазначених суб'єктів, а чинним у країні законодавством, що 
обмежує здійснення банками операцій на грошовому ринку» [2]. 

Фінансові посередники демонструють свою сутність через функції, що є 
обов'язковими для всіх видів фінансових посередників. Головною і 
першорядною прийнято вважати функцію перерозподілу вільних фінансових 
ресурсів в економіці. Під нею розуміється оптимальний розподіл фінансових 
ресурсів між галузями економіки шляхом акумулювання коштів індивідуальних 
інвесторів (постачальників капіталу), їх трансформації і переміщення до 
споживачів капіталу.  

Система фінансового посередництва в економіці виконує такі функції:  
– перерозподіл і зниження ризиків інвестування шляхом диверсифікації 

активів;  
– підвищення ліквідності інвестиційних ресурсів шляхом професійного 

управління активами;  



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

218 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

– збалансування попиту і пропозиції на фінансовому ринку шляхом 
приведення активів і зобов'язань відповідно до потреб економіки;  

– зниження витрат на здійснення операцій з активами;  
– управління ризиками інвестування шляхом контролю та моніторингу;  
– зменшення асиметричності інформації на фінансовому ринку [2]. 
Проаналізувавши діяльність, деяких фінансових посередників, можна 

сказати що є тенденція до збільшення фінансових активів. Бачимо, що кількість 
посередників зменшується, це означає що на фінансовому ринку залишаються 
більш стійкі посередники.   

Таблиця 1 
Показники діяльності фінансових посередників в Україні протягом 2017-

2020рр. 

Назва показника 
Роки 

2017 2018 2019 2020 

Банківські установи 

Кількість банків, од 82 77 75 74 

Активи банків, млн. грн. 
1 336 
358 

1 360 
764 

1 494 
460 

1 822 
814 

Надані кредити 
1 042 
798 

1 118 
618 

1 033 
539 

963 664 

Обсяг зобов’язань, млн. грн. 
1 172 
761 

1 205 
114 

1 293 
606 

1 612 
174 

Страхові компанії 

Кількість страхових компаній 294 281 233 210 

Обсяг отриманих премій, млн. грн. 43 431,8 49 367,5 53 001,2 45 184,9 

Обсяг страхових виплат, млн. грн. 10 536,8 12 863,4 14 338,3 14 852,7 

Активи страхових компаній, млн. 
грн. 

57 381,0 63 493,3 63 866,8 64 925,2 

Ломбарди 

Кількість ломбардів 415 359 324 302 

Обсяг виданих кредитів, млн. грн. 16 389,0 16 442,3 18 178,5 16 571,0 
Джерело: складено автором на основі [5,6] 

 
У сучасних умовах розвитку економіки можна впевнено стверджувати, що 

ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю і різноманітністю 
фінансових посередників, а також асортиментом фінансових послуг, які вони 
надають учасникам ринку.  

Фінансові посередники відіграють важливу роль на фінансовому ринку. 
Відповідно до українського законодавства фінансове посередництво, як і на 
більшості ринків розвинених країн, поділяють на два типи: банківське та 
небанківське фінансове посередництво.  

Ключова роль у здійснені посередницької діяльності на фінансовому ринку 
в Україні належить банкам, а головними послугами, які вони надають, є 
банківське кредитування. В Україні до фінансових посередників можна 
зарахувати майже всі установи, які працюють у фінансовому секторі. Найбільш 
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розвиненими серед них є банківські установи та страхові компанії, решта 
перебуває у стадії становлення та їх роль у фінансовій системі країни є 
незначною.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Фінансові посередники. URL: https://uk.economy-pedia.com/11031818-financial-
intermediaries  
2. Лаврик О.Л. Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі 
розвитку економіки України. URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/764-4887-1-PB.pdf  
3. Правдюк, Н. Л. Сутність інвестиційної діяльності: роль та значення 
інвестицій / Н. Л. Правдюк, А. В. Слівінська // Вісник Запорізького національного 
університету №2(6), 2010. – С. 195-198. 
4. Зимовець, В. В. Фінансове посередництво[Текст]: навч. посіб / В. В. Зимовець, 
С. П. Зубик. – К.: КНЕУ, 2005. – 288 с 
5. Офіційний сайт НБУ / наглядова статистика. URL: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist   
6. Активи банків (2008-2022). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/  
 

 

Савицька А.М. 

Науковий керівник: д е.н., проф. Ватаманюк-Зелінська У. З. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ 

 
Під час воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити своєчасне, належне 
та безперервне виконання місцевих бюджетів. З метою забезпечення 
ефективного функціонування бюджетної сфери та важливих потреб жителів 
територіальної громади в період воєнного стану Офіс Президента України, 
Уряд, Верховна Рада України, НБУ Рада та інші центральні органи виконавчої 
влади прийняли багато швидких, дієвих та практичних рішень. 

11 березня 2022р. Уряд прийняв постанову №252, якою визначив 
особливості формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 
стану. 

Постанова № 252 передбачає, що у період воєнного стану з метою 
оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень для 
забезпечення безперебійного функціонування установ і закладів бюджетної 
сфери, комунальних підприємств та задоволення життєво необхідних потреб 
жителів територіальних громад у період воєнного стану, введеного Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в 
Україніˮ, виконання та формування місцевих бюджетів здійснюється відповідно 
до бюджетного законодавства з урахуванням таких особливостей: 

1) органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи, місцеві державні 
адміністрації, військово-цивільні адміністрації продовжують здійснювати 
бюджетні повноваження, а у разі утворення військових адміністрацій такі 

https://uk.economy-pedia.com/11031818-financial-intermediaries
https://uk.economy-pedia.com/11031818-financial-intermediaries
file:///C:/Users/Acer/Downloads/764-4887-1-PB.pdf
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-formuvannya-ta-vikonannya-miscevih-byudzhetiv-u-period-voyennogo-stanu-252
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397


Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

220 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

повноваження здійснюють військові адміністрації відповідно до статті 15 Закону 
України “Про правовий режим воєнного стануˮ; 

2) виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні 
адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації: 

 приймають за поданням місцевих фінансових органів 
рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети; 

 здійснюють без погодження відповідною комісією місцевої 
ради передачу бюджетних призначень від одного головного 
розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків 
бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, 
включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку 
за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою; 

 можуть приймати рішення про перерахування коштів з 
місцевого бюджету державному бюджету для здійснення згідно із 
законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії 
Російської Федерації проти України і забезпечення національної 
безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, 
її територіальної цілісності відповідно до пункту 22-2 розділу VI 
“Прикінцеві та перехідні положенняˮ Бюджетного кодексу України; 

 затверджують місцеві (цільові) програми (вносять до них 
зміни) з дотриманням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України; 

 приймають рішення (кожна із сторін) про передачу коштів між 
місцевими бюджетами без укладення договорів; 

 здійснюють розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з 
державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам; 

3) відповідно до вимог Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи 
забезпечують складення проектів місцевих бюджетів, які затверджуються 
рішеннями виконавчих комітетів відповідних місцевих рад чи розпорядженнями 
місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій або 
військових адміністрацій; 

4) Державна казначейська служба забезпечує розрахунково-касове 
обслуговування місцевих бюджетів та складення звітності про виконання 
місцевих бюджетів із застосуванням електронних носіїв під час обміну 
інформацією та з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 червня 2021 р. № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 
стануˮ (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2974). 

