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СЕКЦІЯ 1: ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ В УМОВАХ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

SECTION 1: PUBLIC FINANCE IN THE CONDITION  

OF UKRAINE’S EUROPEAN INTEGRATION 

 
Грицина О.В., к.е.н., доцент 

Львівський національний університет природокористування 

Гарасим П.М., д.е.н., професор,  

академік Академії економічних наук України 

Національний лісотехнічний університет України 

 

ФІНАНСОВА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ 

 

Фінансова грамотність населення виступає невід’ємною складовою 

розвитку суспільства. Наукові дослідження рівня фінансової грамотності та 

фінансової культури населення України  свідчать, що більшість  громадян 

недостатньо обізнані у фінансовій сфері. Ми живемо у світі, де більшість речей 

вимірюється грошима і некомпетентність в управлінні власними фінансами 

може дорого коштувати. 

Суть фінансової грамотності полягає насамперед в умінні раціонально 

витрачати власні кошти. Це розуміння та здатність правильно створювати, 

зберігати та примножувати власні заощадження. Фінансово грамотна людина 

ефективно управляє особистими фінансами та завчасно планує доходи та 

витрати, ставить перед собою чіткі фінансові цілі і успішно їх досягає. За 

даними дослідження USAID «Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія» 

близько 65% українців мають незадовільний рівень фінансової обізнаності. 

Однією  з  причин низького рівня фінансової грамотності  населення  України є 

той факт, що досить значна його частина розпочинала ведення особистих 

фінансів  в умовах примітивної фінансової системи, за якої практично не 

вимагалося прийняття власних фінансових рішень. Перехід країни до ринкової 

економіки створив абсолютно інші реалії фінансових відносин — населення 

виявилося не готовим приймати адекватні фінансові рішення. Реальність 

змінилась, а фінансова грамотність лишилась на тому ж примітивному рівні. 

Відповідно, в такій ситуації марно було чекати, що ці люди зможуть дати 

необхідний рівень фінансової грамотності своїм дітям, які сьогодні є досить 

значною частиною фінансово активного населення країни. Протягом 30 років 

існування ринкових відносин у країні ніхто системно не займався фінансовою 

освітою населення, яке саме здобувало певні знання, за отримання яких часом 

доводилося платити досить високу ціну.  

Водночас більшість українців явно переоцінюють власний рівень 

фінансової грамотності.Фактично ми маємо середньостатистичний портрет 
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споживача фінансових послуг: завищена оцінка рівня власної фінансової 

грамотності, тотальна недовіра до фінансових інститутів, пасивність у плані 

фінансової самоосвіти та схильність втрапляти в різного роду фінансові афери 

або витрачати зайві кошти внаслідок неправильних фінансових рішень. Схожі 

висновки дало загальнонаціональне опитування, яке було проведено 

організацією USAID, яке засвідчило, що близько 20% громадян узагалі не 

роблять заощаджень; з тих, хто заощаджує, кожен другий тримає заощадження 

вдома, таким чином на руках у населення знаходиться понад $92 млрд. Тільки 

21% українців знає, що ФГВФО гарантує вклади лише до 200 тис. грн, 50% 

взагалі не знають, яку суму гарантує фонд, а 8% чекають, що у разі банкрутства 

банку їм буде компенсовано всю суму розміщених коштів; 

У більшості українців досить пасивне ставлення до створення власного 

добробуту, підкріплене філософією патерналізму та поглядами на світ, 

сформованими крізь призму соціалістичних ідей. Немає почуття повної 

відповідальності за свій фінансовий стан, натомість є ціла купа претензій та 

вимог до державних і фінансових інститутів. 

Слід відзначити, що за останні роки індекс фінансової грамотності 

українців зріс до 12,3 бала порівняно з 11,6 у 2018 році. За показником індексу 

фінансової грамотності Україна перебуває на одному рівні з Болгарією та 

Хорватією. Дещо покращились усі складові індексу, зокрема фінансова 

поведінка, ставлення до вирішення фінансових питань.  Найвищий рівень 

фінансової грамотності  фіксують сьогодні в українців віком 25-35 років. Слід 

відзначити . що в Україні практично відсутні розбіжності у рівні фінансової 

культури за статтю-українські чоловіки та жінки однаково обізнані у 

фінансових питаннях . Водночас прослідковується чітка залежність між рівнем 

вищої освіти та рівнем фінансової грамотності, рівнем фінансової грамотності і 

місцем проживання громадян. Так, розрив між рівнем фінансової грамотності у 

респондентів з міста і села становить 0,8 бала (відповідно 12,6 та 11,8), розрив 

між  рівнем фінансової грамотності у осіб з вищою та середньою професійною 

освітою складає 1,4 (відповідно 13, та 11,9 бала). 

Низький рівень фінансової грамотності, безумовно, є бичем нашого 

суспільства, оскільки переважна більшість фінансово неграмотного населення 

впливає на напрями та швидкість економічного розвитку. Безумовно, у 

підвищенні рівня фінансової грамотності повинно бути зацікавлене передусім 

саме населення, оскільки тоді воно матиме можливість ухвалювати більш 

ефективні фінансові рішення, які відіб'ються в подальшому на їхньому 

матеріальному рівні. Потенціал у нашого суспільства  є. І він може бути сповна 

використаним  відповідними та системними діями з боку держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

В наслідок збройної агресії РФ в Україні з 24 лютого 2022 р. 

запроваджено воєнний стан. Це суттєво видозмінило характер взаємовідносин 

органів державної влади з суб’єктами бізнесу, найманими працівниками тощо. 

Шок у перші тижні війни, тимчасова окупація частини території, активний 

волонтерський рух – це незначний перелік обставин, які призвели до 

практичної зупинки бізнесу в Україні. На щастя колапсу вітчизняної економіки 

не відбулось. В перші дні війни бізнес активно сплачував податки, зокрема, 

авансові платежі за податковими зобов’язаннями. Це дозволило виконати 

державний бюджет у лютому з профіцитом. За дами Міністерства фінансів 

України місячний розпис виконано на 129,3 %, тобто до бюджету надійшло на 

23,7 млрд.грн більше від запланованого, в тому числі за платежами, 

адміністрування яких забезпечує ДПСУ – на 4,4 млрд. грн. 

Падіння підприємницької активності, вимушена міграція працездатного 

населення як в межах України, так і за кордон, загальна мобілізація, релокація 

бізнесу з району активних бойових дій або тих територій, яким загрожує 

потенційна небезпека в кінцевому випадку призвели до скорочення поступлень 

до бюджетів різних рівнів. 

За офіційною інформацією Міністерства фінансів України за січень-

квітень 2022 р. державний бюджет виконано з дефіцитом в сумі 146,6 млрд.грн. 

Це негативно позначилось на виконанні державою своїх зобов’язань. За 

оперативною інформацією Державної казначейської служби України касові 

видатки державного бюджету за січень-квітень 2022 р. виконано лише на 77,7 

%. 

Надзвичайно актуальним та надважливим питанням для урядовців стала 

необхідність перезавантаження вітчизняної економіки, переведення її на 

військові рейки, подолання інфляції та дефіциту ряду товарів. 

Внесенням змін до чинного податкового законодавства було 

започатковану податкову реформу на період дії воєнного стану, яка покликана 

суттєво зменшити податковий тиск на вітчизняний бізнес та врегулювати 

окремі питання, в першу чергу щодо взаємовідносин з податковими органами. 

Серед основних питань даної податкової реформи доцільно відмітити: 

1. Можливість переходу на спрощену систему оподаткування платника 

єдиного податку 3-ї групи зі ставкою 2 % без ПДВ та обмеженням обороту в 10 

млрд.грн на рік. 
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2. Звільнення від сплати єдиного податку платників 1 та 2 груп, тобто 

надання права платникам даних категорії самостійно обирати чи платити 

єдиний податок, чи не платити. 

3. Звільнення від сплати ЄСВ, штрафів, пені та перевірок по ЄСВ. 

4. Звільнення від плати за землю та екологічного податку платників, які 

розміщені на територіях де ведуться (велись) бойові дії або є тимчасово 

окупованими. 

5. Відновлення фактичних та «відшкодувальних» перевірок та санкцій за 

виявлені в ході їх проведення порушення. 

6. Зменшення податків на пальне та товари для оборони. Наприклад, 

операції з постачання та ввезення пального звільняються від оподаткування 

акцизним збором. Ставка ПДВ при цьому становить 7 %. 

7. Суттєве розширення переліку податкових пільг при наданні 

благодійної допомоги 

8. Корегування терміні та строків подання податкової звітності та 

податкових документів. 

9. Спрощення механізму формування податкового кредиту при 

розрахунку чистої суми зобов’язань з ПДВ. 

10. Для фізичних осіб передбачено право ввезення автотранспорту для 

власних потреб без сплати митних платежів, акцизу та податку на додану 

вартість. 

Наданим податковою реформою правом щодо переходу на спрощену 

систему оподаткування за ставкою 2 % без ПДВ на даний час скористались 

близько 32 тис. компаній та близько 162 тис. фізичних осіб-підприємців.  

Серед великих платників податків, які скористались правом переходу на 

спрощену систему оподаткування та сплачувати єдиний податок в розмірі 2% 

від доходу можна виділити такі компанії, як Епіцентр, Нова Лінія, JYSK, 

мережа магазинів Дніпро-М, Антошка, торговий дім Світ-Агро, Інтерхім, 

Галнафтохім та Інтертоп Україна. 

Доцільно наголосити на тому, що перейти на сплату єдиного податку в 

розмірі 2 % не можуть ті суб’єкти господарювання, яким не дозволено 

використовувати спрощену систему оподаткування та звітності як таку (за 

видами діяльності).  

Впровадження в дію заходів податкової реформи дозволило 

перезавантажити бізнес та відновити його функціонування. Значні переваги в 

наслідок цього отримали імпортери, оскільки призупинка їх реєстрації як 

платника ПДВ дозволила їм не сплачувати даний податок при ввезенні 

продукції, товарів на митну територію України, а це позитивно відбилось на їх 

фінансовому становищі. 

Дієвою для бізнесу, який розміщений на територіях наближених до зони 

бойових дій стала програма релокації бізнесу. Бізнес, який планує здійснити 
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релокацію виробничих потужностей подає заявку та отримавши позитивне 

рішення отримує від Міністерства економіки України та інших органів 

державної влади, зокрема, місцевих 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. 

Наразі релокація здійснюється в 9 регіонів заходу та центру України. 

Найбільш популярними областями для релокації підприємств є Закарпатська, 

Львівська, Чернівецька області, а також Тернопільська та Івано-Франківська.  

Суттєве скорочення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів та 

неможливість виконання державою своїх зобов’язань зумовило виникнення 

дискусії щодо доцільності збереження податкових та інших пільг. Бізнес 

критично ставиться до таких пропозицій з боку членів профільних комітетів 

ВРУ та працівників відповідних міністерств. На сьогодні необхідно 

збалансувати потреби держави та можливості бізнесу для ефективного 

функціонування останнього та виконання зобов’язань перед державою. 

 

 

Гергелевич Л.Ю., студентка 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Реалізація делегованих державою та власних самоврядних повноважень 

органів місцевого самоврядування на належному рівні можлива за умов 

адекватного фінансового забезпечення, важливу роль у якому відіграють 

доходи місцевих бюджетів. 

Актуальною проблемою сьогодні виступає розроблення ефективного 

механізму забезпечення органів місцевого самоврядування фінансовими 

ресурсами відповідно до їх функцій. Враховуючи  значні зрушення у розвитку 

місцевого самоврядування в мовах децентралізації в Україні, варто зазначити, 

що більшість територіальних громад не мають можливості самостійно і в 

достатньому обсязі формувати доходи своїх бюджетів. 

Аналіз дохідної бази всіх місцевих бюджетів проведено за даними 

офіційної звітності Держказначейства України за 2018-2020 рр. (табл. 1, рис.1) 

[1]. 
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 Таблиця 1 

Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України  

за 2018-2020 рр.  
 

Показники 
2018 2019 2020 

Відхилення 2020/2018 

млрд. грн. % 

Доходи зведеного бюджету,  

млрд. грн. 
1184,3 1289,8 1376,7 192,4 16,2 

Доходи державного бюджету 

(без міжбюджетних 

трансфертів),  

млрд. грн. 

920,8 989,6 1065,4 144,6 15,6 

Частка доходів державного 

бюджету у доходах зведеного 

бюджету, % 

77,8 76,7 77,4 - -0,4 

Доходи місцевих бюджетів 

(без міжбюджетних 

трансфертів),  

млрд. грн. 

263,5 300,2 311,3 47,8 18,1 

Частка доходів місцевих 

бюджетів у доходах зведеного 

бюджету, % 

22,2 23,3 22,6 - 0,4 

   Аналіз динаміки доходів зведеного, державного та місцевих бюджетів 

свідчить про випереджаючий темп росту доходів місцевих бюджетів (без 

міжбюджетних трансфертів) над темпом росту доходів державного. 

Частка  доходів місцевих  бюджетів у доходах зведеного протягом 

аналізованого періоду майже не змінилася, зросла лише на 0,4%, що говорить  

про недостатній рівень бюджетної децентралізації за доходами.  

 Обсяги доходів місцевих бюджетів без міжбюджетних трансфертів зросли 

на 18%, однак  разом з трансфертами  спостерігається негативна динаміка  

доходів місцевих бюджетів України, як і по міжбюджетним трансфертам у 

складі доходів . 

                   

Рис. 1 Рівень бюджетної децентралізації за доходами, % 
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 Негативною тенденцією формування доходів місцевих бюджетів  є 

невиконання  їх запланованих обсягів, за деяким виключенням (рис.2)[1]. 

               
Рис. 2  Рівень виконання плану доходів місцевих бюджетів  України, % 

 

В цілому можна сказати , що доходна база  місцевих бюджетів  останніми 

роками формується в складних економічних умовах, характеризується 

невиконанням плану, що звичайно, несприятливо позначається на виконанні 

органами місцевого самоврядування своїх власних і делегованих повноважень, 

фінансуванні суспільних потреб і соціально-економічному розвитку регіонів.  

Для  зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів і їх фінансової 

незалежності  доцільно:   

- до складу доходів місцевих бюджетів включити частину податку на  

додану вартість, що дозволить збільшити частку коштів, що залишається у 

розпорядженні органів місцевої влади; 

-удосконалити систему фінансового вирівнювання через узгодження 

соціальних та бюджетних нормативів, більш обґрунтовано підходити до 

розрахунків  базових і реверсних дотацій; 

-надати місцевим органам влади в межах діючого законодавства більше 

повноважень щодо запровадження і справляння місцевих податків і зборів. 

 
Список використаних джерел: 

1.  Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: 

http://treasury.gov.ua/.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ЩОДО 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

З метою забезпечення національних інтересів України, збалансованості 

економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України, 

громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості 

життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і 

громадянина 30.09.2019 було прийнято Указ Президента України «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року» [6].  

Основою під час розроблення міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади планів заходів, проектів програмних і стратегічних 

документів, проектів законів та інших актів законодавства стала Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 «Про затвердження 

Національної економічної стратегії на період до 2030 року». Стратегією 

встановлено шляхи досягнення стратегічних цілей і відповідних завдань 

державної економічної політики; приведення у відповідність програмних та 

стратегічних документів Кабінету Міністрів України, планів діяльності 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх виконання з 

урахуванням пріоритетності досягнення визначених стратегічних цілей; 

проведення на єдиному веб-порталі електронного урядування моніторингу 

стану виконання Стратегії шляхом узагальнення інформації про хід її 

імплементації і аналізу ступеня досягнення визначених цільових індикаторів у 

звітному періоді [3]. 

Ведучи мову про публічне адміністрування, необхідно ще раз 

повернутися до принципу розподілу влади, базуючись на якому можна зробити 

висновок, що кожна з трьох гілок влади – законодавча, виконавча та судова – 

реалізується у властивій лише їй формі. Для законодавчої влади – це 

законотворчість; для виконавчої влади – публічне адміністрування; для судової 

влади – правосуддя. Зазначені види державної влади та відповідні форми її 

реалізації з огляду на сутність принципу розподілу влади не можуть 

об’єднуватися, оскільки це матиме наслідком узурпацію влади [2]. Зважаючи на 

те, що публічне адміністрування – це регламентована нормативно-правовими 

актами діяльність суб’єктів публічного управління, яка спрямована на 

реалізацію відповідних норм права шляхом прийняття адміністративних рішень 

та надання якісних адміністративних послуг, тому, забезпечення сталого 

розвитку економіки у сфері публічного адміністрування є необхідністю 
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встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб суспільства та 

захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх соціально-економічні 

потреби. Як сформулювала визначення сталого розвитку у своїй доповіді 

Комісія Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього 

покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої 

власні потреби» [1].  

Концепція сталого розвитку економіки у взаємозв’язку публічним 

адмініструванням,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

липня 2020 р. № 671 відповідає положенням Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на період 2021-2023 роки [4]. Відповідний 

Прогноз містить кількісні оцінки й орієнтири щодо розвитку соціально-

економічної сфери в якому обґрунтовуються основні показники, які впливають 

на макроекономічну динаміку упродовж найближчого етапу після виходу з 

карантину, умови збереження макроекономічної стабільності держави, 

оцінюється вплив зазначених процесів на рівень життя населення загалом [5].  

Концепція соціально-правової держави, в центрі якої домінує 

законодавчий порядок регулювання суспільних та економічних відносин, має 

основоположне значення для організаційно-правової діяльності органів влади і 

управління, під якою розуміється: законодавче регулювання організаційної 

структури державного управління; нормативне визначення елементів 

(суб’єктів) державного управління;  правоохоронне регулювання управлінських 

процесів і місцевих органів влади та управління. В утвердженні нових форм 

правової демократичної держави та розбудови громадянського суспільства, 

публічне адміністрування повинне відігравати фундаментальну роль. Багато 

років державний апарат управління стояв над суспільством і підкоряв його 

своїм інтересам. Зараз за умов становлення та розвитку Української 

державності, суб’єкти публічного адміністрування повинні захищати права та 

свободи громадян, діяти в їх інтересах.  

Організація публічного адміністрування, як соціально-правового 

інституту, що охоплює численні елементи та їх взаємозв'язки, передбачає 

ефективне управління даним явищем. Для здійснення результативного 

публічного адміністрування розроблено та прийнято солідну нормативно-

правову базу. Основою її є безумовно Конституція України та Закони України: 
«Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної 

регіональної політики», «Про державну службу», Кодекс цивільного захисту 

тощо. 

Держава в особі усіх державних та недержавних інстанції, органів 

публічного адміністрування, їх посадових та службових осіб у свою чергу має 

розробити та забезпечити відповідні механізми участі суб’єктів громадянського 
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суспільства у реалізації державної політики, зробити участь народу в 

управлінні державними справами ефективною, а розроблені та подані 

пропозиції, які вироблені представниками громадянського суспільства, 

розглядати як норми, які є обов’язковими для впровадження у правотворчу та 

правозастосовну діяльність.  Зазначений обов’язок випливає з положення ч. 1 

ст. 38 Конституції України, яка гарантує громадянам України право брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.  

Таким чином, забезпечення національних інтересів України щодо сталого 

розвитку економіки в контексті публічного адміністрування базується на 

забезпеченні соціально-економічної сфери розвитку загальнодержавних та 

регіональних систем, що за першооснову ставить задоволення економічних 

потреб. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ 

 

В економічній літературі зазначено, що видатки бюджету є важливою 

складовою загальнодержавних видатків, вираженням економічних відносин, що 

виникають при використанні державою бюджетних коштів.  

Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм 

та заходів, передбачених відповідним бюджетом.  

Організаційна будова державних видатків базується на дотриманні таких 

принципів: 

- цільового спрямування коштів; 

- безповоротності; 

- дотримання режиму економії. 

Серед основних функцій бюджетних видатків є такі:  

 створення сприятливого середовища для інвестицій; 

 забезпечення динаміки соціально-економічного розвитку країни;  

 вирішення проблем у соціальній сфері з можливим поступовим 

підвищенням соціальних стандартів; 

   зменшення навантаження на природні ресурси та екологію;  

 формування дохідної частини бюджету;  

 ефективне використання фінансових ресурсів;  

 захист інтересів суб’єктів господарювання вітчизняної економіки;  

  забезпечення стійкості фінансової системи та безпеки держави.  

На процес формування видаткової частини бюджету як одного з основних 

елементів системи бюджетного регулювання передусім впливає дохідна 

частина бюджету і показник його дефіциту, визначений з урахуванням 

циклічності економічного розвитку. 

За роллю в суспільному виробництві розрізняють поточні видатки і 

видатки на розвиток. В окремих випадках це закріплюється в офіційному поділі 

бюджету на дві частини: поточний бюджет і бюджет розвитку. 

Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування мережі 

підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного 

року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та 

інших заходів, що не належать до видатків розвитку. 

Видатки розвитку – це видатки розвитку та надання кредитів з бюджету 

Це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, 

таких як фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого 
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призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, 

субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням. 