Завдяки позитивній динаміці надходжень у 2021 році (рівень виконання 
планових показників за доходами становив 106,5%) та з початку поточного року 
(за два місяці 2022 року такі надходження забезпечені у запланованому обсязі 
64,7 млрд грн). Видатки місцевих бюджетів, насамперед забезпечують 
соціально чутливі потреби з функціонування установ і закладів бюджетної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text%C2%A0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text%C2%A0
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сфери, комунальних підприємств та задоволення життєво необхідних потреб 
жителів територіальних громад [2]. 

За попередньою інформацією Міністерства фінансів України за січень-
березень 2022 року із загального фонду державного бюджету місцевим 
бюджетам надано трансфертів у сумі 37.242,6 млн грн, або 97,7 % плану на цей 
період, з яких у повному обсязі перераховано: освітню субвенцію (для виплати 
заробітної плати педагогічним працівникам) у сумі 24,8 млрд грн, субвенцію на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 
915,4 млн грн, субвенцію на забезпечення окремих видатків районних рад, 
спрямованих на виконання їх повноважень  – 38,6 млн грн; додаткові дотації –
2 008,4 млн грн; базову дотацію надано у сумі 3,6 млрд грн (88,9%) [3]. 

У результаті місцевій владі необхідно відкоригувати військові системи та 
знайти шляхи наповнення своїх бюджетів для підтримки та відновлення 
соціально-економічної стабільності, яка була серйозно порушена через 
руйнування бізнесу. Там, де це можливо, регіональні громади мають 
заохочувати малий та середній бізнес повертатися до роботи, сплачувати 
податки та наповнювати свої бюджети. Перед місцевою владою стоїть непросте 
завдання: підтримати не лише економіку країни, а й соціально незахищені 
верстви населення, внутрішньо переміщених осіб, створити необхідні умови для 
української промисловості, витісненої із зон активних бойових дій. 
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Фінансовий стан підприємства характеризується значною кількістю 
показників, відобразити їх характер і тенденцію змін при аналізі досить складно, 
тому виникає необхідність розрахунку комплексного показника оцінки 
фінансового стану. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 
передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання або 
дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в економічному середовищі, що 
є надзвичайно актуальним для сьогодення.  

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 
комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі 
ці види діяльності підприємства. [1] 

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, 
робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що 
позитивно впливає на його фінансовий стан. 

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки 
планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.  

Напрями діяльності фінансової політики підприємства є наступні: 
фінансова діяльність; операційна, інвестиційна та звичайна. 

Ця діяльність може бути направлена на: 
• виконання податкових зобов'язань; 
• цільову діяльність; 
• амортизаційну діяльність; 
• інвестиційна. 
Після оцінки фінансової діяльності складається фінансовий план. 
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб 

усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли 
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у 
фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність 
продовження або встановлення таких відносин з підприємством. [2] 

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є 
дані:  

• балансу (форма № 1);  
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• звіту про фінансові результати (форма № 2);  
• звіту про рух грошових коштів (форма № 3);  
• звіту про власний капітал (форма № 4);  
• дані статистичної звітності та оперативні дані.  
Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно 

оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін 
характеризують фінансовий стан підприємства. 

До показників задовільного фінансового стану підприємства можна 
віднести: 

• стійку платоспроможність;  
• ефективне використання капіталу; 
• своєчасну організацію розрахунків; 
• наявність стабільних фінансових ресурсів. 
Показники незадовільного фінансового стану підприємства: 
• неефективне розміщення коштів;  
• брак власних оборотних коштів; 
• наявність стійкої заборгованості за платежами; 
• негативні тенденції у виробництві.[3] 
Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка 

взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Дохідність підприємства 
характеризується абсолютними й відносними показниками.  

Абсолютний показник дохідності - це сума прибутку або доходів.  
Відносний показник - рівень рентабельності.  
Рівень рентабельності підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції 

(товарів, послуг), визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації 
продукції до її собівартості: 

Р = (П/С) 100, (де Р - рівень рентабельності,%; П - прибуток від реалізації 
продукції, грн.; С - собівартість продукції, грн.) 

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та 
попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність 
показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін, тому 
показники торішні приводяться у відповідність із показниками звітного року за 
допомогою індексації цін. 

Для оцінювання рентабельності підприємства бажано використовувати 
систему взаємопов'язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно 
використовувати дві основні групи показників рентабельності. 

1. Показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу). 
2. Показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу 

(виробничих активів). [4] 
Розраховуються як відношення прибутку і коштів, вкладених у 

підприємство засновниками, акціонерами та інвесторами:  
Основні напрями комплексного аналізу фінансового стану підприємств 

містять визначення:  
• сутності та завдань комплексного фінансового аналізу;  
• інформаційної бази комплексного аналізу та системи вимог до неї;  
• особливостей побудови моделі обробки вхідної інформації відповідно до 

специфіки об’єкта дослідження;  
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• цільового елемента комплексного фінансового аналізу – інтегрованого 
показника оцінювання фінансового стану підприємства;  

• комерційної надійності підприємства – об’єкта дослідження;  
• ймовірності банкрутства підприємства;  
• майбутніх трендів фінансово-господарської діяльності підприємства на 

основі інтерпретації результатів комплексного фінансового аналізу. [5] 
Загалом в організації процесу комплексного фінансового аналізу можна 

виокремити кілька    взаємопов’язаних етапів, зміст яких може змінюватися 
залежно від потреб аналізу.  

На першому етапі замовник комплексного аналізу забезпечує постановку 
цільової функції моделі обробки вхідної інформаційної бази.  

На другому етапі передбачається обґрунтування процедур та проведення 
первинної обробки, узагальнення та консолідації вхідної фінансової інформації.  

Третій етап моделі обробки вхідної інформаційної бази передбачає 
забезпечення технічної реалізації методичних засад, визначених на першому 
етапі моделі, на основі обґрунтованої на другому етапі сукупності напрямів 
аналізу та об’єктів дослідження. При цьому забезпечуються вибір необхідної 
методики консолідації результатів первинної обробки вхідної інформації за 
певними напрямами дослідження, визначення структури та порядку 
формування цільового інтегрованого показника.  

Інтерпретація та пояснення результатів обробки фінансової інформації                                                              
відбувається на четвертому етапі. [6] 

Отже, комплексна оцінка фінансового стану підприємства вважається 
завершальним етапом, найбільш важливим елементом аналізу його 
фінансового стану, характеризується значною кількістю показників, відобразити 
їх характер і тенденцію змін при аналізі досить складно, тому виникає 
необхідність розрахунку комплексного показника оцінки фінансового стану.  

Оцінка фінансового стану дає можливість визначити керівництву 
підприємства платоспроможність (ліквідність, рентабельність, прибутковість) і 
спрогнозувати, спланувати роботу таким чином, щоб досягти найкращих 
результатів. Також, передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта 
господарювання або дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в 
економічному середовищі, що є надзвичайно актуальним для сьогодення. 

Для цього аналізують показники, що базуються на розрахунках 
економічних даних по фінансовій звітності.  
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
БАНКАМИ 

 
 

Кредит виступає однією з ключових категорій, яка притаманна ринковій 
економіці і відображає реальні взаємовідносини між економічними суб’єктами та 
зв’язки між ними. Ця категорія віддзеркалює економічну сторону відносин, що 
характеризують зворотній рух капіталу, завдяки чому виступає важливим 
важелем у стимулюванні розвитку господарської діяльності. Кредитні відносини 
забезпечують перетворення грошового капіталу в позичковий, відповідно до 
чого виникають та діють економічні відносини між позичальником та 
кредитором. 

В сучасних умовах саме банківський кредит стимулює відтворювальні 
процеси в суспільстві за рахунок забезпечення грошовими ресурсами поточної 
господарської діяльності підприємств. Навіть той факт, що більшість українських 
банківських установ погіршили показники своєї фінансової стійкості внаслідок 
фінансової кризи та несприятливих економічних тенденцій, все ж таки 
кредитування є основним напрямком діяльності комерційних банків, а в кредитні 
операції вкладається переважна більшість залучених фінансових ресурсів 
банківськими установами. 

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 [4]. 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 
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допоміжним інструментом, за допомогою якого суб’єкти не виходять з ринку, а 
навпаки – утримують стійкі позиції на ньому та зберігають можливості для свого 
розвитку. 

Банки виступають основними суб’єктами-позичальниками на ринку. 
Система принципів банківського кредитування представлена трьома рівнями, 
перший з яких стосується загальноекономічних підходів до реалізації кредитних 
відносин. Другий рівень стосується властивостей кредиту в цілому, а третій 
передбачає особливі умови, в яких здійснюються кредитні відносини в кожному 
конкретному випадку і має відношення до особливостей функціонування як 
окремої банківської установи, так і окремого господарюючого суб’єкта. 

В умовах ринкової економіки на діяльність банківських установ та 
здійснення кредитних операцій ними впливає немало різноманітних чинників, які 
мають відношення як до особливих умов діяльності банків, так і до 
загальноекономічної ситуації в країні. Чинники, що впливають на ефективність 
здійснення кредитування банками України, можна розділити на такі три основні 
групи:  

 правові – пов’язані із відсутністю досконалої нормативно-правової 
бази, недостатньою кількістю та якістю існуючих законів у цій сфері 
та ін.;  

 внутрішньобанківські – фактори, які залежать від якості 
менеджменту банку, рівня професійної підготовки працівників, 
дотримання ними посадових інструкцій, положень тощо;  

 соціально-економічні – чинники, які залежать від соціально-
економічної ситуації в країні, зокрема, рівень розвитку економіки, 
доходи населення, політична ситуація тощо [2]. 

Для удосконалення кредитних послуг банків у контексті реформування 
існуючої нормативно-правової бази у напрямі покращення обслуговування ними 
господарюючих суб’єктів необхідно, на наш погляд, 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»;  

 сформувати адекватне методичне забезпечення для аналізу 
фінансового стану позичальника; 

 привести норми та положення укрїанського 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 
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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 [3]. 

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; 

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; 
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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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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ 

 
 
На даному етапі розвитку економіки внаслідок глобалізації і високих 

темпів інформатизації суспільства були створені соціальні мережі і нові форми 
фінансування, які ґрунтуються на громадській участі. Це обумовлює виникнення 
нових економічних і фінансових інструментів, які спроможні змінити звичні для 
нас процеси, одним з яких є краудфандинг. Краудфандинг в сучасних умовах 
виступає потужним джерелом залучення інвестиційних ресурсів у проєкти / ідеї / 
інновації. 

Краудфандинг – це залучення фінансової допомоги від зацікавлений осіб 
шляхом колективного фінансування на онлайн-платформах [1]. 

Існує 4 види краудфандингу: 

 На основі пожертв: краудфандер жертвує кошти, не розраховуючи 
на їх повернення. Пожертви зазвичай використовуються для підтримки проєктів, 
що допомагають боротися із наслідками стихійних лих, голоду, покращувати 
освітні програми тощо.  

 На основі нагород: краудфандер перераховує кошти з очікуванням 
винагороди, яка може бути у вигляді отримання товару чи послуги, 
запропонованого компанією.                           

Крім того, існує два типи кампаній краудфандингу на основі нагород:  
(1) «Все або нічого» – вимагає, щоб проєкт досяг 100 відсотків своєї мети 

фінансування. Якщо мета не буде досягнута, кошти повертаються 
краудфандерам.    

(2) «Зберігати все» або кампанія з гнучким фінансуванням дозволяє 
ініціатору проєкту зберігати залучені суми.  

 Кредитний: найбільш швидко зростаючий тип краудфандингу, 
займає 73% ринку. Краудфандер позичає гроші фізичним особам або компаніям 
за умови отримання додаткових відсотків. Хоча існують платформи, орієнтовані 
виключно на соціально орієнтоване кредитування, більшість діють як комерційні 
платформи і прямо конкурують з іншими фінансовими посередниками.  

 Краудфандинг на основі капіталу: краудфандер купує капітал у 
компанії. Акціонерний капітал є новою, але швидко зростаючою моделлю в 
краудфандингу. Однак краудфандинг на основі капіталу залишається сильно 
залежним від регуляторних рамок, які часто обмежують інвестиції в капітал для 
інвесторів [1]. 

Для українського бізнесу краудфандинг – це передусім можливість 
залучити потрібні ресурси на умовах благочинних внесків. У такому разі автор 
бізнес-проєкту може зреалізувати задумане з мінімальними особистими 
інвестиціями, або й взагалі без них. Крім того, такий формат залучення коштів 
може стати в пригоді, якщо у вас вже є готовий продукт, і вам необхідно його 
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протестувати. Або ж ви бажаєте випустити цілу продуктову лінійку без власних 
вкладень чи кредитів.  

Нині в Україні створені спеціалізовані краудфандингові онлайн-
платформи, які виступають посередниками між авторами проєктів та 
спонсорами, а фінансування на таких майданчиках здебільшого здійснюється на 
благодійній основі [2]. Найбільш відомими з них є Спільнокошт та Dobro.ua 
(табл. 1). 

Спільнокошт публікує проєкти у сферах соціального розвитку та 
інновацій, екології, соціального підприємництва, освіти, науки, технологій, 
культури, мистецтва, урбаністики тощо та проєкти на перетині цих тем. Кошти 
виплачуються проєкту, якщо збереться вся зазначена сума чи хоча б 50% від 
неї. Платформа отримує 10% від зібраної суми у випадку вдалого завершення 
проекту. Усі гроші з проєкту, що вважається невдалим, обов’язково 
повертаються на рахунки вкладників [3]. 

Dobro.ua – це перша та найбільша в Україні платформа онлайн-
благодійності, ефективний та сучасний інструмент для залучення коштів на 
благодійні та соціальні проєкти будь-якого спрямування. Діяльність платформи 
dobro.ua забезпечує Міжнародний Благодійний Фонд «Українська Біржа 
Благодійності». 

GoFundEd – перша і єдина краудфандингова платформа в Україні, що 
спеціалізується на освітніх ініціативах [6]. 

Таблиця 1 
Найбільші краунфандингові платформи України 

Краунфандингова 
платформа 

Зібрано коштів (грн) Кількість успішних 
проєктів 

Спільнокошт 50449481 562 

Dobro.ua від Української 
Біржі Благодійності 

457610155 6933 

GoFundEd 4893083 174 

Джерело: складено на основі [4,5,6]. 
 