Отже, бюджетні видатки є економічною основою виконання державою 

своїх функцій і при їх формування повинні   враховуватись стратегічні 

напрямки розвитку країни та перспективні з точки зору формування  доданої 

вартості галузі економіки. 
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КОМПЕНСАЦІЯ ПОШКОДЖЕНОГО ТА ЗРУЙНОВАНОГО МАЙНА 

ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ 

 

За час російсько-української війни, що триває з 2014 року відбувається 

постійне руйнування цивільних об’єктів та майна різної форми власності. За 

даними Моніторингової Місії ООН, з початку збройного конфлікту на Сході 

України було пошкоджено або зруйновано близько 50 тисяч будинків по обидві 

сторони від лінії розмежування, з них приблизно 20 тисяч на підконтрольних 

територіях Донецької й Луганської областей [1]. Воєнні дії агресора 

продовжуються і щодня збільшуються руйнування. Більше 20% території нашої 

країни знаходяться під окупацією і там окупанти поводяться, як варвари. 

Населення окупованих міст і сіл несе втрати. Після перемоги ЗСУ необхідно 

відновлювати зруйноване, компенсувати втрачене потерпілим родинам.   

Сьогодні важко порахувати реальні збитки нанесені ворогом,  ще 

складніше уявити як і коли наша держава зможе повернути втрачене.  

Уряд у перший місяць війни розпочав підготовчу роботу з врахування та 

оцінювання пошкодженого та знищеного майна, створив Фонд відновлення 

зруйнованого майна та інфраструктури, через який відбуватиметься 

компенсація втрат.  

Очевидно, що відновлення відбуватиметься не швидко, оскільки 

пріоритетів є багато, а кошти необхідно ще нагромадити  і без залучення 

іноземних інвестицій Україну неможливо відбудувати. Спочатку 

відновлюватиметься критична інфраструктура, а потім цивільна та житло. 

На розгляді у Верховній Раді України знаходяться два важливі 

Законопроекти № 5177 та № 7198, які після їх прийняття дадуть відповіді на 
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багато питань, що стосуються процедур та розмірів справедливої компенсації за 

пошкоджене та знищене майно, внаслідок військової агресії Росії. 

Так, Проект Закону України «Про захист права власності та інших речових 

прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії» (№ 5177) було 

підготовлено ще до початку широкомасштабної агресії, оскільки до цього часу 

компенсація відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

№947 від 18 грудня 2013 «Про затвердження Порядку надання та визначення 

розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та 

розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією російської федерації», але вона не передбачає механізму 

компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно на тимчасово окупованих 

територіях України, а розмір компенсації обмежується 300 тис. грн. і не 

прив’язаний до житлової площі, як це передбачено Кодексом цивільного 

захисту[1]. 

Законопроект №5177 передбачає надання компенсації за всі види 

знищеного або пошкодженого майна, а не тільки за житлову нерухомість, 

визначає порядок надання компенсації за знищене, пошкоджене та втрачене 

нерухоме та рухоме майно. Пропонується створити Державний реєстр майна, 

знищеного, пошкодженого та втраченого майна внаслідок збройної агресії, де 

буде систематизована інформація про знищене, втрачене або пошкоджене 

майно в наслідок збройної агресії, та інформація про осіб, які мають право на 

реституцію (захист прав власності) та компенсацію завданої шкоди. 

Обстежувати пошкоджене майно та вирішувати питання, щодо надання 

компенсації постраждалим особам  повинні окремі комісії, створені при 

місцевих органах влади.  

Механізм надання компенсації виглядатиме так: 

 подання заяви на отримання компенсації; 

 проведення обстеження знищеного чи пошкодженого майна 

спеціальною комісією; 

 ухвалення рішення про надання компенсації. 

Реєстрація громадян, у яких зруйноване житло розпочалася з 21 березня 

2022р. в додатку «Дія» та у ЦНАП-ах. Правові та організаційні засади надання 

державою компенсації за пошкодження та знищення об'єктів нерухомого майна 

громадян, розкриті у Законопроекті №7198 «Про компенсацію за пошкодження 

та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

російської федерації». Компенсація житлової нерухомості відбуватиметься не 

коштами, а житловою площею і скористатись нею зможуть громадяни, у яких 

пошкоджено: квартири, приватні будівлі (садибні, дачні, садові), інші 

приміщення. Розмір компенсації буде визначатись за результатами оцінки 
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вартості відновлення відповідного майна з урахуванням ступеня його 

пошкодження відповідно до встановленої урядом методики. Граничний розмір 

компенсації у вигляді об'єкта нерухомого майна не може перевищувати 

вартості 150 кв. м за один об'єкт нерухомого майна[3]. 

Отримувач матиме також право на отримання нерухомості, вартість якої 

перевищує граничний розмір компенсації, за умови оплати різниці між 

вартістю об'єкта нерухомості та сумою компенсації. Закон набере чинності 

лише після двох місяців від дня його оприлюднення. 

На даному етапі надзвичайно важливою проблемою є вироблення 

методики оцінювання усіх втрат, а особливо нерухомого майна та пошук і 

нагромадження коштів. Джерелами компенсації будуть: кошти Фонду 

відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України; міжнародна 

фінансова допомога; інші джерела, не заборонені законом. Важливо, щоб 

відповідальність за пошкодження та руйнування майна не були покладені лише 

на українську державу, але і на російську федерацію як державу-агресора та на 

окупаційні адміністрації, шляхом використання репарацій та заморожених у 

країнах Європи, США і Канади активів Росії та російських олігархів. 

Уряд України повинен взяти на себе обов'язок розробити порядок та умови 

надання і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення компенсації. Важливо, щоб механізм компенсації формувався 

на принципах прозорості, публічності та соціальної  справедливості, аби не 

допустити зловживань на загальнодержавному так і місцевому рівнях.  
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ  

В УКРАЇНІ 

 

Ефективне функціонування фінансової системи України згідно 

міжнародних стандартів є дуже важливим важелем для подальшого розвитку 

економіки та забезпечення фінансової безпеки країни. Війна, безумовно, внесе 

свої корективи у розвиток економіки країни, і вимагатиме в майбутньому по-

новому розглянути значимість фінансових методів управління, і особливо, 

фінансового моніторингу. Фінансовий моніторинг - особлива складова системи 

управління різних рівнів економіки держави, яка дозволяє отримувати вчасно 

об’єктивну і необхідну інформацію, для прийняття ефективних управлінських 

рішень. Важливість проведення фінансового моніторингу визначається 

динамізмом досліджуваних явищ, необхідністю розглядати їх у динаміці, 

відслідковувати негативні тенденції та вносити своєчасні корективи. 

Згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», фінансовий моніторинг 

- сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у 

сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного 

фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [1]. 

В Україні процес становлення національної системи фінансового 

моніторингу ще не завершено. Він відбувається в напрямі моніторингу і 

виявлення сумнівних фінансових операцій та покарання за дії, пов’язані з 

відмиванням коштів. Ураховуючи досвід зарубіжних країн, подальший 

розвиток має відбуватися в напрямі встановлення жорсткого соціального 

контролю над цими явищами. 

У наш час питання легалізації (відмивання) злочинних доходів за останні 

два десятиліття стали одними із провідних проблем масштабного характеру, на 

вирішення яких докладають зусилля багато країн з усього світу. Ведення 

фінансового моніторингу є одним з ефективних способів регулювання 

вирішення цього завдання. Процес узаконення «нечистих» грошей характерний 

для всіх форм організованої злочинності, яка змінює перебіг ухвалення 

економічних рішень, підриває фінансові установи, посилює соціальні проблеми 

і, що головне, сприяє розвитку корупції [2]. 

Слід зауважити, що і сьогодні в Україні відсутня достатня нормативно-

правова база для боротьби з цим небезпечним для держави явищем. 

Недосконалість національної системи фінансового моніторингу у великій мірі 
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визначає стан і ефективність боротьби з відмиванням грошей, економічними 

злочинами, зростанням тіньового сектора, і в кінцевому підсумку 

безпосередньо впливає на надійність фінансово-кредитної системи, 

інвестиційну привабливість держави і в цілому її економічну безпеку.  

Основну роль у мінімізації легалізації злочинних доходів покладено на 

спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу – Державну службу фінансового моніторингу України. 

Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи 

перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції, а в разі виявлення 

підозрілих операцій інформують Державну службу фінансового моніторингу та 

правоохоронні органи України. 

До основних завдань і функцій Держфінмоніторингу належить:  

- реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

- внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення 

формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

- збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і 

стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з 

підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового 

знищення; 

- забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи 

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

- проведення національної оцінки ризиків; 

- налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з 

державними органами, Національним банком, компетентними органами 

іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

- забезпечення в установленому порядку представництва України в 

міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 
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Здійснення Держфінмоніторингом України цих та інших повноважень 

забезпечує виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних 

доходів, а отже – і мінімізацію прихованості цих злочинів. Особливості 

організації механізму фінансового моніторингу для різних суб’єктів ринку 

визначаються їх регулюючими органами.  

Ми підтримуємо думку Смагло О.В. про те, що ефективність системи 

фінансового моніторингу можна підвищити за рахунок реалізації таких заходів:  

– чітко визначити перелік дії, які належать до легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом;  

– розширити перелік фінансових злочинів за рахунок предикативних до 

легалізації злочинів: комп’ютерне шахрайство, незаконні кредитні операції, 

підробка платіжних карток та інших платіжних документів, корупція та 

зловживання службовим становищем, ухиляння від сплати податків;  

– посилити міжвідомчу координацію органів, які здійснюють нагляд у 

сфері протидії легалізації злочинних доходів та створити закриту єдину 

інформаційну систему для обміну інформацією щодо легалізації доходів між 

ними; 

– посилити адміністративну відповідальність уповноважених для роботи з  

секретною інформацією працівників як органів державного фінансового 

моніторингу, так і суб’єктів первинного фінансового моніторингу (штрафні 

санкції, заборона обіймати керівні посади тощо); 

– розширити джерела отримання інформації Держфінмоніторингом щодо 

підозрілих операцій, використовуючи добровільно надану інформацію, 

профільні доповіді, відкриті джерела інформації та здійснювати перевірку 

фактів порушення, отриманих з різних інформаційних джерел;  

– посилити відповідальність суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу (СПФМ) за порушення законодавства у сфері протидії легалізації 

злочинних доходів; 

– розробити ефективне методичне забезпечення  фінансового 

моніторингу за операціями, пов’язаними з легалізацією злочинних доходів [3]. 

Отже, фінансовий моніторинг представляє собою систему активних дій та 

специфічну форму контролю, що реалізуються органами державної влади, 

місцевого самоврядування, господарюючими суб’єктами та громадянами 

України щодо формування, розподілу й використання фінансових ресурсів з 

метою виявлення та запобігання відхилень, які перешкоджатимуть законному і 

ефективному розвитку національної економіки. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ КОШТОРИСУ В 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

У бюджетних установах проблема пошуку нових підходів до формування 

кошторису в умовах ринкових перетворень потребує наукового та практичного 

дослідження. Це зумовлено трансформаційними процесами, що відбувають в 

Україні, які є направлені на підвищення стандартів економічної діяльності та 

ролі кошторисів у системі фінансових планів.  Розроблення  детальної  

методики планування забезпечить розширення економічної самостійності 

органів місцевого самоврядування, керівників окремих галузей та бюджетних 

установ  та посилить  їхню відповідальність за кінцеві результати роботи. 

Сучасний стан соціально-економічного розвитку вимагає перебудови 

бюджетного механізму, включаючи кошторисне планування, посилення його 

впливу на зміцнення державних фінансів, розширення самостійності й 

підвищення відповідальності адміністративно-територіальних формувань та 

окремих регіонів. Для забезпечення  цільового та ефективного використання 

бюджетних коштів особливе значення набуває вдосконалення системи 

планування кошторису в бюджетних установах. 

У фінансовій науці  є ціла низка визначення поняття «Бюджетне 

планування», яка трактована різними авторами. Проте, ми схиляємось до 

думки, українських вчених в галузі економіки,  професорів,  Базилевича В.Д., 

Юрія С.І., які вказують на те, що бюджетне планування – це централізований 

розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і 

національного доходу за всіма ланками бюджетної системи та видами 

фінансових планів на підставі Державної програми економічного і соціального 

розвитку держави [3,4]. 

Доцільно відзначити, що ефективність бюджетного планування  дозволяє 

виявити не тільки стан, але й причини, що перешкоджають успішному розвитку 

http://www.lsej.org.ua/4_2019/45.pdf
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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
30 

 

бюджетної установи, що становить основу майбутньому розвитку об'єкта 

дослідження.  

Таким чином, розуміння сутності та складових кошторису, а також 

визначення особливостей та вимог до його формування мають забезпечувати 

високу якість інформаційного підґрунтя для здійснення ефективного 

планування, спрямованого на забезпечення раціонального використання 

бюджетних коштів. 

Саме SWOT-аналіз являє собою ефективний метод ідентифікації 

внутрішніх сильних і слабких сторін і розпізнавання зовнішніх можливостей і 

загроз. Він показує, яким чином краще застосувати власні сили і зменшити 

внутрішні слабкості, оптимально використовуючи зовнішні можливості 

усуваючи загрози. Таким чином, такий аналіз, зазвичай, використовується для 

виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх факторів, що мають 

значення для розвитку, а також ефективного планування кошторису бюджетної 

установи.  

В умовах динамічного середовища вплив економічних факторів може або 

сповільнити розвиток та становлення управління, або навпаки сприяти 

активізації діяльності, а також є визначальним фактором стабільності в 

установі. 

Отже, до шляхів вдосконалення системи планування кошторису в 

бюджетних установах слід віднести покращення методики  планування 

кошторису видатків бюджетної установи на основі: 

 застосування SWOT-аналізу, з метою виявлення не лише стану, але й 

причини, які  стають перешкодою успішному розвитку бюджетної установи; 

 підвищення її оперативності і аналітичності, а саме  впорядкування та 

уніфікування й стандартизації процесу документування з урахуванням вимог 

новітнього програмного забезпечення. Саме він передбачає заміну процесу 

обробки та систематизації первинних документів самими працівниками 

бухгалтерії на спеціалізовані новітні програми, які б дали можливість 

оперативно та ефективно обробляти інформацію на електронних носіях; 

 залучення тимчасово вільних бюджетних коштів та їх залишків у 

розпорядників із метою здійснення першочергових бюджетних видатків, 

недопущення касових розривів у процесі виконання бюджетів;  

 
Список використаних джерел 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.  (дата звернення: 02.03.2022) 

2. Постанова Кабінету Міністрів України 28 лютого 2002 р. № 228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п. (дата звернення: 02.03.2022) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
31 

 

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: навч. посіб./ За заг. ред. 

Базилевича В.Д. 2-ге вид., доп. і перероб.  К.: Атіка, 2004.  368 с 

4. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система: Підручник. – 2-ге 

вид. змін. й доп.  Тернопіль: Картбланш, 2006.  818 с. 

5. Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України. 

URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-19#n2 (дата звернення: 05.02.2022). 

 

 

 

Сидор І. П., к.е.н., доцент 

Гвоздак О. І. магістр 

Західноукраїнський національний університет 

 

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ 

 

Місцеві бюджети виступають важливими інструментами регулювання 

економіки країни, які базуються на сукупності основоположних взаємозв’язків 

у сфері планування доходів бюджетів різних рівнів, проведення їх видатків, 

формування міжбюджетних відносин, які передбачають забезпечення розробки 

та реалізації всесторонньо збалансованої економічної політики держави, 

спрямованої на економічне зростання країни та окремих адміністративно-

територіальних одиниць. Обсяг власних доходів бюджетів органів місцевого 

самоврядування є тим індикатором, який відображає рівень соціально-

економічного розвитку територій та ступінь розвитку підприємництва регіону. 

Зважаючи на те, що місцеві бюджети є основною фінансовою базою 

органів місцевого самоврядування, їм належить особливе місце у складі 

бюджетної системи держави. Також важлива роль місцевих бюджетів у 

соціально-економічному розвитку територіальних одиниць, як джерела 

фінансування закладів охорони здоров’я, освіти, ЖКГ, культури, соціального 

захисту населення, молодіжних програм, упорядкування населених пунктів, 

фізичної культури і спорту [2, с. 10]. 

 Діюча сьогодні система формування місцевих бюджетів відображає 

низький рівень фінансової автономії, скорочення частки власних доходів і 

зростання обсягів трансфертних платежів. Відсутність дієвих стимулів до 

соціально-економічного розвитку територій, не забезпечує ефективність 

державної політики на регіональному рівні як базового чинника сприяння 

ринковим перетворенням та подальшому розвитку економіки України загалом. 

Основною причиною нестабільного становища бюджетної забезпеченості 

територіальних громад за останні роки значна кількість експертів називає 

недостатній обсяг коштів у державній казні та сповільнення темпів 

економічного зростання країни. Однак, у даному випадку не слід забувати і про 

особливий порядок бюджетного планування його зміст та якість. Водночас, 

https://gazeta.dt.ua/macrolevel/pereplanuvannya-byudzhetnogo-planuvannya-_.html
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істотне поглиблення фактичних дисбалансів між плановими показниками 

доходів та проведеними видатками обумовлює формування значного дефіциту 

коштів місцевих бюджетів. Проблемні моменти, пов’язані із бюджетним 

плануванням в Україні стосуються: відсутності прозорості у бюджетному 

процесі; низького рівня виконавчої дисципліни та низької якості нормативно-

правового забезпечення; недосконалості механізму розрахунку доходів 

бюджетів різних рівнів; неадекватності інструментів планування системи 

видатків бюджетів. 

Зазначені проблеми поряд із загостренням загальної ситуації в країні, 

пов’язаної із військовим станом, вимагають нових підходів щодо вирішення 

актуальних питань. Зокрема, необхідно активізувати використання цілого 

комплексу важелів та інструментів, серед яких основне місце відводиться саме 

бюджетному плануванню. З позиції проведення бюджетних процедур у 

бюджетному процесі бюджетне планування включає дві стадії: складання 

проектів бюджетів, їх розгляд і затвердження. 

Бюджетне планування на місцевому рівні – це «…науково обґрунтований 

процес визначення джерел створення і напрямів використання бюджетних 

ресурсів адміністративно-територіальних одиниць з метою забезпечення 

стабільного економічного й соціального розвитку окремих територій» [1, с. 

210]. Недооцінка значення бюджетного планування передбачає негативні 

наслідки, а саме: посилення податкового навантаження, зниження рівня 

економічної активності громадян та скорочення фінансового забезпечення 

бюджетів різних рівнів у перспективі, неналежному використанні бюджетних 

коштів та інше. 

Провідною метою процедури бюджетного планування є розроблення і 

реалізація збалансованої бюджетної політики держави, зокрема, у сфері 

дохідної та видаткової частин бюджету, регулювання міжбюджетних відносин, 

дефіциту бюджету, спрямованих на забезпечення зростання соціально-

економічного розвитку держави. Бюджетне планування є суттєвою складовою 

бюджетної політики сталого суспільного розвитку, яка базується на сукупності 

економічних взаємовідносин і полягає у визначенні бюджетної архітектоніки, 

яка передбачає оптимальне співвідношення структури доходів та видатків 

бюджету з урахуванням динаміки економічної циклічності. При умові 

економічної рецесії бюджетна політика країни повинна реалізувати 

«…адаптаційно-регуляторний потенціал з метою зменшення її тривалості та 

впливу на економічні процеси» [3]. Базовими передумовами досягнення 

ефективного та якісного рівня бюджетного регулювання є поглиблення 

взаємозв'язку між бюджетним плануванням та основними пріоритетами 

соціально-економічного розвитку держави. 

У зарубіжних країнах державна політика щодо бюджетного планування 

проводиться із урахуванням особливостей регіонального соціально-
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економічного розвитку територій, адміністративно-територіальних одиниць 

країни та перетворення бюджетного механізму в дієвий важіль економічного 

розвитку, узгодження фіскальної політики із провідними завданнями стратегії 

розвитку економіки країни. В країнах з розвинутою ринковою економікою 

активно проводяться процедури щодо удосконалення інституційних основ 

бюджетного процесу, зокрема в контексті посилення взаємозв'язку однорічного 

та перспективного планування бюджетів різних рівнів, використання сучасних 

методів управлінської діяльності у сфері використання бюджетних ресурсів, 

зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування, стійкий розвиток 

ПЦМ планування видатків бюджетів різних рівнів, системи та органів 

державного фінансового контролю, зростання показників ефективності у 

використанні бюджетних коштів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

Державний бюджет як основний фінансовий план держави передбачає 

необхідність акумулювання необхідних фінансових ресурсів для виконання 

державою властивих їй функцій. Зважаючи на поступальний соціально-

економічний розвиток держави відповідно зростають і її видатки, що зумовлює 

зростаючі потреби у мобілізації грошових коштів з метою їх подальшого 

перерозподілу через бюджет для задоволення потреб населення. Одним із 

провідних джерел формування доходів державного бюджету є податкові 

надходження, які у структурі доходів складають більше 82 %. 

До складу податкових надходжень державного бюджету відносять 

податки, збори (обов’язкові платежі), що сплачуються юридичними і 
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фізичними особами та акумулюються у централізованому фонді грошових 

коштів з метою їх подальшого перерозподілу через бюджет для задоволення 

суспільних потреб. 

Аналіз вітчизняної практики мобілізації податкових надходжень до 

Державного бюджету України у 2016-2021 рр. нами зроблено наступні 

висновки: 

1. Динаміка мобілізації податкових надходжень у період 2016-2021 рр. 