Дані табл. 1 свідчать про те, що в Україні присутні успішні приклади 

фінансування проєктів за рахунок краудфандингу, проте більшість з них мають 
соціальний, а не бізнес-напрямок. 

Серед переваг краудфандингових платформ для бізнесу є: 
 Витрати коштів за цільовим призначенням. За правилами, 

більшість сайтів не дозволяють витрачати кошти меценатів на потреби, не 
зазначені у проєкті. 

 Широке охоплення. На краудфандингових майданчиках можна 
втілити як соціальні або благодійні проєкти, так і бізнес-ідеї. 

 Прозорість. Повна інформація про проєкти доступна кожному. 
 Націленість на результат. Кожен власник проєкту повністю звітує 

про те, на якому етапі перебуває реалізація його справи. У разі провалу 
продукту після виходу на ринок, гроші залишаються в автора проєкту. Якщо ж 
він не став опікуватися проєктом після отримання коштів, кошти повертаються 
до власників. 
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 Доступність. Зазвичай мінімальний поріг долучення до проєктів 
відсутній. Інвестувати можна, маючи лише доступ до інтернету та трохи вільних 
коштів. 

 Простота у користуванні. Краудфандингові платформи 
забезпечують найпростіший і найзрозуміліший для пересічного користувача 
інтерфейс, без підписання великої кількості документів чи особистої присутності 
[2]. 

Отже, краудфандинг є високотехнологічним і досить зручним 
інструментом модернізації фінансово-інвестиційної системи нашої країни. Він 
має низку беззаперечних переваг, являє собою цікаву та перспективну 
технологію фінансування та інвестування, а тому має великі перспективи 
розвитку в Україні. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
 

Фінансове забезпечення відіграє важливу роль у процесі розвитку регіонів 
і допомагає розв’язувати численні соціально-економічні завдання, покликані 
підвищувати життєвий рівень населення і сприяти загальнонаціональному 
прогресу на рівні окремих територіальних одиниць. А якщо врахувати 
проголошений в останні роки курс держаної політики на розвиток 
самоврядування на місцевому рівні, то питання забезпечення територіальних 
громад необхідними ресурсами, зокрема, фінансовими, які задовольняють 
потреби регіонів, стає дедалі актуальнішим. Тому достатнє фінансове 
забезпечення та  управління ним, яке здійснюється з боку державних органів 
влади, має реалізовуватися у рамках функціонування результативного 
організаційного механізму, вдосконалення якого повинно бути пріоритетом 
державного управління на шляху до створення і забезпечення сприятливих 
умов для ефективного функціонування регіонів. 

Через те організаційні методи управління, які в сукупності становлять 
собою організаційний механізм, покликані знаходити відповіді на питання 
найефективнішого перерозподілу фінансових ресурсів у напрямі покращення 
регіонального розвитку. 

Організаційний механізм можна розцінювати як сукупність заходів, 
спрямованих на здійснення послідовного виконання робіт, формування 
відповідних організаційних структур, в рамках яких здійснюється певна 
діяльність. Організаційний механізм – це різнопланове складне поняття, яке 
притаманне багатьом сферам суспільного життя. Воно стосується як 
економічних, так і управлінських процесів, які відбуваються в суспільстві, тому 
гармоніює з різними термінами, конкретизуючи таким чином ті чи інші наукові 
положення  

Виходячи із сутності зазначеного поняття, організаційний механізм 
управління фінансовим забезпеченням на регіональному рівні можна трактувати 
як комплексне поняття, яке передбачає сукупність управлінських методів, 
принципів та дій, здійснюваних з боку державних та місцевих органів влади 
щодо пошуку, залучення, розподілу та найбільш ефективного використання 
фінансових ресурсів у напрямі збалансованого соціально-економічного розвитку 
певного регіону та покращення життя населення. 

Управління регіональним розвитком у контексті його достатнього 
фінансового забезпечення повинно здійснюватися в рамках належної 
законодавчо-правової бази, яка визначає взаємовідносини держави та регіонів в 
плані управління фінансовим забезпеченням територій. Зокрема, мова йде про 
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закони про Державний бюджет України, про державні та регіональні програми 
економічного і соціального розвитку територій та про інші нормативні документи, 
на основі яких регулюються процеси управління фінансовим забезпеченням на 
регіональному рівні та здійснюється правове регулювання діяльності 
господарюючих суб’єктів. Окремо варто згадати Закон України «Про 
симулювання розвитку регіонів», в якому визначено, що «фінансування 
стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій 
здійснюється за рахунок коштів, передбачених на  цю мету в законах України 
про Державний бюджет України та рішеннях про місцеві бюджети … на 
відповідні роки, та інших джерел відповідно до законодавства» [1]. 

Стосовно інституційних елементів досліджуваного механізму, то тут слід 
згадати основні владні органи, наділені державою повноваженнями у сфері 
управління фінансовим забезпеченням регіонів: 

- Кабінет Міністрів України як основний центральний орган виконавчої 
влади, який забезпечує виконання стратегічних завдань державного управління 
регіональним розвитком щодо територіального забезпечення фінансовими 
ресурсами; 

- інші центральні органи влади, відповідальні за реалізацію фінансової 
політики на регіональному рівні; 

- місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, які виконують покладені на них державою повноваження 
стосовно фінансового забезпечення підконтрольних їм територій. 

Всі ці органи влади взаємодіють між собою шляхом укладання угод 
регіонального розвитку, в яких визначаються основні положення щодо 
фінансового забезпечення відповідних територій в рамках державної та 
регіональної стратегій. 

Варто зазначити, що основними завданнями регіональної фінансової 
політики є забезпечення економічної незалежності i розвитку регіону. 
Становлення та розвиток в Україні інституту місцевого самоврядування із 
самодостатніми місцевими бюджетами та передача місцевим органам влади 
визначених повноважень обумовлюють формування бюджетного процесу згідно 
із європейськими стандартами, що водночас передбачає пошук нових напрямів 
фінансового забезпечення регіонів [2, с.163-164]. 

Бюджетна децентралізація передбачає здійснення заходів державного 
управління, які спрямовані на підвищення фінансової самостійності місцевих 
бюджетів. З цією метою законодавці внесли зміни до Податкового та 
Бюджетного кодексів та планують також внести зміни ще до рядку законодавчих 
актів та, зокрема, до Основного закону України у контексті розширення 
повноважень місцевих органів влади щодо розширення їх повноважень у сфері 
бюджетної політики. 

Загалом, бюджетна політика як складова фінансової політики держави 
відіграє важливу роль в економічних процесах країни та має проводитися 
відповідно до принципів ефективності досягнення соціально-економічного 
розвитку країни. Шляхи застосування бюджетної політики залежать від 
економічних умов, в яких перебуває економічна система певної країни, та цілей, 
поставлених перед урядом, що приймає відповідні рішення [3]. 

Проте на даний час бюджетна система України перебуває на стадії 
вдосконалення взаємовідносин між учасниками бюджетних процесів. 
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Недосконалість перерозподілу коштів державного та місцевого бюджетів 
спричиняє залежність окремих територій від центральних органів влади та їх 
політики. У свою чергу, це є свідченням недосконалої управлінської політики як 
на рівні держави, так і на рівні окремих територіальних одиниць. Також така 
ситуація свідчить і про слабкий соціально-економічний розвиток окремих 
регіонів країни. 

Загалом, на наш погляд, здійснювана на сьогоднішній день 
децентралізація місцевих фінансів та бюджетного процесу може 
розбалансувати всю бюджетну систему країни. Тому у цьому напрямі необхідно 
забезпечити чіткі нормативні приписи щодо регламентації бюджетної 
децентралізації, здійснюваної в державі. Зокрема, необхідно внести зміни до 
бюджету, до Бюджетного та до Податкового кодексу, а також прийняти два 
закони, які стосуються змін до земельних законів, та закони, які спрямовані на 
економічне посилення сільських, селищних громад. Також потрібно з метою 
підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів закріпити 
за місцевими громадами достатній обсяг податку на доходи фізичних осіб не 
нижче рівня минулих років. 

Таким чином, прогресивний розвиток територій залежить від злагодженої 
взаємодії елементів досліджуваного механізму, які органічно пов’язані між 
собою і в сукупності становлять систему, на основі якої реалізуються 
управлінські функції держави. Це сприяє ефективній реалізації моделі 
субнаціонального розвитку, на основі якої використовується фінансовий 
потенціал регіонів і яка забезпечує вагомий результат від використання 
фінансових ресурсів місцевими органами влади.  
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СТАН КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
 

Каталізатором економічного зростання усіх, без винятку, країн світу є 
розвиток малого та середнього бізнесу. В Україні частка цього сегменту у ВВП 
за різними оцінками становить від 49% до 55 %, а частка зайнятих у бізнес-
секторі – близько 63 % [9].  

За останні роки внаслідок військових, політичних, економічних причин 
погіршився стан економіки України, що дуже сильно вплинуло на малий і 
середній бізнес. Малий і середній бізнес розглядають як один із головних 
напрямів розвитку економіки, адже йому притаманна гнучкість виробничої 
діяльності та самостійність у вирішенні власних проблем. Варто відзначити, що 
малий і середній бізнес може оперативно реагувати на зміни в суспільстві, 
краще розуміти уподобання населення та створювати нові робочі місця. Щороку 
власний капітал займає все більшу частку в основному капіталі бізнесу. 
Кредитних грошей потрібно на порядок більше, однак через жорсткі умови 
кредитування та високі ставки доступність кредитів обмежена. 

Кредитування вважається однією із найважливіших етапів малого та 
середнього бізнесу України, оскільки дає можливість підприємствам бути 
конкурентоспроможними. Більша половина економічно та інноваційно активного 
населення України зосереджено саме у даному секторі економіки. 

Кредит виражає результати функціонування кредитних відносин в 
економіці, виступає найбільш мобільним джерелом коштів для забезпечення 
потреб суб’єктів господарювання і цим сприяє організації безперебійного 
виробничого процесу та економічному зростанню. За допомогою кредиту 
здійснюються інвестиції в основний капітал, що сприяє розміщенню і 
модернізації виробництва, випуску нових видів продукції. Роль кредиту як 
економічної категорії проявляється:  

1) у регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного відтворення. 
Кредитна форма перерозподілу ВВП та національного доходу є завершальною 
інстанцією. Вона охоплює, поряд із фінансовою, також виробничу й невиробничу 
сфери, різні галузі виробництва й різні регіони;  

2) впливає на структурну перебудову економіки;  
3) на формування важливих пропорцій в економічній системі: 

співвідношення між фондами відшкодування, нагромадження і споживання;  
4) на галузеву структуру економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси 

перерозподіляються в ті галузі де забезпечується отримання високих прибутків;  
5) у забезпеченні науково-технічного прогресу;  
6) в обслуговуванні інноваційного прогресу;  
7) виступає джерелом інноваційного процесу [1, с. 39]. 
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Однією з проблем, яка гальмує розвиток малого та середнього бізнесу в 
Україні, є пошук додаткового джерела фінансування для подальшого розвитку. 
Як показує практика, для більшості вітчизняних малих підприємств основним 
джерелом фінансування їх діяльності є власні кошти. Однак малі підприємства 
не в змозі самостійно повністю задовольнити потреби у фінансуванні цих видів 
ресурсів. 

В умовах сучасної кризи, викликаної коронавірусом, військовою 
ситуацією, банки мають забезпечити максимальний доступ малого та 
середнього бізнесу до кредитних ресурсів. Із стабілізацією фінансової ситуації 
та зниженням відсоткових ставок до рівня рентабельності підприємств малого і 
середнього бізнесу, інтерес банків до їх кредитування буде супроводжуватися 
зростанням конкуренції в цьому напрямі розвитку банківського бізнесу. 

Одним з основних джерел фінансування малих і середніх підприємств є 
інвестиції в основний капітал. Як зазначалося вище, основним джерелом 
фінансування основних засобів протягом останніх років є власні кошти, які 
становлять більше половини інвестицій. Друге джерело фінансування – 
кредити. Останнім часом частка кредитів в діяльності бізнесу не перевищує 
10%. На сьогоднішній день процентна ставка банку за кредитами дуже висока 
(від 13% до 26%). Зрозуміло, що для вітчизняного бізнесу цей відсоток дуже 
високий. 

Якщо проаналізувати відсоткові ставки на кредит у розвинутих країнах, то 
можна зрозуміти, що різниця суттєва. В Японії – 0,1 %, США – 2,75 %, Канада – 
2 %, Великобританія – 2 %. У більшості розвинених держав цей показник 
коливається від 0,1 % до 4 % річних, що значно сприяє розвитку МСБ, створює 
хороший імідж країні та робить максимальну ефективність ринкової економіки. 
Не дивно, що в розвинутих країнах є девіз «Think first small» («Спочатку думай 
про малих») [2]. 

Наразі в Україні підтримка малого і середнього бізнесу здійснюється за 
трьома напрямами: 

1.Фінансова.  
2.Підтримка аграрного комплексу. 
3.Сприяння започаткуванню бізнесу для збільшення рівня зайнятості 

молодого населення через Державну службу зайнятості. 
Ч. 1 ст. 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва» від 22.03.2012 року No 4618-VI регламентовано, 
що надання фінансової державної підтримки  здійснюється спеціально 
уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, 
іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
Українським фондом підтримки підприємництва та іншими загальнодержавними 
фондами, регіональними та місцевими фондами підтримки підприємництва [8]. 
Фінансова державна підтримка надається за рахунок державного та місцевих 
бюджетів. 

Держава постійно впроваджує і оновлює існуючі програми розвитку 
підприємництва. Останньою, широковідомою і застосованою стала програма 
«Доступні кредити 5-7-9%», впровадженою Фондом розвитку підприємництва за 
дорученням Уряду України першого лютого 2020 року [6]. Хоч з моменту старту 
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програми пройшло тільки два роки, наразі можна стверджувати – програма 
користується широким попитом і її подальший розвиток є беззаперечний. 

 «Доступні кредити 5-7-9%» – програма, введена для спрощення доступу 
суб’єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів та для зменшення 
відсоткового навантаження за кредитами. Програму позиціонують як реальну 
допомогу зміцненню конкурентоспроможності малого бізнесу, яка є частиною 
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва України на 2017-2020 
роки [5].  