вказує на тенденцію щодо зростання показників з 503,9 млрд. грн. до  

1296,9 млрд. грн., або на 793 млрд. грн. У структурі доходів державного 

бюджету податкові надходження складають більше 85 %, тобто вони 

виступають основою формування дохідної частини централізованого фонду 

грошових коштів держави. 

2. До складу податкових надходжень, які формують дохідну частину 

Державного бюджету України відносять чотири найбільш вагомі за обсягом 

надходжень податки: податок на додану вартість, акцизний податок, податок та 

збір на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств (крім податку 

на прибуток підприємств комунальної власності). Зазначені податки формують 

основу усіх бюджетних надходжень, а відтак і доходів бюджету загалом. Їх 

частка у структурі доходів державного бюджету у 2021 р. становила більше  

70 %.  

3. Серед податкових платежів державного бюджету найбільшим за 

обсягом надходжень є ПДВ, динаміка надходжень якого за аналізований період 

зросла на 235,5 млрд. грн. і у 2021 р. становила 536,5 млрд. грн. Питома вага 

ПДВ у структурі податкових надходжень державного бюджету становить  

41,4 %.  

 Наступним за обсягом надходжень є акцизний податок, його частка у 

структурі податкових надходжень державного бюджету у 2021 р. становить 

12,5 %. Значні обсяги надходження акцизного податку в останні роки 

обумовлено зростанням ставок податку на підакцизні товари, особливо на 

алкогольні, тютюнові вироби та впровадження оподаткування акцизним 

податком електроенергії. Податок на прибуток підприємств становить 11,4 % 

усіх податкових надходжень державного бюджету у 2021 р.  

Питома вага ПДФО у структурі податкових надходжень державного 

бюджету становить 10,6 %. У складі ПДФО найбільшим обсягом надходжень 

характеризується ПДФО, сплачений податковими агентами із заробітної плати 

платника податку. Усі інші податкові надходження державного бюджету 

України: рентна плата, екологічний податок, мито становлять до 10 % [1]. 

Розглянувши проблеми формування податкових надходжень державного 

бюджету та необхідність реформування системи оподаткування нами 

сформульовано низку напрямів оптимізації дохідної бази державного бюджету 

в контексті податкових надходжень: 
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– напрямки реформування податкової системи України повинні бути 

узгоджені із завданнями побудови у країні соціально-орієнтованої ринкової 

економіки; 

– забезпечити незмінність складу податкової системи, зокрема це 

стосується тих податків, які становлять основу податкових надходжень до 

бюджету: податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, 

акцизного податку, що дало б можливість припинити на законодавчому рівні 

чисельні дискусії з приводу відміни цих податків та запровадження нових (для 

прикладу, податку з обороту). Реформування системи оподаткування повинно 

стосуватися удосконалення справляння діючих видів податків; 

– перегляд діючих податкових пільг в напрямку їх використання 

виключно як знаряддя проведення соціальної, інвестиційної, структурної 

політики та політики прискорення НТП, тобто як інструменту ефективної 

реалізації регулюючої функції податків та запровадження мораторію на 

надання нових податкових пільг; 

– розширення бази оподаткування акцизним податком через збільшення 

переліку підакцизних товарів. Зокрема, до них можна віднести предмети 

розкошу: ювелірні вироби, антикваріат, хутряні вироби, окремі косметичні 

засоби; 

– диференціювати ставки ПДВ з метою оподаткування товарів першої 

необхідності за ставкою, наприклад, 10 %, що зумовить зростання споживчого 

попиту та доступ малозабезпечених категорій громадян до ринку даних товарів; 

– продовжити реформування ДФСУ; 

– пропонується для підприємств нефінансового сектору зробити заміну 

нинішнього податку на прибуток підприємств – податком на розподілений 

прибуток. Податок на розподілений прибуток повинен справлятися лише з 

величини доходів, які перераховуються на користь фізичних або юридичних 

осіб, а саме: співвласників підприємства, незалежно від їх громадянства 

(приклад Естонії). Всі види витрат, в тому числі інвестиційні ресурси, 

підлягають звільненню від оподаткування. Такі перерахунки досить просто 

контролювати віддалено через банківську систему, відтак даний операційний 

контроль не потребує проведення перевірок. Проте очевидно, що сплачувати 

даний податок будуть лише у тому випадку, коли власники самі бажають 

отримати дивіденди на легальній основі в Україні. Відтак, ставка цього податку 

повинна бути посильною для платника. Зазначимо, що у даному випадку 

розраховувати на суттєві бюджетні надходження не варто;  

– реформування механізму справляння ПДФО, що передбачає наступні 

напрямки модернізації як: розширення кількості об’єктів оподаткування, що 

супроводжується зниженням податкових ставок та певної прогресії при його 

побудові. Ця тенденція обумовлена, необхідністю зростання трудової 

активності громадян та забезпечення справедливого оподатковування доходів 
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фіскальних суб’єктів, а також посиленням боротьби з ухиленням від сплати 

податку [2]; 

– здійснити інституційну реформу ДФСУ, стратегічною метою якої є: 

o заручення довірою громадян, яка повинна супроводжуватися 

викоріненням корупції у всіх ланках ДФСУ, структурними змінами в 

управлінні та на місцях, новою політикою кадрового забезпечення;  

o реформування податкового та митного контролю, яке досягається 

шляхом оновлення системи податкового адміністрування податкових платежів, 

надання допомоги платникам щодо сплати податків і зборів, об’єктивному та 

ефективному застосуванню норм діючого  законодавства;  

o якісне і ефективне адміністрування податків повинно досягатися 

завдяки реформуванню механізму контролю, зростання результативності та 

ефективності в діяльності ДФСУ; 

o удосконалення програми координації ризик-менеджменту, оцінки 

рівня тіньової економіки та розробки програм та заходів з мінімізації втрат 

надходжень;  

o повноцінне функціонування програми «Електронної митниці»  і 

«Електронного кабінету платника податку». 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Категорія «фінансова політика» не є новою ні для фінансового 

законодавства, ні для фінансової науки. Справді, термін «політика» вперше був 

введений Аристотелем і в переклад з грецької означає мистецтво управління 

державою.  

Політика охоплює усі сфери життя. Політика багатогранна, різнорідна, 

різноякісна, різнорівнева та має різноцільову. спрямованість. У зв'язку з цим 

https://mof.gov.ua/uk/budget-process-projects-declaration
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8182
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неможливо дати одне визначення політики. Фінансову політику дослівно 

можна трактувати як мистецтво державного управління у сфері фінансів. 

Дану категорію характеризує складна, подвійна природа. З одного боку, 

це складова частина фінансової науки. З іншого боку, фінансова політика 

носить прикладний характер. Вона має свої знання та доводить можливість 

застосування їх на практиці. 

До складу фінансової політики багато економістів включають бюджетну 

та кредитно-грошову політики, при цьому їх найчастіше розглядають як 

самостійні напрями фінансової політики.  

Бюджетна політика нашої держави включає Бюджетний кодекс, інші 

законодавчі акти, згідно з якими визначається форма бюджетного устрою 

держави і регламентується бюджетний процес в цілому. 
Таблиця 1 

Основні функції бюджетно-податкової політики 

Фіскальна функція Функція економічного 

регулювання 

Функція вирівнювання 

доходів 

Бюджетно-податкова 

політика забезпечує 

необхідні ресурси для 

урядової діяльності, а 

саме: 

— на військово-боронні 

витрати; 

— на реалізацію 

економічних і 

соціальних програм; 

— на інші заходи 

Податки та видатки 

бюджету 

використовуються як 

інструменти управління 

економікою та 

досягнення певних 

цілей економічної 

політики (економічного 

зростання, структурної 

перебудови тощо) 

Бюджетно- податкове 

регулювання виступає 

як інструмент 

перерозподілу ВВП за 

допомогою 

оподаткування, а також 

системи трансфертних 

виплат безробітним, 

інвалідам, сиротам та 

ін. 

 

Тобто, суть бюджетної політики полягає у формуванні джерел доходів 

державного бюджету, у структурі видаткової частини бюджету, у розподілі 

видатків між бюджетами різних рівнів, у визначенні джерел та способів 

покриття бюджетного дефіциту, форм та методів управління державним 

боргом. Від підсумків вирішення цих питань залежить соціально-економічний 

орієнтир бюджетної політики. 

Фінансова політика регіону будується з урахуванням програм його 

економічного та соціального розвитку та спрямована: на підвищення 

інвестиційної привабливості регіону, розвиток регіональних фінансових ринків, 

підвищення фінансової забезпеченості регіону, забезпечення збалансованості 

бюджетів.  
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Таким чином, фінансова політика регіону виступає як база здійснення 

його економічної політики та основи підвищення якості життя населення, яке 

проживає на його території. 

При цьому факторами, що впливають на формування фінансової політики 

регіону, є: 

• конкурентні переваги; 

• процес формування сприятливого інвестиційного клімату; 

• управління інвестиційною привабливістю території; 

• розвиток державно-приватного партнерства; 

• підтримка інноваційних видів фінансової діяльності; 

• економічний інтерес суб'єктів та об'єктів політичного процесу. 

Фінансова політика поряд із позитивними аспектами має й певні 

проблеми у системі її формування та подальшої реалізації. До них належать 

такі: 

• неповна відповідальність та самостійність органів влади на місцях при 

реалізації своїх бюджетних та видаткових повноважень; незначна відкритість 

бюджетів, підзвітність та прозорість функціонування учасників сектору 

державного управління; 

• низький рівень залучення громадянського суспільства до процесу 

обговорення результатів та цілей використання коштів бюджету; 

• недостатня активність стратегічних інвесторів внаслідок неповноти 

інформації про інвестиційні можливості; 

• обмежений доступ до ресурсів кредитного типу та інших інструментів 

фінансування довгострокового характеру; 

• низька інтернаціоналізація бізнесу.  

Проведений аналіз категорії «фінансова політика» дозволяє зробити такі 

проміжні висновки: 

o в науці відсутнє уніфіковане тлумачення терміна фінансової 

політики. Інтерпретація цієї категорії здебільшого відбиває різноманітність 

авторських підходів до її розуміння; 

o фінансову політику характеризує складна, підвійна природа; 

o фінансова політика є складовою частина фінансової науки, що 

своїм прикладним характером та імперативними способами розвитку; 

o метою фінансової політики у довгостроковій перспективі є 

мобілізація ресурсів, їх розподіл та використання для реалізації завдання та 

функції держави; 

o основним завданням фінансової політики держава на найближчу 

перспективу є реалізація антикризової програми, а також здійснення заходів, 

спрямованих на соціальну підтримку населення; 

o досягнення цілей фінансової політики використання 

використанням державних її інститутів та інструментів.  
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ОПЕРАТИВНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ НЕЕКОНОМІЧНИХ 

ШОКІВ НА ПОТОЧНУ ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ 

 

Протягом останніх трьох років світова економіка перебуває під впливом 

наслідків кризових явищ, що не мають під собою економічної природи: 

пандемія коронавірусу, військова агресія Росії проти України. Ці та подібні 

глобальні шоки отримали в професійних колах назву «чорні лебеді» через 

неможливість передбачення їх настання, а відтак – складність оцінки наслідків 

для економічного розвитку на етапі розгортання відповідних подій. 

Існує розповсюджена думка про те, що під час дії кризових явищ 

(особливо в перші місяці після їх появи) будь-яке встановлення вартісних 

параметрів майна та майнових прав є недоцільним, оскільки побудова 

адекватних прогнозів ринкової кон’юнктури та визначення ступеню ліквідності 

об’єктів оцінки неможливе. Однак практика фінансового менеджменту 

демонструє зовсім інші реалії: необхідність оперативної оцінки вартості для 

управлінських і подібних потреб не зникає навіть в умовах війни, якщо 

відповідний бізнес функціонує, а власники не планують переривати діяльність. 

Зазначене обумовлює актуальність розвитку емпіричних підходів до 

врахування впливу глобальних неекономічних шоків в оперативній оцінці 

вартості бізнесу. Ця проблема ще не дістала поширення в наукових колах, 

оскільки породжена не теоретичним пошуком, а практичними потребами. 

Війна спричинила порушення економічного розвитку: системний шок вже 

помітний у Центральній та Східній Європі. Настрої інвесторів у країнах Балтії, 

«східного флангу» ЄС, Балкан, у Молдові та Туреччині, за оцінками експертів, 

погіршуються через побоювання ескалації бойових дій та, навіть, їх 

розповсюдження на виключні економічні зони цих держав. 

Середньо- та довгострокові перспективи України та решти країн Європи 

радикально змінилися під впливом подій лютого–березня 2022 року. Більше 

того, аналітики МВФ офіційно повідомили про відмову від прогнозування 

будь-яких макроекономічних показників для України на 2022–2027 рр., крім 

темпів приросту реального ВВП, через надзвичайно високий ступінь 

невизначеності [1, с. 112]. Зростання ВВП, хоча й є надто загальним 

індикатором, однак порівняння прогнозів до та одразу після настання шокової 

події дозволяє зафіксувати кількісний тренд такої «невизначеності» (таблиця 1). 

Із даних у табл. 1 випливає, що відхилення відповідних прогнозів до та після 

початку розгортання кризового явища (глобального локдауну в 2020 р., війни в 

Україні в 2022 р.) є значущим, однак, враховуючи те, що впродовж перших 
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місяців дії нового та неврахованого раніше чинника переоцінка очікуваних 

величин відбувається з використанням попередньої моделі, саме ця різниця в 

прогнозах й узагальнює вплив неекономічних шоків, а відтак – придатна для 

використання в рамках мікроекономічної оцінки. 

Таблиця 1 

Прогнози реального ВВП вибраних країн і регіонів у 2020 та 2022 рр. 

Країна / регіон 
2020 2022 

січень квітень ∆, п.п. січень квітень ∆, п.п. 

Світ 3,4 –3,0 –6,4 4,9 3,6 –1,3 

Єврозона 1,4 –7,5 –8,9 4,3 2,8 –1,5 

Україна 3,0 –7,7 –10,7 3,6 –35,0 –38,6 

Польща 3,1 –4,6 –7,7 5,1 3,7 –1,4 

Чехія 2,6 –6,5 –9,1 4,5 2,3 –2,2 

Словаччина 2,7 –6,2 –8,9 5,2 2,6 –2,6 

Угорщина 3,3 –3,1 –6,4 5,1 3,7 –1,4 

Джерело: складено за [1, с. 138, 141; 2, с. 130-131]. 

 

Найчастіше вартість бізнесу (чи то корпоративних прав – паїв або пакету 

акцій певного підприємства) оцінюється з використанням дохідного підходу 

через модель дисконтованих грошових потоків (DCF). При застосуванні DCF 

вартість бізнесу може бути представлена як теперішня вартість очікуваних 

грошових потоків протягом терміну його функціонування, дисконтована для 

відображення як зміни цін у часі, так і ймовірності отримання саме 

запланованих надходжень. За врахування цих чинників відповідає ставка 

дисконтування, яка складається з безризикового компонента та елементів, що 

відображають вплив певної групи ризиків – як внутрішньої (ризики масштабу, 

управління, репутації тощо), так і зовнішньої (ризик країни, галузі, ринку тощо) 

ґенези. 

До останньої групи справедливо відносити й ризики, спровоковані 

глобальними неекономічними шоками. Хоча пряме перенесення їх значень (як 

у стовбці відхилень у табл. 1) не має змісту, доцільним є врахування частини 

відповідного ризику шляхом множення на питому вагу активів бізнесу, що 

підпадають під вплив відповідного кризового явища. Правомірним є й 

аналогічне множення часток активів різної резидентності на відповідні 

відхилення від попередніх прогнозів для кожної окремо взятої країни. 

Запропонований підхід дозволяє враховувати вплив глобальних 

неекономічних шоків у оперативній оцінці вартості бізнесу впродовж 

початкових періодів розгортання кризових явищ, коли необхідність такої 

оцінки викликана управлінськими потребами. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

У сучасних економічних умовах важливою є діяльність підприємств 

державного сектору, від ефективності функціонування якого значною мірою 

залежить розвиток економіки. Саме державний сектор економіки спроможний 

забезпечити дотримання основних принципів організації діяльності 

економічної моделі ринкового типу і створити найбільш сприятливі умови для 

розвитку суспільного виробництва, забезпечення соціальних стандартів якості 

життя та фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

Бюджетні установи належать до неприбуткових організацій, метою яких є 

надання нематеріальних послуг, а не отримання прибутку. Вони функціонують 

на правах державної або комунальної форми власності і є первинною ланкою 

галузей невиробничої сфери, де щоденно відбуваються численні господарські 

операції, що вносять зміни до складу та розміщення господарських засобів і 

джерел їх утворення, використання яких потребує ретельного контролю. 

Бюджетні установи не наділяються оборотними коштами і їх фінансове 

становище визначається своєчасністю та повнотою надходження асигнувань із 

бюджету чи оплатою рахунків згідно з прийнятими зобов’язаннями. 

Однією з характерних особливостей статутної діяльності бюджетних 

установ є те, що всі вони, як правило, фінансуються за рахунок коштів 

бюджетів різних рівнів. Тому приділяється особлива увага процесу бюджетного 

фінансування. 

Бюджетне фінансування – надання з бюджету у безповоротному порядку 

коштів на видатки, пов'язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням 

державних програм, утриманням державних і комунальних установ та 

організацій. 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/en/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
42 

 

Бюджетне фінансування являє собою процес виділення, зарахування, 

розподілу та перерахування коштів на рахунки розпорядників коштів у межах, 

визначених кошторисами і затверджених у бюджеті. 

В основу процесу фінансування бюджетних установ покладено такі 

основні принципи: 

1) цільового використання бюджетних асигнувань – обумовлене 

плануванням, відпуском та використанням коштів на цільові потреби та заходи 

згідно затверджених кошторисів; 

2) безповоротності і безвідплатності – це виділення коштів без прямого їх 

відшкодування і сплати відсоток за їх користування; 

3) ефективного і повного використання коштів – характерний одержанням 

максимального результату при мінімальних витратах грошових коштів при 

повному їх використанні; 

4) фінансування в міру виконання планів – обумовлене виділенням 

бюджетних асигнувань лише на конкретні фактичні витрати а не під планові 

показники; 

5) додержання режиму економії – забезпечує фактичне використання 

коштів через систему форм і методів мінімізації витрат, що впливає на розмір 

одержаного результату; 

6) постійного контролю – забезпечує контроль усіх господарських та 

фінансово-кредитних операцій у фінансуванні державних витрат [3]. 

За допомогою бюджетного фінансування налагоджуються грошові 

відносини, які виникають між державою з одного боку, і підприємствами, 

організаціями, установами всіх форм власності та фізичними особами – з 

іншого. 

Успішне функціонування бюджетної сфери залежить від ефективного її 

фінансового забезпечення. Фінансове забезпечення діяльності державних 

установ здійснюється у двох основних фінансових формах: державного 

(бюджетного) фінансування та власних надходжень від некомерційної 

діяльності бюджетних установ (гранти, спонсорство, доходи від оренди, 

надання платних послуг, дарунки та благодійні внески), а також шляхом 

використання бюджетного кредитування [2]. 

Найпоширенішою формою бюджетного фінансування є кошторисне 

фінансування. 

Кошторисно-бюджетне фінансування являє собою процес безповоротного 

відпуску грошових коштів на утримання державних установ, що перебувають 

на повному фінансуванні з бюджету, на основі фінансових планів – кошторисів 

витрат [5]. 

Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної 

установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 

отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 
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зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх 

функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

призначень [1]. 

Кошторис бюджетних установ має такі складові частини: загальний фонд і 

спеціальний фонд. Невід’ємною частиною кошторису є план асигнувань, який 

затверджується разом з ним. 

Слід зазначити, що кошторисне фінансування як метод фінансового 

забезпечення має і переваги, і недоліки. Переваги кошторисного фінансування 

полягають у тому, що за допомогою даного методу забезпечується 

відповідність доходної та видаткової частин кошторису, тобто фінансування 

планових витрат бюджетної установи відбувається в повному обсязі. Крім того, 

кошторисне фінансування передбачає чіткий та постійний фінансовий контроль 

витрачання грошових коштів. Водночас недоліки кошторисного фінансування 

пов’язані з тим, що даний метод не передбачає достатніх стимулів для 

раціонального й ефективного господарювання і взаємозв’язку між рівнем 

фінансування бюджетної установи та результатами її діяльності. Відповідно, 

здійснюється фінансування лише мережі бюджетних установ, а не наданих 

ними послуг [4]. 

В сучасних умовах особливо актуальним є перехід від принципу 

утримання бюджетних установ до програмно-цільового методу у використанні 

бюджетних коштів.  

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління 

бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок 

коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [1]. 

Програмно-цільове фінансування припускає встановлення цілей 

фінансування, розрахунок відповідних ресурсів, вибір об'єктів фінансування, 

сприяє цільовому ефективному використанню бюджетних коштів, передбачає 

посилення відповідальності керівників державних установ за витрачання 

бюджетних коштів [2]. 

Також формування позабюджетних джерел фінансування бюджетних 

установ формуються за рахунок власних надходжень від некомерційної 

діяльності. 