Основним завданням програми є посилення конкурентоспроможності 
українського малого та середнього бізнесу. За попередніми розрахунками, 
проєкт дозволить створити понад 90 тис. нових робочих місць. В програмі 
можуть взяти участь як діючі підприємці, так і новостворені. Обов’язковим є 
наявність забезпечення, яким може бути рухоме та нерухоме майно, об’єкт 
кредитування, депозитний вклад тощо. Банк перевірятиме наявність і 
достатність у позичальника коштів для провадження діяльності. Перший внесок 
передбачений програмою і становить 10% вартості проєкту для діючого бізнесу і 
15% вартості - для новоствореного підприємства. 

Програма «Доступні кредити «5-7-9%», відповідно до рішення Уряду від 
18 березня 2022 року, розширена. Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану 
та місяць після його завершення зможе отримати кредит під 0%. Після цього 
кредитна ставка становитиме 5%. Також було збільшено максимальну суму 
кредиту до 60 млн грн. 

Разом з тим, у Державному бюджеті України на 2022 рік на реалізацію 
бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку 
підприємництва», в рамках якої здійснюється фінансування програми «Доступні 
кредити 5-7-9%», передбачено 3 млрд. грн. (включаючи програми «Доступний 
фінансовий лізинг 5-7-9%» та «Доступну іпотеку 7%»). Це дозволить надати 
підтримку для розвитку ще 20 тис. Підприємцям [4]. 

З метою розвитку малого підприємництва, для кредитування підприємців 
та юридичних осіб, що мають рахунок у ПриватБанку та працюють на ринку не 
менше одного року, була прийнята програма «Країна успішного бізнесу». 
«Країна успішного бізнесу» - це програма для швидкого кредитування 
підприємців та компаній за пільговою ставкою та без жодної застави. Бізнес, 
який працює від 1 року, може отримати до 1 млн грн кредиту, а частину 
відсоткової ставки компенсує держава. Ця програма створена для того, щоб 
відновити економіку України, допомагаючи бізнесу розвиватися та створювати 
робочі місця. [3].  

За програмою кредитування «Країна успішного бізнесу» підприємства 
малого та середнього бізнесу отримали кредити у 2018 році 8,9 тис. суб’єктів на 
суму 4, 9 млрд грн, у 2019 році – 8,2 тис. суб’єктів на суму 3,8 млрд грн у 2020 
році – 10,1тис. суб’єктів на суму 4,6 млрд грн. [7, с.146]. 

Серед прикладів державної допомоги малому і середньому бізнесу можна 
відзначити також кредитні та грантові програми на національному та 
регіональному рівнях. Крім цього пропонуються навчальні, консультаційні 
програми, і фінансова допомога, що може передбачати компенсацію 
відсоткових ставок або кредиту. 

Тому, можна сказати, що розробка нових програм кредитування малого та 
середнього бізнесу, стимулювання інвестиційної діяльності в країні, створення 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

238 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

відповідного законодавства та імплементація досвіду розвинутих країн – це 
нагальні завдання для українського уряду. Саме ці дії стимулюватимуть та 
підтримуватимуть розвиток підприємництва, а відтак -і вітчизняної економіки в 
цілому. 

Отже, малий і середній бізнес відіграє дуже важливу соціально-
економічну роль у функціонуванні економічної системи країни, особливо на 
етапі її виходу з кризи. Тому його підтримка є важливим завданням держави. 
Однією з основних перешкод на шляху розвитку малого та середнього 
підприємництва є відсутність власних фінансових ресурсів, що загострює 
потребу у зовнішніх коштах, особливо в банківських кредитах. Гостра потреба 
малого і середнього бізнесу в банківському кредитуванні, з одного боку, та 
труднощі банків щодо її задоволення через високу ризикованість та невеликі 
обсяги кредитів, з другого, визначають необхідність наукового пошуку шляхів 
вирішення даної суперечності для активізації банківського кредитування малого 
і середнього бізнесу. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 
 

В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших факторів 
економічного розвитку є інноваційна діяльність, а застосування інновацій є 
підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності. Інновації відіграють досить 
важливу роль у структурній перебудові господарського механізму, підвищенні 
інтенсивності його якісної трансформації за умови ефективного користування 
інтелектуальним потенціалом країни. Кожна інноваційна діяльність потребує 
виділення певних фінансових коштів для свого здійснення. На сьогоднішній 
день як малі, так і великі підприємства стикаються з проблемою недостатнього 
фінансування інноваційних процесів [1]. Фінансові та кредитні ресурси 
відіграють важливу роль у процесі забезпечення стабілізації розвитку економіки 
України, яка взяла курс на інноваційні перетворення [2]. 

Система фінансування інноваційної діяльності в державі потребує 
докорінної зміни ситуації щодо вибору адекватної стратегії інноваційного 
розвитку економіки, враховуючи наслідки російської військової агресії. З огляду 
на це, пріоритетним нині є завдання визначення можливостей більш повного й 
ефективного використання всіх можливих джерел фінансування інновацій для 
забезпечення щорічного економічного зростання [3, с. 21–22]. 

Активізація інноваційної діяльності можлива тільки на основі розвиненої 
системи фінансування, що покликана забезпечувати вирішення таких 
найважливіших завдань: створення необхідних передумов для швидкого та 
ефективного впровадження нововведень у всіх ланках народногосподарського 
комплексу країни, забезпечення її структурно-технологічної перебудови; 
збереження і розвиток стратегічного науково-технологічного потенціалу в 
пріоритетних напрямах розвитку; створення необхідних матеріальних умов для 
збереження кадрового потенціалу науки і техніки, запобігання його відтоку за 
кордон. 

Елементами цієї системи виступають: сукупність джерел надходжень 
коштів;  механізм акумуляції грошових надходжень та їхнього вкладання в 
інвестиційні проекти і цільові програми; механізм контролю над інвестиціями, 
включаючи систему зворотності й оцінки ефективності використання власного і 
позикового капіталу. 

Успіх інноваційної діяльності значною мірою встановлюється формами її 
організації і способами фінансової підтримки. У міру того, як нові наукові 
розробки і технології стають основоположними складниками національної 
безпеки держави, розвинені країни знаходять різноманітні можливості для 
підтримки та розвитку інновацій. При цьому поширюється різноманітність 
методів фінансування інноваційної діяльності і спектр заходів із непрямої 
підтримки інновацій. 
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Суб'єктами фінансування інноваційної діяльності можуть бути: самостійні 
підприємства; промислові компанії; промислово-фінансові групи; малий 
інноваційний бізнес; інвестиційні та інноваційні фонди; органи державного і 
місцевого управління та приватні особи. 

Усі вони в тій або іншій формі беруть участь у відтворювальному процесі і 
опосередковано сприяють розвитку інноваційної діяльності [4, с. 23–24]. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про інноваційну діяльність», 
джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є [5]: 

1) кошти державного бюджету; 
2) кошти місцевих бюджетів; 
3) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних 

фінансово-кредитних установ; 
4) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; 
5) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; 
6) інші джерела, не заборонені законодавством. 
Джерела фінансування інноваційної діяльності за формою власності 

можна поділити на приватні та державні. До державних належать бюджетні 
кошти, майно, що перебуває в державній власності, державні позики, кошти 
позабюджетних фондів тощо. Відповідно, приватні джерела формують кошти 
приватних суб'єктів господарювання, інноваційних банків, інвестиційних фондів, 
страхових компаній та пенсійних фондів, банківські позики, кошти фізичних осіб і 
громадських організацій. 