Кошторисний і програмно-цільовий методи пов'язані із реалізацією 

загального фонду бюджету, а позабюджетний – із спеціальним фондом 

бюджету, який формується за рахунок зароблених бюджетними установами 

ресурсів. 

Отже, формування ефективної бюджетної системи є невід’ємною 

частиною процесу становлення ефективної ринкової економіки, а бюджетне 

фінансування відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку 

суспільства. 
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СЕКЦІЯ 2: СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ  

СТРАХОВОМУ ПРОСТОРІ 

SECTION 2: INSURANCE MARKET OF UKRAINE IN THE WORLD 

INSURANCE SPACE 

 

Прокопчук О.Т., д.е.н., доцент  

Уманський національний університет садівництва 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ 

 

Війна, що наразі має місце в Україні, зумовлює суттєві руйнівні наслідки, 

завдаючи шкоди майновому та інфраструктурному комплексу, викликає явища 

кризового характеру в економіці в цілому. Саме страхування, ключовим 

завданням якого є формування ефективної системи страхового захисту, 

особливо на тлі сьогочасної нестабільності в Україні, традиційно належить до 

універсальних інструментів мінімізації ризиків. 

На українському ринку страхових послуг продовжують працювати всі 

компанії зі страхування життя («лайфовий» сегмент ринку) і 89 % компаній, що 

надають послуги non-life страхування («ризиковий» сегмент ринку). У цьому 

контексті варто зауважити, що наразі на страховому ринку в сегменті non-life 

працює 132 страхові компанії, з них 25 – не надали відповідей щодо діяльності 

у період війни, 17 страховиків заявили, що ще не налагодили процес виплати 

страхових відшкодувань. 

Усі інші страхові компанії, а це 89 % страхового ринку за обсягами 

діяльності, повідомили, що продовжують працювати, своєчасно і в повному 

обсязі виконувати власні зобов’язання за укладеними угодами страхування та 

навіть укладати нові угоди. 

Діяльність вітчизняних страхових організацій зазнала суттєвих змін: 

майже всі страховики повідомили про режим і порядок роботи на своїх сайтах, 

сторінках у Фейсбук, інша частина розіслала повідомлення клієнтам 

(відповідно у повідомленні про режим роботи на сайті або сторінці у Фейсбук 

можна знайти телефон гарячої лінії, чат-бот, адресу електронної пошти 

страхової компанії, на які доцільно повідомляти про страховий випадок). 

Таким чином, за рекомендацією Національного банку України, страховики 

спростили процедуру врегулювання випадків, що мають ознаки страхового, за 

всіма видами страхування та всіма типами контрагентів [1-2; 3]. Отож, для 

повідомлення про страховий випадок наразі можна використати: електронні 

документи, фото, відео, копії необхідних документів у разі неможливості 

отримати оригінали документів. Більшість страхових компаній просять із 

розумінням ставитися до ситуації, коли доведеться оплатити допомогу 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
46 

 

самостійно та зібрати підтверджуючі документи для наступного 

відшкодування. 

Ключові особливості функціонування українського ринку страхових 

послуг під час воєнних дій: 

 усі страхові випадки наразі розглядаються в індивідуальному порядку, і 

рішення, відповідно, приймаються із урахуванням всіх обставин та доказів; 

 усі процедури врегулювання страхових випадків наразі є спрощеними; 

 для повідомлення про страховий випадок доцільно використовувати: 

електронні документи, фото, відео, копії необхідних документів у разі 

неможливості отримання оригіналів документів. 

 введення воєнного стану та настання страхового випадку на території, 

на якій діє воєнний стан, не є підставою для відмови у страховій виплаті. 

КАСКО: 

 настання страхового випадку на території, на якій діє воєнний стан, не є 

підставою для відмови у страховій виплаті; 

 у разі, якщо пошкодження автомобіля пов’язані із воєнними подіями або 

є їх наслідком, наприклад, автомобіль використовувався у бойових діях, або 

пошкоджений внаслідок воєнних дій, або був примусово відчужений для 

військових потреб, подія не буде визнана страховим випадком, і страхова 

виплата не буде здійснена; 

 у ДТП без постраждалих складається європротокол та фіксується все на 

фото та відео; 

 у ДТП із постраждалими доцільним є виклик поліції та швидкої 

допомоги. Навіть якщо вони не зможуть приїхати на виклик – цей факт буде 

доказом для страхової компанії; 

 доцільним є повідомлення страхової компанії про ДТП, збір фото та 

відео доказів; 

 додатковий алгоритм для фіксації збитків, які спричинені воєнною 

агресією РФ опублікований на сайті Асоціації правників України https://uba.ua/; 

 подальше стягнення збитків можливо з РФ в судовому порядку. 

Страхування життя та здоров’я, медичне страхування: 

 зазвичай: воєнні дії є підставою для відмови у страхуванні; 

 наразі: більшість страхових компаній прийняли рішення здійснювати 

виплати у разі отримання ушкоджень внаслідок військових дій (мова йде про 

цивільних осіб). 

Туристичне страхування: 

 страхові компанії продовжують надавати послуги із оформлення полісів 

туристичного страхування; 

 переважна більшість компаній надає можливість онлайн продовжити 

дію полісу, у разі, якщо клієнту необхідно продовжити строк перебування за 

кордоном. 
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Страхування майна (в т.ч. нерухомого): 

 зазвичай: якщо пошкодження майна відбулось внаслідок воєнних дій, 

подія не буде визнана страховим випадком, і страхова виплата не буде 

здійснена; 

 наразі: доцільно фіксувати таку подію за допомогою поліції, ДСНС, 

місцевої влади, робити фото-відео фіксацію та звертатися до страхової компанії 

– це дозволить в майбутньому стягнути збитки з РФ в судовому порядку. 

Отже, український ринок страхових послуг продовжує функціонувати, 

водночас бізнес-модель значної частини страхових організацій суттєво 

змінилася внаслідок новочасних реалій та трансформацій. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ 

НЕЛЕГАЛЬНИХ ДОХОДІВ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Посилення заходів фінансового моніторингу в банківських установах 

привело до серйозного скорочення можливостей використання цих організацій 

з метою легалізації злочинних доходів. Міри протидії відмиванню грошей у 

багатьох країнах спрямовані в першу чергу на жорсткість банківського нагляду, 

що привело до зсуву акцентів злочинців, які відмивають гроші в сторону 

небанківських установ: кредитних спілок, інвестиційних фондів, платіжних 

систем. Особливе місце в цьому списку займають страхові компанії, 

насамперед, через специфічний характер  надання своїх послуг. 
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Вітчизняні страхові компанії не стали виключенням із світового досвіду 

щодо їхнього використання з метою відмивання грошей. Тінізація української 

економіки, зокрема, страхового ринку, а також існування правових колізій у 

нормативній базі, що регулює відносини в даній сфері, є основними причинами 

незаконного використання операцій страхування задля легалізації 

кримінальних доходів.  

Проблему легалізації (відмивання) злочинних доходів через операції 

страхування в Україні досліджували різні фахівці, у роботах яких описувалися 

негативні сценарії розвитку страхового ринку України, зокрема, збільшення 

його тінізації, поширення операцій “псевдострахування і 

псевдоперестрахування”, відтік капіталів за рубіж через рахунки офшорних 

компаній з використанням операцій перестрахування за участю нерезидентів. У 

розвинених країнах наявність ефективного страхового ринку є обов’язковим 

фактором розвитку національних економік. З одного боку страхові компанії 

являють собою механізм перерозподілу капіталів, з іншої – беруть на себе 

всілякі ризики, що дає можливість і фізичним особам, і підприємствам 

застрахувати себе від незапланованих фінансових втрат.  

Існування безлічі тіньових схем страхування сприяє тому, що страхова 

сфера приваблює злочинців, що бажають легалізувати свої капітали або ж 

перевести їх за кордон. Як показує практика, для цього найчастіше 

використовуються договори перестрахування. У 2021 році через 

перестрахувальні операції з України було вивезено більш ніж 2 мільярди 

гривень, причому 75 % договорів перестрахування припало на країни Балтії. 

Разом із тим обсяг повернення коштів по відповідним договорам 

перестрахування не перевищив 2 % [1]. 

Контроль страхової діяльності спрямований на виявлення не лише 

помилок і похибок, а й сфер відповідальності персоналу, установлення 

ефективності видів діяльності та її коригування. Тобто контроль можна 

визначити як сукупність специфічних елементів системи менеджменту 

страхової діяльності, адже за підсумками контролю та на підставі його 

результатів приймається значна частина управлінських рішень. Якщо визначати 

об’єктом контролю саме фінансову звітність, то його методами стануть 

внутрішній і зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, а також аналіз її 

даних. 

Показники фінансової звітності не можуть бути застосовані в процесі 

управління страховою компанією або аналізу фінансового ринку в цілому без 

обґрунтованої впевненості в їхній достовірності. Відповідно, постала 

необхідність виявити специфічні особливості методологічних підходів до 

аудиту фінансової звітності страхових компаній та проблемні аспекти 

проведення аудиту звітності страхових компаній.   
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Показники фінансової звітності є предметом фінансового аналізу та 

інструментом оцінки фінансово–майнового стану страховика й ефективності 

його діяльності. Тобто аудит і аналіз є основними напрямами застосування 

показників фінансової звітності у процесі здійснення страхової діяльності.  

Метою проведення аудиту є висловлення незалежної думки аудитора про 

повноту та достовірність даних бухгалтерського обліку й фінансової звітності в 

усіх суттєвих аспектах; відповідність вимогам законів України, положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 

суб'єктів господарювання) згідно із запитами користувачів [2].  

Дані бухгалтерського обліку й фінансова звітність суб’єктів страхової 

діяльності підлягають подвійному аудиту: внутрішньому та зовнішньому.  

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг»  передбачено обов’язкове створення структурного 

підрозділу (або виокремлення посадової особи) для проведення внутрішнього 

аудиту (контролю) [3]. Обов’язковість створення служби внутрішнього аудиту 

зумовлена, на нашу думку:  

– по–перше, масштабами страхових компаній. Нагадаємо, що 

мінімальний розмір статутного капіталу страховика під час створення компанії 

відповідає сумі, еквівалентній 1 млн євро, тобто такі суб’єкти є представниками 

великого бізнесу, важливими платниками податків, а від їхнього фінансово–

майнового стану залежить благополуччя багатьох людей (учасників, власників, 

споживачів, інших);  

– по–друге, складністю організаційної структури. Більшість страховиків 

має у своєму складі відокремлені територіальні підрозділи із власним 

менеджментом, які, у свою чергу, активно використовують послуги страхових 

посередників;  

– по–третє, просторово–географічною віддаленістю балансових дирекцій 

та безбалансових філій, що зумовлює неоднозначність у виконанні 

управлінських рішень вищої ланки;  

– по–четверте, суттєвістю страхових виплат у забезпеченні стабільності 

економіки в цілому.  

На даний час, ще існують безліч схем відмивання нелегальних доходів. 

Внесені зміни у нормативно–правові акти, які регулюють сферу протидії 

відмивання нелегальних доходів,  спрятимуть покращенню економічних 

показників нашої держави та закріплять позицію на міжнародній арені. 

Отже, для ефективної боротьби з легалізацією доходів, отриманих 

злочиним шляхом в страховій діяльності, першочерговим завданням перед 

державою, стоїть розроблення дієвих та правових механізмів з використанням 

досвіду іноземних країн та сучасних інформаційних технологій, які будуть у 

повному обсязі забезпечувати реальну їх дію.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ У ПЕРІОД 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Особливість страхування життя визначається, в першу чергу, в поєднанні 

страхового захисту та накопичення, зберігання коштів.  

За стандартними правилами страхування, настання страхового випадку 

через дію форс-мажорних обставин, таких як воєнні дії, є підставою для 

відмови у страхуванні [1; 2]. Національний банк, як регулятор на ринку 

страхових послуг, 27 лютого 2022 року рекомендував страховикам спростити 

процедуру врегулювання страхових випадків шляхом максимального 

застосовування засобів їх дистанційного врегулювання. 

Національний банк України у березні 2022 року провів опитування, в 

якому взяли участь 119 страховиків із 145 зареєстрованих станом на 1 квітня 

2022 року в Україні. Це 82% від загальної кількості страховиків, на які 

припадає 91% страхових премій зі страхування non-life та 100% страхових 

резервів зі страхування життя [3]. Найбільші страхові компанії України з 

початку російського вторгнення підтвердили чинність договорів страхування та 

свої зобов’язання з відшкодування за страховими випадками, але із 

відповідними «воєнними застереженнями» (таблиця). 
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Таблиця  

Особливості дії договорів страхування під час воєнного стану 

Дата Зміни, пов’язані з воєнним станом 

З 2014 

року 

договори страхування як правило не діють на території проведення 

бойових дій і на окупованих територіях України. Це означає, що 

жодні випадки (як спричинені бойовими діями, так і незалежні від 

них) не визнаються страховими, якщо відбулися в зоні бойових дій 

чи на непідконтрольній уряду території [4] 

До 24 

лютого 

2022 

року 

для визначення відповідних територій страховики керувалися 

розпорядженням КМУ, яким затверджено перелік населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на 

лінії зіткнення 

з 24 

лютого 

2022 

року 

такі "територіальні" винятки в договорах страхування є доволі 

суперечливими, оскільки бойові дії не є локалізованими, а чіткий 

нормативний перелік адміністративно-територіальних одиниць, на 

яких тривають бойові зіткнення, наразі відсутній 

13 

березня 

2022 

року 

Постановою КМУ №269 [5] було внесено зміни до Порядку 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. Ця постанова врегульовує питання взяття на 

облік внутрішньо переміщених осіб та визначає перелік території, де 

проводяться бойові дії. До такого переліку, який формується 

Державною службою з надзвичайних ситуацій, належать: Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, 

Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, 

Чернігівська області та місто Київ. Разом з тим, до чіткого 

нормативного визначення території проведення бойових дій (коли це 

стане можливим) питання дії договорів страхування на тих чи інших 

теренах може бути предметом спору зі страховиками 

Систематизовано автором на основі [1, 4, 5]. 

 

Таким чином, договори страхування життя є чинними незалежно від 

введення в Україні воєнного стану, зі стандартними форс-мажорними 

обмеженнями. Разом з тим робиться застереження про те, що прийняття 

рішення про покриття прийматиметься за кожним випадком індивідуально з 

урахуванням усіх обставин. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Поява постійних змін, підвищення вимог стосовно страховиків, збільшення 

конкуруючих суб’єктів, недостатній рівень державної підтримки ринку, зміна 

регулятора ринку постійно породжує нові ризики, з якими стикаються 

вітчизняні страховики в ході реалізації своє діяльності. 

Першочерговим завданням щодо подальшого вдосконалення ринку 

страхових послуг України є усунення тих чинників, які перешкоджають 

просуванню страхової індустрії серед інших сегментів фінансового ринку. 

До головних чинників, які стримують ефективний розвиток страхової 

галузі нашої держави належать: 

- довготривалі кризові умови на рівні національної економіки; 

- суперечливість та недосконалість законодавчої бази щодо страхової 

діяльності; 

- доволі низький рівень страхової свідомості з боку населення; 

 - недостатні показники обсягу виплат страховиками , що формує недовіру 

з боку потенційних клієнтів; 

- світова нестабільність, яка спричинена появою пандемії протягом 

останніх років; 

- відсутність належного рівня фінансової грамотності споживачів; 

https://lcf.ua/thought-leadership/bankruptcy-and-restructuring/yak-pratsyuye-sistema-strahuvannya-pid-chas-vijni/
https://lcf.ua/thought-leadership/bankruptcy-and-restructuring/yak-pratsyuye-sistema-strahuvannya-pid-chas-vijni/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-rinok-strahuvannya-prodovjuye-pratsyuvati--rezultati-opituvannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-rinok-strahuvannya-prodovjuye-pratsyuvati--rezultati-opituvannya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-2022-%D0%BF#Text


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
53 

 

- недостатній рівень якісного обслуговування клієнтів [2]. 

Окрім цього важливими ознаками, які унеможливлюють та призупиняють 

стабільно-динамічний прогрес в галузі страхування є: 

- ігнорування досвіду інших країн щодо їх методів та механізмів реалізації 

страхової діяльності; 

- невеликий обсяг страхових продуктів та послуг в межах страхових 

портфелів страховиків; 

- нестача інструментарію щодо інвестиційного та інноваційного 

забезпечення страховиків. 

Зазначені слабкі сторони потребують детального їх аналізу з метою оцінки 

та виявлення ефективних шляхів їх усунення. 

Зокрема, вагомою проблемою виступає нестача спільної та сукупної 

концепції реалізації діяльності вітчизняними страховиками з боку держави. 

Існують декілька різнопланових концепцій розвитку ринку страхових послуг, 

які впроваджувались протягом становлення страхової галузі на фінансовому 

ринку. Проте ці концепції є доволі застарілими та не дотичні до актуальних та 

важливих умов існування стратегічного страхового сектору. 

Необхідно відмітити недостатній рівень розвитку законодавства з приводу 

страхової індустрії. Зміна регулятора страхової діяльності, де нагляд та 

контроль над вітчизняними страховиками перейшов у повноваження 

Національного банку України в ході впровадження закону про «Спліт», 

спровокувала появу нових вимог, а серед них і неточностей щодо реалізації 

страхових продуктів та послуг. 

Окрім цього, значний відбиток на страховий сектор завдали результати 

кризових умов з початку 2014 року, існуюча війна на сході країни, сюди ж 

прибавився період спричинений появою корона кризи, яка сколихнула не 

тільки національні масштаби, але й світову економіку. А це в свою чергу стало 

причиною зменшення обсягів вітчизняних страховиків, так як показало 

готовність страхових компаній адаптовуватись до нових непередбачуваностей 

та нестандартних умов ведення діяльності. 

Варто зауважити, що оцінюючи ринок страхування за таких умов найбільш 

впевнено поводили себе ті страховики, які функціонували як страхові компанії 

з іноземними капіталами. Адже саме вони могли найбільш вигідно 

пристосовуватись до наявних змін вітчизняного страхового сектору. Проте 

протягом останніх років спостерігалось часткове зменшення кількості таких 

компаній на ринку страхових послуг України. За період останніх трьох років 

ринок страхування скоротився на 6 страхових компаній з іноземним капіталом, 

що в свою чергу породжує ще одну проблему, яка пов’язана з складністю 

залучення нових іноземних інвесторів на досліджуваний ринок. 

Наступною визначеною нами вразливою стороною для вітчизняного 

ринку. Проблема довіри з боку потенційних клієнтів до вітчизняного 
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страхового сектору є доволі великою, оскільки статистичні показники свідчить 

про те, що тільки 38 % населення довіряє страховим організаціям, тоді як в 

інших країнах цей показник в рази більший, до прикладу в Європі він сягає 

63%, В США – 78%, в Японії – 71% [1]. 

Окрім цього передумовами розвитку недовіри до страхового сектору серед 

населення є: 

- менталітет громадян, цей фактор пояснюється тим, що багато з них 

вважає або ж сподівається на те, що можливі страхові ризики не будуть 

дотичними до них. 

- постійне очікування підступних та протиправних дій з боку страхових 

компаній; 

- завишенні ціни на страхові продукти; 

- значний рівень юридичної захищеності страховиків порівнюючи з 

застрахованими суб’єктами в процесі здійснення взаємовідносин; 

- відсутність чітких гарантій, щодо отримання страхової компенсації в разі 

виникнення страхового випадку. 

- невизначені причини сповільнення реалізації страхових виплат; 

- наявність фіктивних та сумнівних суб’єктів вітчизняного ринку 

страхових послуг. 

Описана проблематика слугує чи не найбільшим фактором, який відіграє 

важливу роль в формуванні ефективного розвитку вітчизняного ринку 

страхових продуктів та послуг. Страховим компаніям важливо зрозуміти, що 

саме задоволений клієнт стає своєрідним поширювачем страхових послуг, адже 

в найбільшій вірогідності рекомендуватиме іншим потенційним клієнтам 

страхового ринку [14]. 

Ще одним важливим чинником сповільнення темпів розвитку ринку є те, 

що існують доволі низькі показники висвітлення інформаційних ресурсів 

пов’язаних з веденням діяльності страховиків, тобто так звана відвертість перед 

майбутніми клієнтами. Недостатня кількість інформації про показники 

діяльності того чи іншого страховика, його дані стосовно рівня виплат, 

платоспроможність та фінансову стійкість провокують ухилення від придбання 

страхових послуг. 

Сюди ж до притаманних проблем для вітчизняних страхових компаній 

також варто віднести і недостатній рівень страхової обізнаності та фінансової 

грамотності громадян України. Визначена слабка сторона страхового сектору 

виступає результатом такої ситуації, де у значної частки громадян відсутнє 

розуміння суті такого інструменту як страхування, зокрема його необхідності 

та можливих переваг. Звісно це і слугує доволі низьким попитом на страхові 

продукти та послуги серед населення. 