Активну участь у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку 
економіки відіграють державні установи. Наприклад, для здійснення фінансової 
підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм 
власності Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності створює 
спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи, 
зокрема Державну інноваційну фінансово-кредитну установу [2]. 

Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності, 
інноваційні проекти яких занесені до Державного реєстру інноваційних проектів, 
подають до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (її 
регіональних відділень) інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік 
яких визначається нею. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 
організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної 
діяльності, відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні 
відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, 
гласності. 

Активну участь у фінансуванні інноваційного процесу в Україні відіграють 
банки, кредитна політика яких спрямована, насамперед, на банківське 
обслуговування інноваційної діяльності підприємств. Комерційні банки у схемах 
проектного фінансування інновацій можуть виступати в ролі організаторів та 
фінансових ініціаторів здійснення інвестицій. Банки мобілізують ресурси для 
фінансування інвестиційних та інноваційних проектів та мають можливість 
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прямого виходу на світовий фінансовий ринок із метою масштабного залучення 
іноземного капіталу для реалізації проектів [4, с. 26]. 

Резервом інноваційного розвитку є також фінансування через 
нетрадиційні (альтернативні) інструменти: венчурні фонди, бізнес-інкубатори, 
бізнес-ангели, краудфандінг. 

Венчурний капітал є особливою формою капіталу. Інвестори, беручи 
участь у фінансуванні, фактично виступають як замовники майбутніх 
нововведень, якщо вони виявляються успішними – як співвласники 
новоутвореної фірми. Венчурне фінансування виконує роль попередньої оплати 
видатків виконання замовлень на новацію [6, с. 56]. Головною перевагою 
венчурного фінансування є те, що об'єкту інвестицій непотрібно надавати 
заставу, крім того йому не потрібно сплачувати інвестору відсотки, як у випадку 
з банківським кредитом [7, с. 87]. 

Бізнес-інкубатор – організація, яка надає на певних умовах і на певний 
час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб'єктам малого та 
середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, для сприяння в 
придбанні ними фінансової самостійності. Інкубатори можуть підтримати 
практично будь-яке починання [2]. 

Бізнес-ангел – приватний інвестор, що вкладає гроші в інноваційні 
проекти (стартапи) на етапі створення підприємства в обмін на повернення 
вкладень та долю в капіталі. (зазвичай блокуючий пакет, а не контрольний). 
«Ангели», як правило, вкладають свої власні кошти на відміну від венчурних 
капіталістів, які управляють грошима третіх осіб, об'єднаними у венчурні фонди 
[2]. Бізнес-ангели відрізняються від венчурних капіталістів тим, що оперують 
власними, а не запозиченими коштами. Пошук таких інвесторів стає для 
стартаперів однією із найважливіших складових бізнес-процесу [7, с. 88].  

Краудфандінг, своєю чергою, передбачає співпрацю людей, які 
об'єднують гроші чи інші ресурси для підтримки ідей, людей або організацій. 
Взаємодія між ними найчастіше відбувається в Інтернеті на спеціалізованих 
майданчиках або в соціальних мережах. Краудфандінг володіє значним 
потенціалом, він може бути непоганою бізнес-моделлю, що забезпечує тільки 
реалізацію окремого проекту на початкових етапах його розвитку [2]. 

Серед головних переваг краудфандингу можна назвати: простий та 
прозорий спосіб фінансування проектів; мінімізацію ризиків; підтримку 
інноваційних проектів, яка дозволить традиційним посередникам знаходити 
успішних і талановитих людей; краудфандинг дає змогу залучити гроші не 
одного, а відразу багатьох інвесторів; відкритість; рекламу та додаткове 
просування проектів; широке коло учасників, що фінансують невеликі кошти в 
проекти, водночас результат очікується достатній для реалізації. Щодо 
недоліків, то слід відзначити такі: шахрайство, що викликає побоювання та 
низький рівень довіри; не підходить для великих проектів; несумлінність 
позичальників [7, с. 87]. 

Оскільки інноваційна діяльність характеризується досить високим 
ступенем невизначеності й ризику, важливо використовувати різноманітні 
джерела фінансування для досягнення їхньої гнучкості та адаптивності до вимог 
ринку. Кожне з них має свої переваги і недоліки, тому прийняття рішень щодо їх 
вибору повинно ретельно обґрунтовуватися [6, с. 106]. Підприємницьким 
суб’єктам слід виважено ставитися до вибору інвестора, оскільки від цього 
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залежить не лише можливість реалізації інноваційного проекту з бажаними 
результатами, а й перспективи розвитку підприємства. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Єрмак С. О., Лісніченко О. О. Джерела фінансування інноваційної діяльності в 

Україні. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL:  
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4034. 

2. Колодяжна І. В., Борблік К. Е. Джерела фінансування інноваційної діяльності 
підприємств України. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 9. С. 448-453. 
URL:  https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/77.pdf. 

3. Горяча О. Л., Сільченко І. А. Сучасний аналіз інноваційної сфери України та 
шляхи її активізації. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 
2015. № 3.  С. 21–22. 

4. Пальчевич Г. Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
та механізми їх залучення. Наукові праці Кіровоградського національного 
технічного університету. Економічні науки. 2012. № 18. Ч. І. С. 23–26. 

5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 5460-VI № 40-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 

6. Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового 
відновлення : монографія / Даниленко А. І. та ін.; за ред. А. І. Даниленка. Київ: 
Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 2012. 348 с. 

7. Заплатинський М. В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. 2020. № 4. С. 83-90. 

 
 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                

Кафедра фінансового менеджменту                                                                      

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

243 

 

Фурман О. 

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

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
В УКРАЇНІ  

 
 

Останніми роками у світі стали приділяти більш пильну увагу питанням 
підтримки розвитку підприємницького середовища як складової фінансово-
економічної системи. Наука, технології та інновації, як засвідчує історичний 
досвід, завжди були вирішальним чинником розвитку суспільства. За останні 
десятиліття високорозвинені країни значно активізували інноваційний процес, 
який увесь час удосконалюється, прискорюється, стає масштабнішим. 
Інноваційна спрямованість підприємницької діяльності забезпечує суб’єктам 
господарювання конкурентні переваги, допомагає зміцненню їх ринкових 
позицій, тому сприяє економічному піднесенню та процвітанню тих держав, що 
підтримують розвиток інноваційного підприємництва у своїй країні. Саме тому ці 
проблеми є досить актуальними в Україні, що обумовлене переходом країни на 
нові політичні й економічні відносини з країнами Європейського Союзу.  