За умов постійних змін, що випливають на рівні національної економіки та  

держави в цілому, розвиток її складових сегментів вимагає швидкісних 
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адаптацій щодо виникаючих потреб. Це стосується і ринку страхових послуг 

України як значної частини фінансового ринку. Впровадження нових 

технологічних інструментів, постійна не конструктивність правового 

регулювання суб’єктів досліджуваного ринку породжує чергову стадію 

докорінних модифікацій страхового ринку з метою пристосування та 

подальшого ефективного ведення своєї діяльності. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ СТРАХОВОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

У статті обґрунтовано необхідність функціонування страхового ринку як 

одного із стратегічних секторів національної економіки. Встановлено, що 

основні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну 

динаміку, але його функціональні та інституційні характеристики в цілому ще 

не відповідають реальним потребам національної економіки. З’ясовано, що для 

успішного розвитку  та покращення ситуації на українському ринку страхових 

послуг необхідна злагодженість роботи як держави, так і страхових компаній. 

Встановлено, що основними факторами під впливом яких функціонує ринок 

страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; 

обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг через 

зниження рівня доходів населення і суб’єктів господарювання; девальвація 

національної валюти; втрата депозитів окремих страховиків внаслідок 

ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності 

фондового ринку тощо.  

Визначено, що на даний момент ефективне функціонування страхового 

ринку в Україні гальмується відсутністю єдиної державної стратегії щодо 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
56 

 

розвитку ринку страхових послуг, нестабільністю економічної ситуації в 

державі, низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості 

учасників страхового ринку, браком ліквідних фінансових інструментів для 

проведення ефективної політики інвестування коштів, низьким рівнем 

капіталізації вітчизняних страховиків, зволіканням із упровадженням 

обов’язкового медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю 

страховиків, низьким рівнем якості послуг, що надаються окремими 

страховиками тощо. Адаптація страхового ринку до змін, пов’язаних із 

модернізацією фінансових інструментів у страховій індустрії та впровадженням 

інноваційних технологій в організацію страхової діяльності, сприятиме 

підвищенню якості страхового захисту, стимулюванню упровадження нових 

видів страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових 

послуг, удосконаленню форм і методів страхового нагляду тощо. [2, с. 5-8]. 

Страховий ринок є одним із невід’ємних елементів ринкової 

інфраструктури та фінансової системи будь-якої держави. Світовий досвід 

свідчить, що рівень розвитку економіки країни часто визначають за рівнем 

організації страхової справи, яка за рентабельністю у багатьох країнах світу 

випереджає промисловий та банківський сектори. Ефективно функціонуючий 

страховий ринок є важливим компонентом ринкової економіки і відіграє 

визначальну роль у формуванні загальноекономічної ситуації в країні, адже  

створює страхове середовище, здатне забезпечити страховий захист суб’єктам 

господарювання і фізичним особам у зв’язку із наслідками страхових подій, 

зменшуючи значною мірою витрати державного бюджету на відшкодування 

збитків, спричинених внаслідок надзвичайних ситуацій, різноманітних 

природних лих, а також захищає бізнес від непередбачуваних ризиків та 

забезпечує соціальну підтримку населення. Відтак, наявність розвиненого 

страхового ринку та ефективної системи страхування створюють можливість 

забезпечення фінансових гарантій для різних суб’єктів господарювання, 

збереження соціальної стабільності у суспільстві та економічної безпеки 

держави в цілому [4, с. 107]. 

На сьогодні страхування є одним із стратегічних секторів національної 

економіки, адже окрім реалізації компенсаційної функції, здатне значною 

мірою сприяти розв’язанню низки макроекономічних завдань держави шляхом 

акумуляції заощаджень у вигляді страхових премій і перетворення їх в 

інвестиції. Водночас, страховий ринок України перебуває під дією ризиків, які 

виступають для його розвитку, основними серед яких є:  

1) глобальні ризики, зумовлені циклічним характером розвитку світової 

економічної та фінансової систем, неможливістю передбачити час та масштаб 

чергової кризи;  

2) макро- та мікроекономічні ризики, пов’язані із збереженням тенденцій 

до зниження темпів зростання національної економіки, рівня інвестиційної 
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активності, високих рівня інфляції та відсотків за банківським кредитуванням, 

низького рівня життя населення України, недостатнього рівня розвитку 

внутрішньої інфраструктури;  

3) фінансові ризики, що включають незадовільний фінансовий стан 

значної частини страховиків, низький рівень якості їхніх активів, залежність 

інвестиційних доходів від депозитної політики банківської системи;  

4) ризики, до яких належать посилення цінової конкуренції та загроза 

банкрутства значної кількості страховиків, зростання обсягу невиконаних 

зобов’язань між страховиками, за договорами перестрахування, та у відносинах 

з контрагентами і партнерами [1, с. 310]. 

Оцінити стан розвитку страхового ринку і визначити його вплив на 

соціально-економічний розвиток країни дає змогу показник рівня проникнення 

страхування (співвідношення обсягу страхових премій у масштабах країни до 

валового внутрішнього продукту). Так, більша частка страхових премій у ВВП 

свідчить про більший перерозподіл ВВП через страхування та, як правило, 

більший рівень розвитку страхового ринку. При цьому вважається, що для 

ефективного страхового ринку цей показник повинен бути на рівні від 8 до 

12%. Порівнюючи значення даного показника з іншими країнами світу, слід 

зауважити, що значно більші значення рівня проникнення мають Фінляндія – 

11,8%, Велика Британія – понад 11%, Італія – 9,09%, Франція – 9,73, США − 

7,3%, Німеччина − 6,84%, що свідчить про належний рівень страхової культури 

населення та про довіру до страхових компаній у цих країнах. В цілому у 

Європі середнє значення рівня проникнення страхування становить 7,2%, а у 

світі – 6,28% і протягом останніх років демонструє тенденцію до зростання. 

Таким чином, страхування у нашій країні й досі не виконує у повній мірі свої 

важливої ролі на відміну від більшості розвинених країн світу, де страхова 

галузь є важливим атрибутом та головним фактором стимулювання економіки 

[5, с. 624]. 

Висновок: узагальнюючи вищезазначене можна стверджувати, що 

страховий ринок України перебуває на етапі розвитку та інтеграції у світовий 

простір. Основними факторами під впливом яких функціонує ринок 

страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; 

обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг 

(страхувальників) через зниження рівня вільних доходів населення і суб’єктів 

господарювання; девальвація національної валюти; втрата депозитів окремих 

страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; 

зниження ліквідності фондового ринку тощо [3, с. 80-81]. 

На даний момент ефективне функціонування страхового ринку України 

гальмується відсутністю єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку 

страхових послуг в державі, нестабільністю економічної ситуації в державі, 

низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості учасників 
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страхового ринку, браком ліквідних фінансових інструментів для проведення 

ефективної політики інвестування коштів, низьким рівнем капіталізації 

вітчизняних страховиків, зволіканням із упровадженням обов’язкового 

медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю страховиків, 

низьким рівнем якості послуг, що надаються окремими страховиками тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою 

якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у 

процесі їх трудової діяльності. Це досить поширений вид страхування, що має 

тривалу історію, простий для розуміння та доступний за ціною. 

В Україні щорічно майже 17 тис. чоловік стають інвалідами, загалом у всіх 

країнах світу кожні 3 хвилини гине людина, а кожні 2 секунди травмується 8 

осіб. 

Законодавство про страхування від нещасного випадку складається із 

Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 
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страхування, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

охорону праці» та інших нормативно-правових актів [1]. 

Основою страхування від нещасних випадків є забезпечення страхового 

захисту на випадок втрати здоров'я чи смерті застрахованої особи внаслідок 

нещасного випадку. 

Нещасний випадок – тілесні пошкодження або смерть, інколи 

пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин [2]. 

Завданнями страховиків при страхуванні від нещасного випадку є: 

 проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам 

загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; 

 відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань; 

 відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і 

членам їх сімей [3]. 

Страхувальниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. 

Договори страхування можуть укладатися в колективній або в індивідуальній 

формах. Страховою подією є нещасний випадок, яким вважається раптова, 

короткочасна, непередбачена та незалежна від волі застрахованої особи подія, 

що може призвести до розладу здоров’я застрахованої особи [4]. 

Основними принципами страхування від нещасного випадку є: 

 паритетність держави, представників застрахованих осіб та 

роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; 

 своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; 

 надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами 

своїх прав; 

 обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків; 

 економічна заінтересованість суб’єктів страхування в поліпшенні умов 

і безпеки праці; 

 цільове використання коштів страхування від нещасного випадку [5]. 

Кожна соціально орієнтована держава гарантує своїм громадянам 

компенсації за нещасний випадок на виробництві або професійне 

захворювання. Проте створення і ефективність дії національних систем 

соціального страхування залежить від рівня розвитку країни, історичних 

передумов індивідуальних підходів (табл. 1). 

  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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Таблиця 1 

Форми участі державного і приватного страхування від нещасних 

випадків в окремих провідних країнах 

Країна Форма здійснення страхування від нещасних випадків 

Німеччина Поєднання публічного (охоплення страховим захистом зайнятих осіб, 

студентів, вчених) та приватного (обов’язкового) страхування від 

нещасних випадків 

Великобританія Публічна (для працюючого населення через державне соціальне 

страхування) 

США Приватна (для працюючого населення, компенсації працівникам) 

Швеція Поєднання публічної (для деяких категорій працюючого населення) та 

приватної (для працюючого населення) 

Бельгія Поєднання публічного (страхування від професійних захворювань) та 

приватного (для працюючого населення) 

Фінляндія Приватна (для працюючого населення, компенсації працівникам) 

Джерело: складено за даними [6] 

 

За німецькими законами, роботодавець зобов’язаний застрахувати всіх 

своїх співробітників від нещасних випадків і на випадок заподіяння шкоди на 

роботі і по дорозі з/на роботу. Відрахування на ці страхові полісами 

підприємство бере на себе. У разі травми на робочому місці, лікарняна каса 

покриває витрати з лікування та реабілітацію, а також робить виплати в 

пенсійний фонд. Але тільки у випадку дотримання певних умов [7]. 

Характерною особливістю британської державної системи соціального 

захисту є те, що вона не передбачає існування цільових страхових внесків, 

призначених для утримання конкретних страхові програм (пенсійного, 

медичного страхування, пенсій по інвалідності та ін.) [8]. 

Для встановлення типу і розміру допомоги, відповідного до конкретних 

умов погіршення здоров'я внаслідок виробничої травми або захворювання, 

необхідно оцінити тривалість і ступінь втрати працездатності. Зауважимо, що 

сувора формалізація встановлення ступеня втрати працездатності 

застосовується у ряді країн, в тому числі у США та Великобританії. У багатьох 

країнах, вирішальне значення має суб'єктивна думка лікаря-експерта [9]. 

У Швеції функціонує державне ОСС від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. Страхові внески сплачують 

роботодавці та самозайняті особи. Крім того, в Швеції функціонують 

недержавні страхові компанії. Одна з провідних недержавних страхових 

компаній є AFA, що займається страхуванням на випадок хвороби, від 

нещасних випадків (в основному муніципальних і регіональних службовців, 

синіх комірців і білих комірців з приватного бізнесу – всього близько 3 млн 

осіб) [6]. 
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У Бельгії для страхування від нещасних випадків на виробництві 

використовується приватна страхова система, організована на обов'язковій 

основі участі в ній всіх роботодавців і повного покриття страхових витрат 

страхувальниками. До страхових випадків включаються нещасні випадки на 

виробництві, по дорозі на роботу і з роботи. Оплачуються витрати на лікування, 

втрати заробітної плати протягом тимчасової і постійної непрацездатності, 

пенсії вдовам і сиротам, які є утриманцями найманих працівників, які стали 

жертвами нещасних випадків зі смертельними наслідками [11]. 

У Фінляндії страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань здійснюють 16 страхових недержавних компаній. 

Координацію діяльності системи соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань здійснює Федерація 

організацій страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. Держава гарантує соціальний захист постраждалого на 

виробництві навіть в разі банкрутства будь-якої з 16 страхових компаній. У 

цьому випадку функція банкрута переходить до Федерації (це по закону, так як 

в практиці таких випадків ще не було). Федерація має право вилучення ліцензії 

у страхової компанії, яка порушує законодавство [12]. 

Висновки. Отже, страхування від нещасних випадків відноситься до 

ризикових видів особистого страхування і його метою є забезпечення 

страхового захисту на випадок втрати здоров'я чи смерті застрахованої особи 

внаслідок нещасного випадку. В Україні страхування від нещасних випадків 

здійснюється в рамках загально-обов'язкового державного соціального 

страхування, а з іншого – носить комерційний характер та здійснюється 

страховими компаніями у вигляді надання відповідних видів страхових послуг. 

Досвід реалізації концепції державно-приватного партнерства провідних 

європейських країн, свідчить про його використання у якості дієвого 

інструменту економічного і соціального розвитку на основі ефективної 

взаємодії державного і приватного секторів. Як свідчить досвід провідних 

держав світу, розвиток ринку недержавного страхування від нещасних 

випадків, що надаються приватним сектором страхування, створює гарантії для 

населення щодо надання страхового захисту на випадок настання випадкових 

непередбачуваних обставин, що мають негативний вплив на життя та здоров'я 

громадян і сприятиме розвитку та збільшенню всього українського страхового 

ринку та покращенню соціального захисту громадян України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН 

 

Одним із найважливіших елементів ефективного функціонування системи 

охорони здоров'я є медичне страхування. Медичне страхування ‒ це форма 

соціального захисту інтересів населення, мета якого полягає в тому щоб 

гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання 

медичної допомоги за рахунок накопичених засобів і фінансувати 

профілактичні заходи. Розвиток добровільного медичного страхування здоров’я 

громадян здійснюється в Україні нерівномірно. Причиною цього є складна 

економічна ситуація, недосконалість законодавчого забезпечення, низький 

рівень платоспроможності населення, неузгодженість економічних інтересів 

суб’єктів страхового ринку.  
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Медичне страхування дає можливість гарантувати громадянину 

безкоштовне надання певного обсягу медичних послуг при порушенні здоров’я 

за наявності договору зі страховою медичною організацією. Тобто суть 

медичної страховки полягає в тому, що людина, яка купує річний поліс, при 

настанні хвороби або травми отримує право на безкоштовну і позачергову 

медичну допомогу в межах тих бюджетів і переліку послуг, які він передбачає. 

Медичне страхування має багато переваг, а саме: медичне страхування – 

це елемент соціального захисту громадян України; дає змогу отримати низькі 

тарифи та дуже великі знижки від страхових компаній у разі страхування 

колективів, можливість оптимізувати податки; комплексне лікування, 

забезпечення медикаментів [1, с. 22]. 

Недоліками добровільного медичного страхування (ДМС) є: ненадійність 

страхових компаній; наявність недостатньої кількості фахівців сфери охорони 

здоров’я, які мають сучасні знання й досвід з медичного страхування; 

відсутність дієвого контролю за якістю надання послуг медичними установами; 

відсутністю підтримки на рівні держави. 

Основною ідеєю ДМС є разова сплата страхового внеску, що дає право 

протягом терміну дії поліса отримувати високоякісне медичне обслуговування 

за обраною вами програмою без внесення додаткової плати [2]. 

Основними видами медичного страхування в Україні є:  

– Страхування здоров’я на випадок хвороби передбачає страхування 

медичних витрат на випадок конкретної хвороби, яка зазначається в договорі 

страхування.  

– Безперервне страхування здоров’я передбачає стаціонарне 

обслуговування застрахованого, послуги невідкладної медичної допомоги. 

Воно проводиться на випадок захворювання, яке триває не менш як тиждень. У 

разі настання страхового випадку передбачаються послідовні виплати 

застрахованому в межах терміну та місця дії договору страхування протягом 

періоду захворювання [3].  

– Медичне страхування туристів, що від’їжджають за кордон є основним 

видом страхування в туризмі, яке покриває всі витрати на медичні послуги, 

послуги стаціонарного лікування, перевезення машиною швидкої допомоги, 

придбання ліків, догляд за хворим, а у випадку смерті за кордоном – 

транспортування тіла на батьківщину. 

Основними особливостями добровільного медичного страхування є [4]: 

добровільний характер участі та необмеженість кола страхувальників і 

застрахованих осіб; договірний характер встановлення прав та обов’язків 

сторін, а також розмірів та видів добровільного страхування. 
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У 2016–2021 роках кількість укладених договорів ДМС в Україні не мала 

стійкої тенденції до збільшення/зменшення (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка кількості укладених договорів ДМС в Україні у 2016–

2021 рр. [5] 

 

У 2021 р. кількість укладених договорів ДМС була значно меншою, ніж у 

2016 році на 58,8%, втім більшою, ніж у 2020 р., на 13,5%. Позитивна тенденція 

до збільшення кількості укладених договорів ДМС у 2016–2021 роках говорить 

про осмислення громадянами необхідності придбання полісів медичного 

страхування в умовах недостатнього бюджетного фінансового забезпечення 

охорони здоров’я. У 2020 році з’явився новий страховий продукт зі 

страхування від COVID-19 і саме це пояснює підвищену популярність такого 

страхування, як захист здоров’я на випадок хвороби. 

Медичне страхування є дієвим механізмом контролю якості надання 

медичних послуг громадянам. Пандемія COVID-19 яскраво показала умови, у 

яких працює персонал медичних закладів. Водночас, вона відкрила й інший бік 

проблеми: наскільки складно людині знайти потрібного саме їй фахівця і 

отримати ефективне лікування [6].  

Дослідження структури укладених договорів страхування у 2020 році 

доводить, що за цей рік більше всього укладали угод за страхуванням здоров’я 

на випадок хвороби, а найменше купували звичайну медичну страховку. Але 

досі більшою залишається частка страхувальників – юридичних осіб, що 

зацікавлені у здоров’ї своїх працівників [7]. 

В різних країнах залежно від особливостей розвитку охорони здоров'я 

віддається перевага тій чи іншій формі медичного страхування. Обов'язкове 

медичне страхування існує у Франції, Канаді, Німеччині, Голландії, Швеції, 

Бельгії та інших країнах. Разом з тим, наприклад, в Ізраїлі та Швейцарії 
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переважає добровільне медичне страхування, а обов'язкове державне 

страхування поширюється тільки на військовослужбовців та поліцейських [8]. 

Особливої уваги заслуговує міжнародна практика добровільного 

медичного страхування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Система добровільного медичного страхування за кордоном [8, 9, 10] 
Країна Добровільне страхування Особливості страхування 

1 2 3 

НІМЕЧЧИНА Система державного медичного 

страхування гарантує однаковий для всіх 

застрахованих осіб, визначений 

законодавством, основний рівень 

медичного обслуговування, особа може 

самостійно визначати умови та обсяг 

медичного страхування. Внески до 

приватних лікарняних кас залежать 

найчастіше від віку, а в окремих випадках 

–від ступеня ризику захворювання особи. 

Обсяг медичного обслуговування та розмір 

відшкодування витрат визначаються у 

кожному випадку індивідуально. 

Є однією з перших країн, де 

було запроваджено медичне 

страхування; уряд не бере на 

себе відповідальність за 

фінансування охорони 

здоров'я, лише створює 

умови для того, щоб 

необхідні фонди були 

створені працівниками та 

роботодавцями. 

ФРАНЦІЯ Існує мережа добровільного страхування і 

місцеві фонди соціальної допомоги. За 

рахунок останніх отримують медичне 

обслуговування незастраховані французи, 

число яких не перевищує 2%. У випадку 

отримання страхового поліса у приватній 

страховій компанії, вона, як і будь-яка 

страхова каса, оплачує госпітальні затрати 

та рахунки пацієнта за прийом лікарів. 

Перелік додаткових послуг варіюється та є 

предметом конкуренції між приватними 

страховими компаніями. 

У Франції існують 

фермерські страхові 

компанії, але і вони, у 

цілому, підпорядковані 

загальним правилам, 

встановленим урядом. Ці 

фермерські та інші 

професійні страхові каси 

обіймають 12% населення. 

ВЕЛИКА 

БРИТАНІЯ 

Добровільним медичним страхуванням в 

Англії займаються різні страхові компанії 

ведучу роль серед них займає страхова 

асоціація "БУЛА", виникла в результаті 

об'єднання невеликих страхових 

організацій. Прибуток, що отримується від 

страхових операцій "БУЛА" практично йде 

на розширення та модернізацію сітки 

комерційних медичних закладів. Ця сітка 

використовується як у рамках страхових 

програм, так і поза ними.  

Страхові програми 

розгалужуються тільки на ту 

частину діяльності 

державних медичних 

закладів, яка виходить за 

рамки суспільних 

зобов'язань. Приватне 

медичне страхування 

охоплює переважно ті сфери 

медичних послуг, що не 

забезпечуються 

Національною службою 

охорони здоров'я. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

ІЗРАЇЛЬ Основний набір медичних послуг фондів 

страхування на випадок хвороби 

забезпечує широкий обсяг страхуванням в 

сфері первинної допомоги, послуг 

фахівців, госпіталізації і ліків. Всі послуги, 

які не були спеціально виключені, входять 

в перелік основних послуг, що 

охоплюються страхуванням. У рамках 

обов'язкового додаткового страхування, що 

забезпечується фондами страхування на 

випадок хвороби, населенню покриваються 

витрати за такі види медичних послуг, які 

можуть бути отримані тільки за кордоном. 

При фінансуванні медичної допомоги для 

своїх членів фонди страхування на випадок 

хвороби використовують підхід, 

орієнтований на соціальне страхування: 

населення сплачує страхові внески в 

залежності від прибутку, роботодавці 

також роблять страхові внески в 

залежності від прибутку від імені своїх 

службовців. 

Майже половина всіх витрат 

на медичну допомогу 

фінансується безпосередньо 

споживачами: 31% 

складають особисті платежі 

споживачів і 18% 

поступають за рахунок 

виплат страхових внесків до 

фондів страхування по 

хворобі.  

США Серед приватних страхових компаній у 

США найбільш розповсюджені та відомі 

дві некомерційні страхові компанії: «Blue 

Cross» та «Blue Shield». Вони проводять 

добровільне медичне страхування, що 

забезпечує оплату госпіталізації або 

лікарської амбулаторної допомоги та 

медичних послуг для клієнтів, які 

проживають в даному районі. Сьогодні 

діють чисельні асоціації цих товариств, що 

платять за всі види медичної допомоги. 

У США біля 90 % 

користуються послугами 

приватних страхових 

компаній, витрачаючи на 

внески більше 10% сімейних 

прибутків. Прихильність до 

ринку і приватного 

медичного страхування на 

контрактній основі, 

орієнтація медичної 

допомоги на оптимальний 

об’єм при мінімальних 

витратах пов’язана з 

наявністю в країні 

переважно 

«іммігрантського» 

населення, з його 

роз’єднанням, 

корпоративністю 

профспілок. 

Методи, які ефективно діють в цих країнах, необхідно застосовувати на 

страховому ринку України. Застосування цих практик дасть змогу розвивати 

медичне страхування в Україні. 
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Висновки. Ринок добровільного медичного страхування нарощує оберти, 

але українці все одно ще дуже далекі від культури медичного страхування. 

Розвиток добровільного медичного страхування вимагає підвищення 

фінансової надійності страхових компаній, а також підвищення якості надання 

послуг, як страховиками, так і медичними закладами. Як свідчить закордонна 

практика, перехід до обов’язкового медичного страхування допомагає 

покращити здоров’я населення, знизити смертність та покращити розвиток 

людського потенціалу країни. Для забезпечення високої якості страхових 

послуг в Україні необхідно: вдосконалення економічного механізму 

державного регулювання надання якісних медичних послуг населенню;  

розширення асортименту та забезпечення якості послуг медичного 

страхування; підготовка медичного персоналу та фахівців страхової справи, які 

мають високий рівень страхової культури; удосконалення системи страхування 

на основі світового досвіду, впровадження змішаного виду медичного 

страхування в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

У цей непростий для України час, у час війни змінилось життя кожного 

українця. Від початку військової агресії Росії проти України 24 лютого, в 

Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів 

освіти, 36 закладів охорони здоров’я та не менше 7000 житлових будинків. Ці 

цифри продовжують зростати щодня. Тому все більше людей звертаються до 

страхових компаній, щоб застрахувати своє житло, нерухомість, і навіть своє 

життя. Сьогодні більше уваги приділимо страхуванню житла. 

Страхування з`явилось ще за тисячі років до нашої ери. Археологічні 

знахідки дають можливість стверджувати: вже у стародавні часи різні народи 

добре усвідомлювали необхідність спорудження спеціальних громадських 

приміщень для зберігання запасів провізії на випадок можливої небезпеки. 

Вважається, що первинні форми страхування зустрічалися приблизно 3 тис. pp. 

до н.е. Так, у шумерів торговцям видавали суми грошей у формі позики або 

створювали «спільні каси» для захисту їхніх інтересів на випадок втрати 

вантажу під час перевезення. У середньовіччі страхування поступово 

поширювалося й на інші ризики. Воно здійснювалось через гільдії (братства) та 

цехи. Згодом гільдії почали спеціалізуватися за окремими професіями, 

з'явилися й захисні гільдії, що мали завданням охорону особи й майна від 

різних зазіхань. Принцип взаємодопомоги закріплювався у статуті гільдії. 

Поступово формувався перелік страхових подій та уточнювався розмір внесків і 

виплат. У другій половині XIX ст. спектр страхових послуг уже був досить 

широким, приймались на страхування будівлі, тварини, посіви, меблі, одежа, 

засоби транспорту, вантажі, певного розвитку набуло страхування життя. Події 

1917р. внесли багато змін і у страхову справу. Уже через рік вона була 

оголошена державною монополією. Всі страхові операції здійснювались 

органами Головного управління державного страхування при Міністерстві 

фінансів. Початок 90-х років ознаменувався в Україні великими політичними та 

економічними змінами, переходом до ринкової економіки. Новою частиною 

нового господарського механізму, як і у цивілізованих державах ринкової 

орієнтації, стає ефективна система страхування, яку треба ще приводити у 

відповідність до світових стандартів [1]. 

Придбання нерухомості зазвичай дається непросто: витрачаються 

неймовірні зусилля, кошти і засоби. Отримавши нерухомість, фізична особа 

постає перед шерегом ризиків: необережне поводження з вогнем, несправність 
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водопроводу, грабежу (мародерства), стихійних лих тощо. Для запобігання 

мінімізації ризиків і слугує страхування нерухомості. Будь-яка негативна 

ситуація, пов’язана з нерухомістю, може порушити плани, вимагати 

колосальних фінансових витрат. З цієї причини рекомендується страхувати не 

тільки свою квартиру, але й орендовану. 

Страхування нерухомості, мається на увазі і міська квартира, і окремий 

будинок. Проте у страхуванні видів нерухомості є багато спільного, але є і ряд 

відмінностей, про які страхувальнику необхідно знати. Усі об’єкти 

нерухомості: житлові майнові комплекси (квартири, будинки, господарські 

будівлі, ландшафтні та інші споруди – страхують за однаковим принципом, 

виділяючи такі елементи: 

– несучі та огороджувальні будівельні конструкції – фундамент, підлога, 

стіни, стелі, дах тощо; 

– внутрішня і зовнішня обробка – у тому числі захисне і декоративне 

покриття, двері, вікна; 

– інженерне обладнання – системи опалення, водопостачання, каналізації, 

електричне, газове та інше обладнання; 

– домашнє майно – предмети інтер'єру, обстановки, домашнього вжитку та 

особистого користування [2]. 

Наразі, війна, що триває в Україні, спричинила значні руйнації як майну, 

так і інфраструктурі. Варто зазначити, що воєнний стан не є підставою для 

відмови страховиком страхувальнику у виплаті страхового відшкодування, 

однак є підставою для застосування обставин форс-мажору.  

Однак, наявність форс-мажорних обставин також не звільняє страхові 

компанії від виплати відшкодування. Виходячи зі змісту статті 617 Цивільного 

кодексу України, наявність форс-мажору звільняє від відповідальності за 

порушення зобов'язання, якщо таке порушення сталося внаслідок непереборної 

сили (форс-мажору) [3]. 

Варто зазначити, що на ринку нон-лайф працює 132 страхові компанії, з 

них 25 страховиків, не надали відповідей щодо діяльності у період війни, 17 – 

заявили, що на час надання відповідей ще не налагодили процес виплати 

страхових відшкодувань. Усі інші страхові компанії – продовжують працювати, 

своєчасно і в повному обсязі виконувати власні зобов'язання за договорами 

страхування та навіть укладати нові договори. Фінансова спроможність 

страховиків у воєнний час прямо залежить від якості та структури їх активів і 

запасу капіталу у довоєнний період. Водночас знизилися обсяги продажів, 

особливо через роздрібні канали, є багато запитів від клієнтів на 

відтермінування чергових платежів та розірвання договорів страхування [4]. 

Стихійні переміщення, тимчасові захоплення територій, знищення об'єктів 

нерухомості призвело до скорочення кількості центрів обслуговування 
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страхувальників. Також виникають проблеми з врегулювання страхових 

випадків у регіонах, де ведуться бойові дії. 

Отже, формування в подальшому страхового ринку нерухомості необхідно 

здійснювати з врахуванням сучасних тенденцій та опираючись на іноземний 

досвід розвитку страхових ринків. Відновлення та підвищення ефективності 

сегменту страхування нерухомості можливо лише шляхом проведення 

ефективної державної політики, направленої на регулювання самого страхового 

ринку. 
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UKRAINE'S INSURANCE MARKET IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 

INTEGRATION PROCESSES 

 

By introducing European integration, Ukraine seeks to create an effective 

financial space for all financial institutions. The deepening of Ukraine's international 

integration after accession to the WTO and EU enlargement highlights the need to 

address the problem of ensuring the investment attractiveness of the Ukrainian 

financial services market, including the insurance market. European integration for 

the insurance market of Ukraine is a European experience, with high standards and 

investments, a strong insurance market in Ukraine, which will be trusted by 

customers. Unlike European countries, the share of insurance in Ukraine's economy is 

insignificant. This is because the insurance market is quite young and is in its 

infancy. 

The processes of economic integration in Europe have created the 

preconditions for the unification of national insurance systems into a single European 

https://askods.com/ua/strahovanie-lichnogo-zhilja-i-imuschestva
https://biz.ligazakon.net/news/210536_rinok-strakhuvannya-prodovzhu-pratsyuvati
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insurance market, characterized by a very high level of insurance development. The 

EU insurance market is the most developed in the world. European insurance 

companies offer customers about 500 types of insurance, and in terms of insurance 

premiums, they own a third of the global insurance market [1]. 

Unlike the markets of developed countries, the insurance markets of countries 

with economies in transition, including Ukraine, are still in the process of formation. 

In these countries, the functions of insurance are incomplete, due to both the level of 

effective demand for insurance services and limited property rights, the presence of 

unscrupulous owners, an underdeveloped system of state regulation of national 

insurance markets of such countries, lack of effective economic incentives [4]. 

Borrowing foreign experience in organizing and conducting activities in the field of 

insurance should be an effective means of solving the problems of this institution, 

which exist at the present stage of its development, improvement, and reform. 

Despite the martial law, the National Bank of Ukraine reports that the 

insurance market continues to operate. Most insurers have organized their work by 

evacuating employees to safer regions, ensuring remote work of staff, and 

preservation of technical means and databases. 

Analyzing the domestic insurance market, it should be noted that today 132 

non-life insurance companies operate in the non-life market. Of these, 25 insurers, 

which account for 9% of the total market, did not provide answers to the activities 

during the war. 17 insurers (less than 2% of the market volume) stated that they had 

not yet established the process of paying insurance indemnities at the time of 

providing answers. The number of life insurance companies is 13 [3]. 

In the fourth quarter of 2021, life insurance grew moderately: the volume of 

collected insurance premiums and assets increased. Life insurers grew profitably at a 

steady pace throughout the year. Profitability decreased slightly compared to previous 

years [3]. 

According to the results of the quarter, the activities of life insurers were 

profitable, they actively invested, mainly in government securities. Instead, premiums 

and assets of risk insurers decreased. Despite the loss in the last three months, risk 

insurance remained profitable in 2021. Risk insurers reduced reserves, so the loss and 

efficiency ratios decreased. 

The insurance market of Ukraine in 2021 increased by 8.2% from UAH 45.2 

billion to UAH 48.9 billion, incl. life insurance accounted for UAH 5.9 billion, and 

risk insurance for UAH 43 billion [3]. 

Insurance payments in risky types of insurance for 12 months increased to 

UAH 16.2 billion, for life insurance to almost UAH 800 million. The level of 

payments to the life sector was 13%, and non-life was 38% (Table 1). 
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Table 1 

Dynamics of the insurance market for 12 months of 2021 

Indicator Total 

1 

quarter 

2021 

2 quarter 

2021 

3 quarter 

2021 

4 quarter 

2021 

Gross life premiums, UAH 

million 

5 883 1 334 1 366 1 484 1 699 

Gross non-life premiums,  

UAH million 

43 011 10 449 11 077 11 011 10 474 

The level of life payments 13% 13% 13% 13% 13% 

The level of non-life payments 38% 39% 38% 38% 40% 

 

The formation of a developed insurance market in Ukraine by taking into 

account the trends and peculiarities of the development of insurance markets of 

developed countries will provide favorable conditions for market transformation and 

stable development of the national economy, world economy, and international 

relations. 

Prof. V.Y. Plysa in his study proposes two key strategies for entering the 

insurance market of Ukraine in the global insurance system: «Inertial entry of the 

insurance market of Ukraine into the world insurance space» and «Modernization of 

the insurance market by international standards». 

If the inertial scenario of development is based on conscious renunciation of 

radical actions and involves mostly tactical maneuvering between interest groups, the 

modernization of the insurance market involves a radical change of priorities, 

forming coalitions of supporters of deep modernization of institutional mechanisms 

responsible for the quality and state regulation. The effectiveness of modernization is 

ensured by: forming an institutional environment capable of ensuring the 

development of insurance entities; focusing the state's efforts on the advanced 

development of industrial and financial, scientific and educational, information, 

transport, and social infrastructure, which will contribute to the fullest use of the 

potential of the country's insurance system [2]. 

In general, the introduction of EU insurance market rules is an important 

component of Ukraine's European integration. Regulatory approximation allows for 

the introduction of an EU internal market regime over time. EU-compliant insurance 

companies will gain access to one of the world's largest markets. In turn, reducing 

insolvency risks will help increase consumer confidence and the stability of the 

insurance sector, which is not only part of the financial market but also a significant 

factor in economic development and a tool for solving many social problems. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ 

 

У структурі національної економіки України аграрна галузь відіграє важ-

ливу роль. Хоча загалом кліматичні умови в нашій країні сприятливі для агро-

виробництва, однак останнім часом воно щорічно супроводжується небезпеч-

ними природними явищами і несприятливими погодними умовами, які спричи-

нюють зниження врожайності, призводять до недобору валової сільськогоспо-

дарської продукції, унаслідок чого аграрні виробники зазнають збитків.  

Складовою фінансової політики в розвитку аграрного сектору України є 

державна підтримка аграрного страхування, яку здійснюють субсидуванням 

частини страхових платежів. Відшкодування державою частини страхових пла-

тежів забезпечує зміцнення фінансового стану страхувальників та сприяє ство-

ренню сприятливих умов діяльності для страховиків. Аграрне страхування є 

одним із найризикованіших видів страхування. Тому державна фінансова під-

тримка має для нього велике значення.  

У Мінагрополітики розробили попередній план напрямів держпідтримки 

для аграрного сектору на 2022 рік. Загалом на розвиток АПК у 2022 році 

виділили 8 млрд грн, з них 4,6 млрд грн передбачено на підтримку аграріїв – це 

на 100 млн більше, ніж було закладено у 2021 році. Програма держдопомоги на 

2022 рік містить 16 пунктів, у тому числі Державна підтримка страхування 

сільськогосподарської продукції [1]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2012_139_18
https://bank.gov.ua/
http://forinsurer.com/public/07/04/20/3051
https://agropolit.com/news/21831-derjavniy-byudjet-2022-na-rozvitok-agrosektoru-peredbacheno-8-mlrd-grn
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Агрострахування – це комплексне страхування сільськогосподарських 

культур, до яких належать: пшениця, жито, суміші пшениці та жита, ячмінь, 

овес, кукурудза, соєві боби, льон, ріпак, соняшник, хміль, цукрові буряки. 

Мета страхування сільськогосподарських ризиків – часткова або повна 

компенсація фермеру втрати врожаю через несприятливі природні явища, такі 

як посуха, град або ураган, а також від пожежі. Другою метою страхування є 

поліпшення фінансового стану сільськогосподарського виробника з погляду 

його кредитоспроможності. Крім того, страхування є стимулом для виробника 

використати у своїй діяльності сучасні технічні та технологічні досягнення [2]. 

Як ніколи раніше, державна підтримка і страхування потрібні аграріям для 

забезпечення посівної в умовах війни, хоча ще не так давно перед державою 

стояло лише питання про те, щоб запустити агрострахування й застрахувати від 

несприятливих погодних умов посіви озимих зернових на період їх перезимівлі. 

Зараз, коли в Україні війна, також потрібно сіяти. Тому аграрії й бронюють 

своїх працівників, мобілізують запаси насіння, дизельного пального, добрив, 

розраховуючи в основному на власні сили. Однак їм важко буде впоратися 

самостійно, якщо доведеться пересівати. Їм просто не вистачить грошей, щоб 

закупити ще одну партію насіння, пального, добрив.  

Як вважають у Європейській бізнес-асоціації, страхувати посіви зернових 

потрібно починати вже зараз. При цьому мобілізувати страхові фонди 

необхідно головно за рахунок підтримки держави. 

Сутність державної підтримки страхування сільськогосподарських культур 

(як і сільськогосподарської техніки, продукції, тварин) повинна полягати у 

наданні сільгоспвиробникам з бюджету коштів на сплату чи відшкодування 

вартості страхових платежів. Агрострахування має стати не лише джерелом 

відшкодування завданих аграріям збитків, а й певним джерелом накопичень 

фінансових ресурсів держави, щоб мати змогу, у разі потреби, використати 

змобілізовані кошти на воєнні потреби та відновлення економіки.  

Тому вже зараз потрібно страхувати посіви сільськогосподарських культур 

(техніку, тварин) від воєнних ризиків [3]. 

Станом на 25 травня аграрії залучили 31 млрд 489 млн грн кредитів, із яких 

за програмою портфельних гарантій 80 % – 20 млрд 297 млн грн. Позику 

отримали 13 016 аграріїв. 

За останній тиждень було залучено 3 млрд 400 млн грн кредитних 

ресурсів. 

Програма завершується 31 травня. 

Так, у березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників і 

успішного проведення посівної кампанії в період дії воєнного стану Уряд вніс 

низку змін до програми «Доступні кредити 5-7-9 %». Вони, зокрема, 

передбачають можливість отримання пільгових кредитів під 0 % річних із 

гарантією від Уряду на рівні 80 %. Так, для отримання такого фінансування 
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покриття заставою становитиме лише 20 % від суми кредиту, інші 80 % 

забезпечуються гарантією з боку держави. Загальний термін програми – шість 

місяців, але Мінагрополітики розглядає можливість її продовження. 

Бухгалтерських документів від аграріїв банки, як правило, не вимагають, – 

тільки стандартну звітність.  

Лідерами з кредитування є такі регіони: Кіровоградська область (4 млрд 

81 млн грн), Київська (3 млрд 370 млн грн), Вінницька (2 млрд 916 млн грн), 

Дніпропетровська (2 млрд 522 млн грн), Одеська (2 млрд 480 млн грн).  

Днями Уряд вніс зміни до Постанови, яка встановлює граничний обсяг 

державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, – тепер він становить 

29 млрд 950 млн грн. 

Програму «Доступні кредити 5–7–9 %» реалізує Фонд розвитку 

підприємництва. Єдиним його учасником є Уряд України в особі Міністерства 

фінансів України, що координує всі аспекти діяльності Фонду [4]. 

В Україні близько 30 млн га сільгоспугідь. Частина з них зараз, на жаль, 

замінована. Але ця площа не є критичною з погляду виконання посівної та 

гарантій продовольчої безпеки. 

Отже, державі потрібно страхувати посіви сільськогосподарських культур 

від воєнних ризиків. 

Як уже було зазначено, починати страхувати посіви зернових потрібно вже 

зараз, причому мобілізація страхових фондів має відбуватись, головним чином, 

за рахунок державної підтримки, меншою або незначною мірою – за рахунок 

коштів самих аграріїв. В умовах воєнного стану агрострахування має 

відігравати головну, а не допоміжну роль [5]. 

На сьогодні є певні проблеми, пов’язані з нестабільністю й відсутністю 

тенденцій щодо зростання державної підтримки страхування сільгосппродукції. 

Відсутній також механізм захисту прав аграріїв у сфері страхування, недо-

статньою є фінансова спроможність держави, а довіра до страхових компаній – 

невисока.  

Щоб удосконалити державну підтримку страхування продукції аграріїв, 

варто використати світовий досвід. Відомі дві основні моделі страхування 

сільськогосподарських ризиків – європейська та американська. В американській 

моделі держава бере значну участь у підтримці страхування сільськогосподар-

ських ризиків, надаючи субсидії на сплату частини страхових платежів. При 

цьому великими є адміністративні державні витрати. 

Водночас у європейській моделі спостерігається мінімальне втручання 

держави в процес сільськогосподарського страхування, в основному держава 

виконує контролюючі функції щодо діяльності страхових фірм у цьому секторі. 

За реалізації такої моделі страхувальники є незахищеними, а шанси для 

розвитку страхової системи – обмежені. 
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Як бачимо, обидві охарактеризовані моделі мають певні переваги й 

недоліки, однак поєднання цих моделей (так звана «змішана» модель) 

забезпечує найефективніший спосіб страхування сільськогосподарських 

ризиків. Цій моделі притаманна добровільність страхування, а покриття ризиків 

здійснюється приватними страховими фірмами на базі солідарної 

відповідальності, тобто співстрахування. 

Для входження страхового ринку України в міжнародне страхове спів-

товариство важливим завданням є впровадження в нашій країні міжнародних 

стандартів страхування. Однак для цього потрібно створити законодавчу базу, 

враховуючи економічне і політичне становище країни, забезпечити умови 

фінансової стабільності. 
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Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОГО РИНКУ 

 

Не дивлячись на те, що вітчизняний страховий ринок набув стрімкого 

розвитку лише наприкінці XX ст., на сьогодні ці страховий сегмент став 

найактивнішим на ринку фінансових послуг, який поступає тільки 

банківському секторі. Питанням організації страхування, розвитку страхового 

ринку та визначення ринку страхових послуг в умовах глобалізації та 

інформаційного суспільства приділяється значна увага вітчизняних та 

зарубіжних науковців і фахівців.  