Головним завданням перетворення України на заможну європейську 
державу є створення високих стандартів розвитку економічної системи, 
фінансової підтримки розвитку підприємництва та інших галузей, а також 
підвищення рівня життя населення. Як інноваційний засіб фінансової підтримки 
бізнеспроектів краудфандинг зарекомендував себе інструментом фінансування 
й стимулювання інновацій. Хоча він все ще залишається феноменом 
розвинених країн, країни, що розвиваються, можуть швидко взяти його на 
озброєння. Фундамент для розвитку краудфандингу вже створено, адже більше 
80% інтернет-користувачів регулярно спілкуються в соціальних мережах, отже, 
їх легко проінформувати про цікавий бізнес-проект. Це величезна потенційна 
база навіть з урахуванням того, що 65% населення світу (4,6 млрд. осіб), все ще 
не мають доступу до Інтернету. Дати імпульс для розвитку колективного 
фінансування бізнесів може уряд, прийнявши закони, які будуть регулювати 
краудфандинг як окремий вид діяльності, щоби позбавити дрібні бізнеси від 
юридичних складнощів з оподаткуванням. [3] 

Встановлено, що краудфандинг є інструментом фінансування проектів 
шляхом відкритого заклику на основі матеріальної чи моральної зацікавленості 
потенційних спонсорів. Також з’ясовано, що в умовах дефіциту фінансових 
ресурсів краудфандинг є перспективним для залучення коштів підприємствами 
малого та середнього бізнесу в Україні. [1] Фактично краудфандинг є інститутом 
для привнесення певної демократії у світ фінансових операцій. У подальшому 
теорія краудсорсингу й краудфандингу була підхоплена представниками 
управлінського та економічного підходів. [3] 

Згідно з оцінками Світового банку інвестиції через модель краудфандингу 
до 2025 року складуть близько 96 млрд. дол., що майже вдвічі більше, ніж 
світовий ринок венчурного фінансування у 2012 році, і в 30 разів більше, ніж 



Львівський національний університет імені Івана Франка                                                        
Факультет управління фінансами та бізнесу                                                              

Кафедра фінансового менеджменту                         
 

244 Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів.  
Випуск 6’ 2022 

 

увесь ринок краудфандингу у 2012 році (2,7 млрд. дол.). Половина ринку 
краудфандингу виявиться в Китаї, а саме 46-50 млрд. дол. 

Цей новаторський фінансовий інструмент походить від краудсорсингу. 
Щодо підприємця його сутність може бути виражена таким чином: відкритий 
заклик, який здійснюється переважно через Інтернет, з надання фінансових 
ресурсів у вигляді пожертвувань або в обмін на винагороду та/або право 
прийняття рішень. [2] Щодо інвесторів, цей інструмент можна описати як «спосіб 
географічно розрізнених людей («натовпу») знайти і інвестувати через Інтернет 
підприємства, в розвитку яких вони так чи інакше зацікавлені». [4] Слід 
відзначити, що більшість краудфандинг-кампаній так чи інакше спрямована на 
нові компанії та стартапи [2], тобто на сектор, який нині майже повністю 
позбавлений банківського та іншого фінансування й асоціюється перш за все з 
високими ризиками. 

Особливу роль в процесі фінансування інновацій через інститут 
краудфандингу відіграють саме інвестори, яких щодо саме інвестиційно-
інноваційного розвитку можна розділити на такі типи: 

1) Традиційні інвестори венчурного ринку. До них належать бізнес-янголи, 
венчурні фонди, акселератори (найбільш поширені як форма підтримки 

IT‑стартапів, тобто проектів в галузі сучасних технологій та комунікацій), F&F 
(«friends&family», тобто друзі, члени сім’ї, родичі та знайомі, тобто непрофесійні 
інвестори, що дають фінансові кошти на ранню стадію проектів через довіру або 
з огляду на потенційну прибутковість, або в благодійних цілях). 

2) Нові групи інвесторів. До них належать інвестори в ризикові 
інструменти фондового та валютного ринку, а саме інвестиційні брокери, пайові 
інвестиційні фонди, непрофесійні інвестори. 

Першим і кінцевим учасником краудфандингового механізму є емітент 
(інноватор). У цьому статусі може бути окрема особа, якій, наприклад, потрібна 
яка-небудь благодійна допомога, індивідуальний підприємець або невеликий 
колектив розробників будь-якої інноваційної ідеї, а також юридична особа, тобто 
представник малого або середнього бізнесу. Як правило, всі ініціатори проектів 
потребують фінансування на ранніх стадіях розвитку свого, часом незвичайного 
бізнесу або просування новаторського продукту. При цьому можливості 
залучення традиційних джерел фінансування, тобто банківських кредитів, 
грантової допомоги, венчурного капіталу, немає з огляду на цілий комплекс 
причин, таких як високі ризики, низька платоспроможність, відсутність гарантій 
та поручителів. Посередник, в ролі якого виступають спеціалізовані медіатори 
крауд-фінансування, є фінансовим порталом, тобто інтернет-платформою, яка 
виконує роль фінансових та інформаційних посередників, здійснюючи сполучну 
функцію між ініціаторами інноваційного проекту та інвесторами. Для української 
системи бізнесу така політика є досить актуальною. Так, до основних задач 
організації розвитку спеціалізованих платформ в Україні варто віднести такі:  

1) Пошук і робота з інвесторами. Обмежена кількість венчурних 
інвесторів на ринку, для яких треба знайти об’єктивні стимули залучення до 
платформи у вигляді якісних проектів та інших інвесторів та інших стимулів, а 
також ефективних способів роботи професійних інвесторів з непрофесійними 
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інвесторами, щодо управління очікуваннями останніх і рівнем відповідальності 
перед ними. 

2) Пошук і відбір інноваційних проектів. Необхідно мати стійкі стосунки 
з усією екосистемо ринку венчурних проектів (акселератори, інкубатори, фонди, 
технопарки, університети, інститути розвитку), щоби залучати великий потік 
якісних проектів, а також ефективну систему відсіву та відбору проектів. [4] 

У структурі світового ринку краудфандингу найбільше зростання 
відзначено у США та Європі, незважаючи на все більше залучення та 
поширення цього інструмента в інших країнах: 

− американський ринок краудфандингу виріс на 105%, тобто до 1,6 млрд. 
дол.; 

− обсяги європейського ринку зросли на 65%, тобто до 945 млн. дол.; 
− інші ринки виросли в середньому на 125%. [3] 
Отже, європейський та північноамериканський ринки займають 95% 

світового ринку краудфандингу. Сфера поширення краудфандингу досить 
різноманітна, однак дає змогу виділити пріоритетні напрями використання як у 
світі, так і в Україні. Перше місце посідає соціальна сфера (27,4%), також 
високою є частка бізнесу й приватного підприємства (16,9%), задля 
виробництва й просування фільмів та кіноіндустрії використовуються 11,9%, 
музика й звукопис мають 7,5%, в галузі енергетики та навколишнього 
середовища застосовуються 5,9%, мода має 5,5%, мистецтво загалом – 4,8%, 
інформаційні та комунікаційні технології – 4,8,%, журналістика, книги, фото, 
видавництво – 3,5%, наука й техніка – 3,2%. Сумарно на проекти в галузі науки 
й техніки, а також інформаційні технології (саме ці напрями сприяють 
інноваційному розвитку) приходиться близько 8% усіх проектів у системі 
краудфандингу, тобто поки що ця галузь посідає 4 місце. 

Можна констатувати, що в умовах дефіциту фінансових ресурсів, 
незважаючи на наявність ризику банкрутства ініціаторів проектів, краудфандинг 
є перспективним для залучення коштів підприємствами малого та середнього 
бізнесу. Водночас за активізації процесів децентралізації у вітчизняній 
фінансовій системі краудфандинг може стати перспективним для місцевих 
органів влади під час фінансування проектів, в яких найбільше зацікавлена 
громадськість. На тлі відсутності державного регулювання краудфандингу в 
Україні було б доцільно прийняти спеціальний закон «Про краудфандинг» або 
передбачити відповідну статтю у Законі України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг». 
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