Розглянемо особливості етимології страхування в контексті історичного 

розвитку суспільства. Відповідно до піраміди потреб людини за А. Маслоу, 

гарантування безпеки є другим рівнем піраміди після задоволення 

фізіологічних потреб [1, с. 182]. Забезпечення безпеки життя людини, страх 
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перед наслідками трагічних подій у непередбачуваному майбутньому, 

необхідності існування можливості зменшення цих загроз, призвело до 

виникнення сфери діяльності людини – страхуванню.  

З прийняття основного закону щодо страхових відносин в Україні 

пройшло майже 26 роки, тому термін «страхування» потребує певного 

уточнення, у зв’язку з різноманіттям термінології в науковому середовищі 

серед вітчизняних і зарубіжних дослідників, законодавчому полі, нормативно-

правових актах страховиків. При аналізі літературних джерел щодо з’ясування 

сутності дефініції «страхування» було виділено три різні групи дефініцій: 

відносини, вид діяльності та явище.  

Теоретичні підходи щодо визначення дефініції «страхування» за 

класифікаційною групою 1 «Економічні й фінансові відносини» наступні: 

1. За Н.В.Ткаченко та Законом України «Про страхування» страхування – 

це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян 

та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), 

визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними 

особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів 

від розміщення коштів цих фондів. 

2. За С.С.Осадцем страхування – це двосторонні економічні відносини, як 

полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує 

собі (чи третій особі) у разі настання події обумовленої договором або законом, 

суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і 

для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає 

превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі 

перестраховує частину своєї відповідальності. 

3. За О.Д.Вовчак страхування - система економічних, замкнутих 

перерозподільних відносин, що охоплюють, по-перше, утворення за рахунок 

внесків фізичних та юридичних осіб спеціального фонду коштів, по-друге, його 

використання для відшкодування майнових збитків унаслідок стихійних лих та 

інших випадкових явищ, а також для надання громадянам допомоги при 

настанні різних ситуацій в їх житті. 

Теоретичні підходи щодо визначення дефініції «страхування» за 

класифікаційною групою 2 «Вид діяльності» наступні: 

- К.В.Шелехов розглядає страхування – особливий вид договірних 

цивільно-правових відносин із захисту майнових інтересів фізичних або 

юридичних осіб у разі настання визначених подій (страхових випадків) за 

рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати цими особами 

страхових платежів (страхових премій) чи внесення ними страхових внесків. 

- В.Д.Базилевич трактує страхування як різновид людської діяльності, 

спрямований на захист майнових інтересів юридичних та фізичних осіб, що 
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потерпіли у зв'язку з настанням страхових випадків, визначених договором чи 

страховим законодавством, за рахунок страхових фондів, які формуються 

учасниками страхування. 

- О.В.Хавтур визначає страхування як вид господарської діяльності 

спеціалізованих установ, пов’язаної із формуванням грошових фондів за 

рахунок сплати страхових внесків (премій, платежів) юридичними і фізичними 

особами з метою покриття їх майбутньої потреби у захисті інтересів у разі 

настання страхових випадків та з поповненням цих фондів в процесі 

ефективного розміщення тимчасово вільних коштів на фінансовому ринку 

Теоретичні підходи щодо визначення дефініції «страхування» за 

класифікаційною групою 3 «Економіко-правове й соціальне явище» такі: 

- Б.А.Райзберг подає страхування як створення за рахунок грошових 

коштів підприємств, організацій, громадян спеціальних резервних фондів 

(страхових фондів), призначених для відшкодування збитку, втрат, викликаних 

несприятливими подіями, нещасними випадками. 

- В.А.Коноплицький стверджує, що страхування - укладання договору 

між юридичною або фізичною особою та страховою компанією й прийняття 

останньою на себе певного ризику свого клієнта. 

- В.М.Фурман трактує страхування як економіко-правове і соціальне 

явище у 4 позиціях: інституціональна, платна система фінансової компенсації, 

інструмент реалізації соціальної політики держави, галузь національної та 

світової економіки. 

Проаналізовані джерела дають змогу стверджувати, що сутність категорії 

страхування характеризується багатогранною складовою, оскільки поєднує в 

собі економічну, фінансову та правову природу.  

Узагальнюючи вищевикладене, пропонуємо страхування детермінувати як 

специфічну галузь національної економіки, що пов’язана з перерозподілом 

національного доходу, акумулювання, примноження й витрачання коштів в 

процесі забезпечення безпеки населення на основі урахування як вірогідності 

несприятливої події, так і її можливих наслідків.  

Як складова фінансового ринку національної економіки, страхування 

змістовно має прояв при реалізації страхових послуг та страхових продуктів.  

Отже, страховий продукт є багатоаспектною дефініцією щодо 

забезпечення підтримки безпеки та захисту майнових інтересів громадян й 

юридичних осіб у разі настання страхових подій відповідно до договору. 

Страхова послуга виступає товаром з відповідними властивостями – 

атрибутами: ризиком, умови видачі страхової гарантії та є складовою 

страхового продукту. 
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СТРАХОВИКИ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ТА 

КИТАЮ 

 

Китайський страховий ринок останніми роками зріс шаленими темпами і 

до 2029 р. перевершить американський. Сильна економіка, державні інвестиції, 

поінформованість споживачів і технології сприяють зростанню Китаю в 

страховому секторі. Найбільші страхові компанії Китаю є одними з найбільших 

компаній у світі [3]. Звичайно, ці прогнози справдяться тільки за умови, що 

Китай не буде підтримувати росію в обході санкцій запроваджених через 

російську агресію проти України, інакше може отримати санкції вже для себе і, 

таким чином, отримати не зростання, а падіння своєї економіки. 

Що стосується китайського ринку страхування життя, то він, як і весь 

страховий ринок держави, нині є найбільшим у світі і за обсягами отриманих 

премій, і за кількістю укладених договорів. Це при тому, що буквально 

тридцять років тому китайського ринку страхування в сучасному розумінні 

взагалі не існувало. Але, як і все в цій державі, зараз він розвивається 

небаченими темпами – за підсумками 2017 р. Китай вийшов на друге місце у 

світі за розміром ринку страхування життя.  

В даний час у КНР здійснюють свою діяльність понад 180 національних 

та іноземних страхових організацій. Більше половини ринку контролюють дві 

основні страхові компанії – China Life Insurance і Ping An Insurance, що входять 

до десятки найбільших страхових агентств світу за версією Forbes [1] (рис. 1). 

Ping An Insurance починала як компанія зі страхування майна та від 

нещасних випадків, але вона розширилася до сфери страхування життя, 

банківської справи, онлайн-фінансових послуг та бізнесу з управління 

капіталом із заявленою метою стати постачальником комплексних фінансових 

послуг. Ринкова капіталізація становить 149,62 млрд доларів.  Ping An 

котирується на Шанхайській фондовій біржі та Гонконгській фондовій біржі. 

 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
80 

 

 
Рис. 1. Найбільші компанії зі страхування життя у світі станом  

на лютий 2022 р. за ринковою капіталізацією, млрд дол США 
Джерело: побудовано автором за [4]. 

 

China Life Insurance з ринковою капіталізацією 101,62 млрд доларів є 

найбільшою страховою компанією в Китаї та однією з провідних страхових 

компаній у світі. Компанія керує 303 мільйонами довгострокових полісів 

індивідуального та групового страхування життя, ануїтетних контрактів та 

довгострокових полісів медичного страхування. Компанія котирується на 

Шанхайській фондовій біржі, Гонконгській фондовій біржі та Нью-Йоркській 

фондовій біржі. 

Третьою великою компанією зі страхування життя в Китаї є New China 

Life Insurance. Хоча її основним бізнесом залишається страхування життя, 

компанія також має зростаючі ділові інтереси в інвестиційній індустрії та 

галузі охорони здоров’я. Ринкова капіталізація New China Life Insurance 

становить 15,82 млрд доларів. New China Life одночасно котирується на 

Гонконгській і Шанхайській фондовій біржі [3; 4]. 

Що стосується українських комній зі страхування життя, то загальна 

кількість таких компаній в Україні в 2021 р. становила 13. Рейтинг ТОП-5 

страховиків на ринку страхування життя України за версією forinsurer за 

преміями виглядає так: MetLife, TAC, PZU Україна страхування життя, УНІКА 

життя, ARX LIFE. А за виплатами: MetLife, TAC, PZU Україна страхування 

життя, ARX LIFE, УНІКА життя [2]. Тобто в Україні в п’ятірку входить одна з 

найбільших компаній зі страхування життя у світі (MetLife). 

Звичайно ринок страхування життя в Україні та Китаї не є порівнюваним. 

Вітчизняний ринок довгострокових видів страхування займає менше як 10% в 
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структурі валових страхових платежів (понад 90% припадає на майнові види 

страхування). А це говорить про нереалізований потенціал ринку страхування 

життя в Україні. Розвиток аналізованого ринку в Україні залежатиме від рівня 

доходів громадян та їх довіри до страховиків на ринку страхування життя.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИДОБУТКУ ПІДЗЕМНИХ ВОД В 

УМОВАХ ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ  

 

Підземні води в Україні є важливим національним природним ресурсом, 

який окрім соціальної та екологічної має економічну цінність. У процесі їх 

використанні виникають економічні відносини, формування яких слід 

здійснювати з дотриманням науково обґрунтованих теоретико-методологічних 

підходів до створення економічних, фінансових, організаційних та інших 

механізмів, що мають забезпечувати економне використання родовищ 

підземних вод на потреби населення і економічної діяльності суб’єктів 

господарювання, створення належних умов для їх відтворення, збереження і 

досягнення прийнятного рівня ефективності витрат на ці цілі. 

Родовища підземних вод мають природне походження. Для формування 

економічних відносин щодо їх раціонального використання, відновлення, 

альтернативної заміни та компенсацій є єдиний шлях ‒ надалі наділяти їх 

вартісними ознаками. Існуюча практика вартісних оцінок використовуваних 

підземних вод ґрунтується на витратах, понесених на їх розвідання і видобуток. 

Проте вартість цих природних ресурсів як цінності природного походження при 

цьому не визначається, а отже й не відображається в економічних відносинах. 

Це стосується також й інших ресурсів природного походження. 

В умовах порушення сталості природних процесів на планеті, виснаження 

надр і зростання екологічної шкоди від економічної діяльності необхідно 

https://taslife.com.ua/ru/blog-ru/china-insurance
https://taslife.com.ua/ru/blog-ru/china-insurance
https://www.investopedia.com/articles/markets/090315/5-biggest-chinese-insurance-companies.asp
https://www.investopedia.com/articles/markets/090315/5-biggest-chinese-insurance-companies.asp
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формувати додаткові фінансові ресурси для упередження і подолання 

негативних явищ у природовикористанні та забруднені природного 

середовища. Ураховуючи це, в ООН нещодавно була оприлюднена доповідь 

«Укладення миру з природою», у якій наведено науковий план вирішення 

проблем з кліматом, біорізноманіттям та надзвичайними ситуаціями із 

забрудненням [1]. У підрозділі 2.2 цієї доповіді оцінюються нинішні економічні 

та фінансові системи, в яких не враховуюся задіяні в економічній діяльності 

природні чинники, а також міститься заклик до урядів країн визнати природні 

ресурси капіталом [1, с. 52−53]. До природного капіталу пропонується 

відносити запаси таких відновлюваних і не відновлюваних джерел природних 

ресурсів як рослини, тварини, повітря, води, ґрунти, мінерали. Згідно з цією 

концепцією до природного капіталу слід відносити і запаси підземних вод, 

яким слід також надавати вартісну оцінку. Виходячи з цих та з урахуванням 

інших теоретичних засад слід розробляти методологію і методичні підходи до 

формування інвестиційних проектів та інституціональних економічних 

відносин.  

Теоретичні й методологічні підходи до оцінок вартості природного 

капіталу знаходяться на початкових етапах розроблення. Вважаю, що оцінки 

вартості підземних родовищ вод, як й інших видів природного капіталу, 

доцільно здійснювати виходячи з теоретичних поглядів на такі сутнісні ознаки 

капіталу: його вартісна природа; інвестиційний ресурс; участь в економічних 

процесах; здатність здійснювати кругообіг і обіг в економічному процесі та 

відтворюватися; різноманіття форм; об’єкт власності; наявність суб’єкта 

власності, яким стосовно підземних вод у економічних відносинах доцільно 

визначати людство, населення країни, регіону чи окремої території, а 

суб’єктами управління ‒ відповідно світові фонди, уряди країн, органи влади у 

регіонах та на територіях; здатність капіталу переносити на новостворюваний 

продукт свою вартість, а в економічних процесах генерувати економічні й 

позаекономічні ефекти; участь суб’єкта власності та інших учасників 

економічних відносин в розподілі ефекту, створеного у процесі використання 

природного капіталу; необхідність акумуляції вартостей, згенерованих 

природним капіталом, їх спрямування на його відтворення і компенсацію втрат 

джерел природних ресурсів внаслідок їх виснаження, нанесеної екологічної 

шкоди, а також досягнення інших цілей збереження природи.  

На наведених та інших важливих теоретичних засадах можна формувати 

збалансовані та відповідальні економічні відносити в інвестиційних процесах, а 

також відповідні методологію і методичні підходи до розроблення 

інвестиційних проектів. З цією метою слід доповнити відповідними положення 

національних методик й інших методичних матеріалів, одними з яких в Україні 

є методичні рекомендації Мінекономрозвитку України щодо розроблення 

бізнес планів підприємств [2].  
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Вважаю, що методологію й методичні підходи до включення капіталу 

ресурсів підземних вод в економічний оборот і створення резервів для його 

відтворення слід формувати з дотриманням наступних принципів: первинну 

вартість ресурсів підземних вод доцільно включати до економічних відносин як 

оприбуткований за наслідками інвентаризації ресурс; оцінку вартості 

природного ресурсу в інвестиційних проектах та інших розрахунках 

здійснювати за методом вмінних витрат, застосовуваним у методології 

проектного аналізу; у процесі оцінки інвестиційних проєктів з використанням 

родовищ підземних вод слід обирати варіанти, по яких кількість споживання 

води та екологічна шкода їх джерелам мінімальні; інвестиційні проекти і 

рішення з видобутку родовищ підземних вод потребують підтримки на усіх 

рівнях управління у межах визначених компетенцій їх учасників; оцінка 

вартості капіталу природних вод та її перенесення на новостворюваний продукт 

має здійснюватися за схемами, що ураховують специфіку форм, особливостей 

споживання і відтворення цього виду капіталу; абсолютна більшість ресурсів 

родовищ підземних вод є об’єктом спільного користування, тому статус 

власності на них слід визначати як по державній або іншій спільній чи 

індивідуальній, а систему управління ними формувати по рівнях форм 

власності та об’єктах; процеси кругообігу і обігу вартості природного водного 

капіталу в економічному процесі необхідно унормувати на усіх рівнях 

управління ним; згенеровані природним капіталом ефекти слід визначати 

кількісно і через економічні механізми виділяти з чистих доходів суб’єктів 

економічної діяльності відповідні кошти, акумулювати їх у відповідних фондах 

і використовувати виключно на потреби збереження й захисту джерел 

підземних вод; у разі здійснення державою чи регіонами витрат на розширене 

відтворення природного водного капіталу доцільно на їх суму зменшувати 

плату за користуванням природним капіталом.  

Слід очікувати, що започаткований рішеннями ООН процес капіталізації 

природних ресурсів залежно від особливостей держав буде відбуватися у різні 

строки, але в масштабах планети його обов’язково буде доведено до логічного 

завершення, що об’єктивно необхідно для збереження її природного 

середовища.  

Наслідком включення природних ресурсів до капіталу й економічних 

процесів, будуть значні цінові зрушення, при яких ціни на товари і послуги, 

отримані з їх використанням суттєво зростуть. У зв’язку із зазначеним 

державам і світовим організаціям необхідно буде знаходити шляхи зниження 

цін на інші товари, що можливо досягати шляхом прискорення темпів науково-

технічного прогресу, основним напрямом якого мають бути інвестиції у 

проекти, що забезпечують зменшення вартості витрат на одиницю продукції. 

Тому інноваційні, ресурсозберігаючі та маловитратні інвестиційні проекти 

можуть бути пріоритетами державного  сприяння й  підтримки. 
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Вирішення завдання щодо капіталізації ресурсів родовищ підземних вод, 

як й інших використовуваних в економічній діяльності природних ресурсів, є 

найважливішим шляхом їх збереження, раціонального використання на користь 

суспільства, відновлення і підвищення ефективності інвестицій.  
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АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Державне регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва не 

втрачає актуальності, особливо в умовах повномасштабної збройної агресії рф 

проти України. Нині не лише змінилися умови провадження діяльності, а й 

сама парадигма фінансових пріоритетів держави. Виникла потреба у пошуку 

нових механізмів і моделей реалізації державного регулювання для підтримки 

сільськогосподарської сфери.  

Сільськогосподарське виробництво формує засади сталого розвитку 

економіки, створює передумови для розвитку рівноправних взаємовідносин як 

всередині країни, між суб’єктами господарювання, так і на зовнішніх ринках, 

генерує необхідний державі рівень продовольчої безпеки. Відповідно, 

ігнорування потреб даного сектору національного господарювання призводить 

до циклічних економічних і загальнонаціональних криз. 

Особливої уваги потребують усі складові непрямого державного 

регулювання, адже саме застосування стимулюючих елементів з боку 

страхової, податкової і банківської сфер дає можливість створити підтримку, 

спонукати виробників і державу до співпраці на взаємовигідних умовах. 

Агрострахування відноситься до катастрофічного типу страхування. 

Однак, зважаючи на переваги страхування, зокрема ощадну та протекторську 

сторони, більшість успішних економічно країн визнали агрострахування 

обов’язковою умовою провадження механізму державного регулювання. 

Більшість розвинених країн сприяють розвитку агрострахування, практикуючи 

https://me.gov.ua/Documents/Download?id=ae3e0327-e0e9-4578-a4d7-d8a96ff83ff4
https://me.gov.ua/Documents/Download?id=ae3e0327-e0e9-4578-a4d7-d8a96ff83ff4
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системний підхід у провадженні державного регулювання розвитку 

сільськогосподарського виробництва.  

Особливістю сучасного ведення діяльності для сільськогосподарського 

виробника є непередбачуваність і певним чином неочікуваність окремих 

факторів впливу. Зокрема, в останні роки особливо непрогнозованими стали 

природно-кліматичні умови, що зумовлено змінами у світовій екосистемі. І з 

даної позиції агрострахування має цілу низку переваг, що доводять доцільність 

його практики у сільськогосподарській діяльності (рис. 1).  

Існує безліч стратегій для пом’якшення сільськогосподарських ризиків, 

зокрема: інвестиції в інфраструктуру (наприклад, іригаційні споруди), 

технологічні інновації (наприклад, посухостійкі сорти), методи управління 

сільськогосподарськими культурами (наприклад, зміни термінів виробничої 

діяльності) та фінансові інструменти (наприклад, кредит або страхування). 

Разом з тим, більшість із цих стратегій недоступні для багатьох фермерів 

із обмеженими ресурсами у країнах, що розвиваються. Засухи часто призводять 

до зниження продуктивності сільськогосподарських культур, тоді як ризик від 

засухи не стимулює в іншому випадку оптимальні інвестиції в нові технології 

та сучасні сільськогосподарські ресурси. Такі управлінські рішення можуть 

знизити як рівень, так і мінливість доходу або споживання в 

короткостроковому періоді [2].  

 
Рис. 1. Переваги використання агрострахування [1] 

Світовий розвиток ринку агрострахування позитивно впливає на 

зростання продуктивності сільського господарства. Досвід підтверджує, що 

умовні змінні високого рівня проникнення на ринок сільськогосподарського 

страхування, високого рівня аграрного кредиту, високого рівня освіти фермерів 

та помірний рівень управління сільськогосподарськими ризиками пом’якшують 

позитивний вплив розвитку ринку сільськогосподарського страхування на 

зростання продуктивності сільського господарства. Натомість умовні змінні 

ПЕРЕВАГИ АГРОСТРАХУВАННЯ 

у випадку повної чи часткової 

втрати врожаю є можливість 

покрити збитки за рахунок 

страхових виплат 

компенсація збитків завдяки 

страхуванню дозволяє своєчасно 

розрахуватися з переробниками, 

постачальниками матеріально-

технічних ресурсів та іншими 

партнерами  

cпонукає до використання сучасних 

технічних та технологічних досягнень, 

зокрема, застосування надійних засобів 

захисту врожаю 

дозволяє повернути взяті в кредит кошти 

за рахунок страхового відшкодування в 

разі настання несприятливої події та 

полегшує доступ сільгоспвиробників до 

кредитних ресурсів.  
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низького рівня природних ризиків (засухи, повені, екстремальна температура) і 

низького рівня ризиків урожайності посилюють позитивний вплив розвитку 

ринку агрострахування на зростання продуктивності сільського господарства 

[3].  

Війна в Україні вплинула на експорт сільськогосподарської продукції. 

Росія та Україна разом забезпечували майже 30% світового експорту пшениці 

та ячменю. Водночас термін, на який припиняється експорт з України, 

достеменно невідомий. На Україну також припадає 14% світової торгівлі 

кукурудзи і 75% соняшникової олії. Постачанню цих культур з України 

серйозно перешкоджає порушення чорноморських судноплавних маршрутів. 

Разом з екстремальними погодними умовами в усьому світі (наприклад, спека в 

окремих частинах Індії, США та Франції; історичні посухи в Східній Африці та 

повені в Китаї) і зростанням протекціонізму це призвело до різкого зростання 

цін на основні продукти харчування, що призвело до значних втрат у статках 

домогосподарств країн, що розвиваються.  

Допоки українські морські порти не будуть розблоковані, реальний обсяг 

експорту зерна, за найперспективнішими прогнозами, не перевищить 25–30 млн 

тонн на рік. А це лише від 30% до 50% довоєнного українського експорту 

зерна.  

Водночас збройна агресія спричинила зростання попиту на страхування 

зернових та інших культур в світі. Так, за даними Австралійської страхової 

компанії QBE Insurance Group, премії за перший квартал зросли на 22% або до 

6,9 мільярдів доларів [4].  

Таким чином, сільськогосподарським виробникам для захисту від 

значного падіння цін доведеться використовувати інструменти управління 

ризиками, зокрема укладання контрактів на майбутню ціну або підписання на 

програми страхування врожаю.  

Очевидно, що без державного регулювання агрострахування працювати 

не буде. Тому важливою є активна позиція держави в цьому питанні та 

впровадження нової програми стимулювання розвитку сільськогосподарського 

страхування. Водночас, моделі інших країн, якими б успішними вони не були, 

можуть не працювати для України, якщо їх просто скопіювати. Інновації 

неможливо переоцінити, коли йдеться про кожен аспект практичної та стійкої 

системи страхування сільського господарства – експлуатацію, розробку 

продукції, надання послуг, регулювання та підтримку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ СТРАХОВОГО  

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Важливою передумовою стабільного соціально-економічного розвитку 

економіки будь-якої країни є ефективне функціонування страхового ринку, 

макроекономічні функції якого зводяться до формування інвестиційних 

ресурсів, звільнення держави від додаткових витрат, стимулювання науково-

технічного прогресу, забезпечення безперервності суспільного відтворення 

тощо [1]. Актуальним напрямом сучасних досліджень в умовах глобалізації 

світової економіки є моніторинг рівня концентрації страхового ринку, який 

безпосередньо пов’язаний із процесами монополізації та конкуренції, що 

відбуваються на ньому.  

Рівень концентрації страхового ринку вказує на те, яка частка операцій з 

надання певних видів страхових послуг зосереджена в руках незначної 

кількості страхових компаній. Кількісною характеристикою в даному виступає 

обсяг страхових премій [2]. Доцільним є проведення окремого аналізу рівня 

концентрації для ринку страхування життя та для ризикового страхування. Для 

цього здійснимо поділ компаній на 6 груп за критерієм обсягу валових 

страхових премій (див. табл. 1).  

  

https://doi.org/10.1186/s40066-021-00292-y
https://doi.org/10.1007/s12927-017-0008-0
https://www.reuters.com/article/qbe-ins-grp-outlook-idUSL3N2WX00C
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Таблиця 1.  

Аналізування рівня концентрації страхового ринку України у 2021 році 

Діапазон 

премій, 

млн грн. 

Ринок non-life Ринок life 

Кількіс

ть СК 

Обсяг 

валових 

страхових 

премій, млн 

грн 

Частка 

ринку за 

обсягом 

валових 

страхових 

премій, % 

Кільк

ість 

СК 

Обсяг 

валових 

страхових 

премій, млн 

грн 

Частка ринку 

за обсягом 

валових 

страхових 

премій, % 

від 1500 топ 5 9912,40 29,12 

топ 1 1488,45 41,74 від 1000 топ 9 14975,36 44,00 

від 500 топ 21 23487,05 69,00 

від 200 топ 39 29383,15 86,32 топ 6 3187,86 89,39 

від 50 топ 71 32961,10 96,83 топ 9 3517,96 98,64 

від 0 топ 144 34038,52 100,00 
топ 

13 
3566,31 100,00 

Всього   34038,52 100,00   3566,31 100,00 

*Джерело: складено автором за даними [3] 

 

З таблиці 1 бачимо, що ринок страхування життя є малочисельним та 

високо концентрованим - на 1 страхову компанію припадає близько 42% 

страхових премій. Натомість ринок страхування іншого, ніж страхування життя 

характеризується низьким рівнем ринкової концентрації, як власне і страховий 

ринок України загалом. Слід зазначити, що у 2021 році спостерігається 

тенденція щодо нарощення рівня концентрації страхового ринку у порівняння з 

2020 роком. Зумовлено це насамперед виходом з ринку дрібних 

неплатоспроможних компаній та перерозподілом їх частки між наявними 

страховиками. Так, за останні 10 років кількість страхових компаній 

зменшилась більш ніж на 50%. Показово, що попри скорочення чисельності 

страховиків обсяг зібраних ними страхових премій зростає.  

Прикладними є результати дослідження рівня концентрації в розрізі 

окремих видів страхування. Таким чином, висока концентрація притаманна 

ринку Каско-страхування. Зокрема, на топ-25 компаній припадає 93% ринку. 

Дещо нижчий рівень концентрації та монополізації спостерігається у сфері 

добровільного медичного страхування, де частка топ-25 СК становить 88% 

ринку. Інший популярний вид страхування – страхування майна – 

характеризується помірним рівнем концентрації, за якого 65% ринку займають 

топ-25 страховиків.  

Отже, концентрація страхового ринку є досить багатогранним та 

суперечливим явищем вітчизняної економічної системи. На ряду з позитивним 

впливом у контексті забезпечення стійкості ринку в умовах фінансових чи 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
89 

 

структурних криз та стимулювання інвестицій, концентрація виступає 

фактором обмеження конкуренції та монополізації ринку, а також підвищує 

ризик змови між страховиками. Відповідно, процеси концентрації та 

конкуренції на ринку повинні бути під пильною увагою та контролем з боку 

держави, яка зобов’язана докладати максимум зусиль для розвитку прозорого 

цивілізованого ринку страхових послуг. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

В сучасних умовах війна, що триває в Україні, спричиняє значні 

руйнування, завдає шкоди майну та інфраструктурі, викликає кризові явища в 

економіці. Природним є прагнення фізичних і юридичних осіб завчасно 

уникнути збитків, заподіяних унаслідок дії сторонніх обставин, до яких 

належить і війна. До універсальних способів мінімізації ризиків традиційно 

належить страхування. Разом з тим, війна та бойові дії вносять принципові 

корективи і до стану справ у сфері страхування.  

Страхування посідає особливе місце, яке забезпечує соціально-

економічну стабільність і безпеку суспільства, розвиток підприємництва, 

ефективний захист майнових інтересів громадян від великої кількості ризиків. 

Страхування є стратегічним сектором економіки, оскільки воно дозволяє 

суттєво знизити навантаження на витратну частину бюджетів різних рівнів; 

сприяє соціально-економічній стабільності в суспільстві; дає можливість 

оптимізувати діяльність суб’єктів господарювання за рахунок централізованих 

фондів фінансових ресурсів; забезпечує компенсацію збитків, завданих 

юридичним та фізичним особам у результаті настання несприятливих подій; є  

https://eprints.oa.edu.ua/8523/1/4.pdf
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-358-364
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одним із найстабільніших джерел внутрішніх довгострокових інвестицій в 

економіку країни. 

В Україні страхові компанії відіграють важливу роль в економічних 

перетвореннях. Нагромадження значних фінансових ресурсів у страховиків 

викликає необхідність управляти рухом цих ресурсів, для підтримання на 

належному рівні фінансового забезпечення страхових зобов’язань. Специфіка 

управління пов’язана з ризиковим характером діяльності, ймовірним 

характером настання страхових подій, і, як наслідок, невизначеним розміром 

страхової виплати. Страхування є економічною категорією, яка перебуває в 

тісному взаємозв’язку з категорією фінансів і входить в економічну систему 

держави. Як і фінанси, страхування зумовлено рухом грошових форм вартості 

при формуванні і використанні відповідних цільових фондів грошових коштів у 

процесі розподілу та перерозподілу грошових доходів та накопичень.  

Доцільно зауважити, що страхування як вид підприємницької діяльності 

характеризується підвищеною ризиковістю, і це безпосередньо позначається на 

характері фінансових відносин у цій сфері. У зв’язку з переміщеннями, 

тимчасовим захопленням територій, фізичним знищенням об’єктів нерухомості 

скорочується кількість центрів обслуговування клієнтів 

страховиків. Незважаючи на високі до початку війни темпи розвитку 

вітчизняного страхового ринку, він залишається вразливим, фінансово слабким 

і економічно обмеженим. Свідченням цього є місце України в сучасному 

світовому страховому просторі за глобальними макроекономічними 

показниками – обсягами збору страхових премій, часткою страхових премій у 

ВВП, розміром страхової премії в розрахунку на одну особу населення.  

У сучасних умовах  із зростанням ролі страхування проблема підвищення 

ефективності страхового ринку, забезпечення та підтримання фінансової 

стійкості страхових компаній на належному рівні набуває особливого значення, 

ураховуючи те, що в кризових умовах додатково проявляється ще й низка 

специфічних тенденцій, які зумовлюють діяльність страхових компаній. Із 

результатів опитування страховиків, проведеного Національним банком 

України у березні 2022 року ринок страхування продовжує працювати. 

Більшість страховиків організували свою роботу, здійснивши евакуацію 

співробітників у безпечніші регіони, забезпечивши віддалену роботу персоналу, 

збереження технічних засобів та баз даних [1].  

Водночас результати опитування показали, що усі компанії потерпають 

від військових дій на території України. Так, суттєво знизилися обсяги 

продажів, особливо через роздрібні канали, є багато запитів від клієнтів на 

відтермінування чергових платежів та розірвання договорів страхування. 

Сьогодні на ринку нон-лайф працює 132 страхові компанії. З них 25 

страховиків, на які припадає 9% загального обсягу ринку, не надали відповідей 

щодо діяльності у період війни. 17 страховиків (менше 2% обсягу ринку) 
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заявили, що на час надання відповідей ще не налагодили процес виплати 

страхових відшкодувань. Усі інші страхові компанії, а це 89% страхового ринку 

за обсягами діяльності, повідомили, що продовжують працювати, своєчасно і в 

повному обсязі виконувати власні зобов’язання за договорами страхування та 

навіть укладати нові договори. Відповідно до наданих страховиками відповідей 

42% страховиків мають проблеми з повним та своєчасним поданням звітності. 

25 страховиків, на які припадає 10,5% страхового ринку, зазначають про 

проблеми з виконанням нормативів. Із них сім найбільших за обсягами 

діяльності (8,9% ринку) мали проблеми з дотриманням нормативів і до війни, у 

2021 році [3].  

Страхова діяльність на сучасному етапі належить до найважливіших сфер 

підприємницької діяльності. У розвинутих країнах страхування є стратегічним 

сектором розвитку економіки, оскільки знімає навантаження з видаткової 

частини бюджету по відшкодуванню збитків, сприяє залученню інвестицій в 

економіку, вирішенню соціальних проблем суспільства. Страхові компанії 

розглядаються сьогодні як могутні фінансові та інвестиційні інститути, які, 

крім цього, вирішують і проблему зайнятості у світі. 

Маючи великі можливості маневрування резервами, страхування є 

важливою ланкою формування всієї системи економічної безпеки суспільств, 

що дає змогу кожному суб’єкту господарювання досягти раціональної 

структури довірених їм коштів більшу частину яких можна спрямувати на 

отримання прибутку, а не зарезервувати самостійно певну їх частину для 

запобігання чи усунення наслідків тих чинників, які перешкоджають його 

діяльність [2]. 

У країнах з розвиненим страховим ринком страховики виступають 

одними з найзначніших інвесторів. При цьому ряд західних економістів схильні 

розглядати страхові компанії як інституційних інвесторів, провідною функцією 

яких в економіці ринкового типу є залучення капіталу за допомогою 

страхування, а власне надання страхових послуг – лише засобом для здійснення 

мети нагромадження коштів. Нерідко буває так, що за підсумками фінансового 

року страхова компанія має збитки від своєї основної, тобто страхової, 

діяльності, і покриває їх за рахунок доходів від інвестиційної та фінансової 

діяльності. Надійність інвестицій є головною умовою існування страхових 

компаній, оскільки втрата інвестованих коштів призводить до втрати страхових 

резервів, а це, в свою чергу, веде до нездатності страхової компанії виконати 

свої страхові зобов’язання. Керуючись при інвестуванні принципом 

безпечності, страховик має зважати на те, що у світовій практиці прийнято 

найбільш безпечними з позиції інвестиційного ризику вважати будь-які 

державні цінні папери, найбільш небезпечними акції молодих наукоємних 

підприємств. 
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Отже, проблеми страхового ринку України, які існують на сьогоднішній 

час, дають змогу визначити перспективи його розвитку. Очевидно, що будь-яка 

кризова ситуація чи подія впливає на діяльність страхових компаній та повинна 

бути врахована ними з метою формування позитивного фінансового результату 

та захисту населення країни. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Розвиток процесів глобалізації та інтеграції вимагає інтенсифікації 

вітчизняними підприємствами своєї комерційної діяльності за межами держави. 

Нині підприємницька діяльність суб’єктів господарювання здійснюється на 

власний ризик. Тому рівень прибутковості та фінансової стійкості суб’єкта 

господарювання значною мірою залежить від швидкості виявлення керівни-

ками підприємства підприємницького ризику та ефективності їхніх дій стосов-

но оцінки його наслідків і управління ним. Сучасне зростання потреб у галузі 

страхування підвищує роль страхування зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД), яке тісно пов’язане з процесами обслуговування імпортерів та експор-

терів. Процес страхування є механізмом, де відповідальними за виникнення 

ризиків є страховики. Перебуваючи в умовах жорсткої конкуренції, страховики 

узгоджують умови страхування, здійснюють різноманітні заходи із запобігання 

виникненню ризиків та їх мінімізації. 

При розміщенні страхових резервів страховики мають забезпечувати 

прибутковість вкладень, що дає змогу зберегти реальну вартість вкладених 

коштів протягом усього терміну інвестування [1]. 
Страхування ЗЕД підприємств ‒ це міжнародні економічні відносини зі 

захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання протягом періоду, в 
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якому відбуваються певні події (страхові випадки), за рахунок майнових 

коштів, що формуються зі сплачених ними внесків (страхових премій). У 

процесі страхування зовнішньоекономічних відносин беруть участь два 

суб’єкти: страхувальник та страховик [2]. 

Страховик ‒ юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, 

яка має державний дозвіл (ліцензію) на проведення операцій страхування, має 

право створювати і витрачати кошти страхового фонду.  

Страхувальник ‒ юридична чи фізична особа, яка має страховий інтерес і 

вступає у взаємини зі страховиком на підставі чинного законодавства або 

двосторонньої угоди про страхування (державні страхові організації, акціонерні 

страхові товариства, товариства взаємного страхування і перестрахування).  

Для засвідчення укладеної угоди страховик надає страхувальнику 

страхове свідоцтво (поліс), в якому вказані правила страхування, перелік 

страхових ризиків, розмір страхової суми і страхової премії (внеску), порядок 

зміни і припинення дії договору, інші умови, що регулюють відносини сторін 

[2].  

Страхування ЗЕД передбачає страхування ризиків, які виникають у 

процесі її здійснення, і являє собою комплекс різновидів страхування, що 

забезпечують захист інтересів зарубіжних і вітчизняних суб’єктів 

господарювання в умовах міжнародного співробітництва. 

Страхування ЗЕД охоплює особисте, майнове та страхування 

відповідальності.  

Об’єктом особистого страхування є життя і здоров’я громадян. У 

зовнішньоекономічній сфері до такого виду зараховують страхування життя 

туристів, медичне страхування, страхування пасажирів і працівників 

транспорту під час міжнародних перевезень [3].   

Щодо майнового страхування, то його об’єктом є товарно-матеріальні 

цінності страхувальників та їхні майнові інтереси. До майнових видів 

страхування належать, зокрема, страхування вантажів, морських суден 

(морське каско), автомобілів, повітряних суден, експортно-імпортних кредитів, 

збитків від зупинки виробництва або комерційної діяльності, майна, що 

знаходиться за кордоном, від вогню й інших небезпек; майна нерезидентів від 

вогню й інших небезпек; інші види майнового страхування. 

Об’єктом страхування відповідальності є відповідальність перед третіми 

особами (фізичними або юридичними) внаслідок будь-якої діяльності або 

бездіяльності страхувальника. Така відповідальність може виникати в силу дії 

законів щодо відшкодування збитку винуватцем, яким може виявитися підпри-

ємство ‒ учасник ЗЕД. До цієї галузі в ЗЕД належать: міжнародний поліс стра-

хування цивільної відповідальності власників автотранспорту; страхування 

цивільної відповідальності власників повітряних суден, що є обов’язковим при 

польотах за кордон; страхування цивільної відповідальності перевізників; 
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страхування відповідальності виробників товарів; страхування професійної 

відповідальності, зокрема митних брокерів, юридичних консультантів і юри-

дичних фірм, приватних нотаріусів, аудиторів та інших видів підприємницької 

діяльності; інші види страхування відповідальності  

Застосовують у ЗЕД також комплексні види страхування, які поєднують в 

одному полісі декілька видів страхування. Наприклад, у світі набули попу-

лярності поліси страхування будівельного підприємця від усіх ризиків та стра-

хування всіх монтажних ризиків, завдяки яким відбувається покриття ризиків 

знищення та ушкодження майна під час будівництва об’єктів, а також монтажу 

устаткування, покриваються також відповідальність перед третіми особами при 

виконанні робіт та післяпускові гарантійні зобов’язання підрядника.  

Розширення пропозиції страхових послуг можливе за використання 

посередників, яке дає змогу взяти на відповідальність комерційні та виробничі 

ризики, що їх не спроможна вирішити страхова компанія. У такому разі 

доцільно застосувати перестрахування як систему економічних відносин між 

страховиками, що дає можливість страховій компанії, яка уклала договір стра-

хування, передати отримані ризики іншим страховим компаніям (перестрахо-

викам). Зміст відносин між страховиком та перестраховиком полягає в зобов’я-

занні перестраховика покрити частину страхових виплат страхової компанії за 

страховими випадками, які настали в її клієнтів, сподіваючись на частину стра-

хової премії, отриманої від останніх. Отже, економічна сутність перестраху-

вання ‒ це перерозподіл між страховими організаціями первинного страхового 

фонду. Прийняті в перестрахуванні ризики можуть передаватися повторно, 

продовжуючи ланцюг перестрахування. Таким чином, у перестрахуванні відбу-

вається постійний обмін ризиками і преміями, головною метою якого є праг-

нення створити збалансований, стійкий власний страховий портфель. Пере-

страхування, з одного боку, забезпечує надійність страхового захисту учасників 

ЗЕД, а з іншого ‒ воно є різновидом зовнішньоекономічних зв’язків у страху-

ванні з метою забезпечення захисту національних і міжнародних інтересів 

страхувальників у різних країнах [2]. 

Участь держави в страхуванні експорту можлива в декількох варіантах. 

Так, страхування експортних ризиків у деяких країнах здійснюють державні 

агентства. Іншим варіантом, зокрема найпоширенішим у державному стра-

хуванні експорту більшості країн, є створення окремих установ, що працюють 

на основі самоокупності, тобто адміністративні витрати й страхові відшко-

дування покриваються надходженнями від премій. У деяких країнах стра-

хування експорту забезпечують приватні або змішані організації. 

Cучасним страхуванням пропонується широкий набір послуг, що 

пов’язані із ЗЕД. Однак на практиці учасники ЗЕД найчастіше використовують 

обов’язкові для здійснення ЗЕД види страхування, без яких здійснення іншої 

діяльності неможливе. Досить часто застосовуються види страхування, що є 
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частиною міжнародних торговельних порядків, наприклад, страхування 

вантажів. Порівняно рідше застосовують види страхування, що були б 

ефективні в тій чи іншій конкретній ситуації і які не застосовуються через 

недостатню культуру страхування та незнання можливостей, які надає сучасне 

страхування [2]. 

Без активної ЗЕД держави й самих підприємств динамічний розвиток 

економіки неможливий, адже від успішності здійснення зовнішньоекономічних 

операцій Україною та її суб’єктами господарювання буде залежати подальший 

їхній ефективний розвиток, а тому ринок страхування в ЗЕД необхідно розвива-

ти. За допомогою відповідної системи страхування підприємство – учасник ЗЕД 

спроможне захистити свою відповідальність у повному обсязі, залишити 

недоторканними результати своєї діяльності з позицій ризиків або принаймні 

зменшити негативні наслідки. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ ДОВКІЛЛЮ 

 

Швидкий розвиток ринку екологічного страхування зумовлюється 

зростанням кількості природних і техногенних катастроф, а також загальним 

забрудненням навколишнього природного середовища. Звісно, що ця тенденція 

завдає значних збитків як здоров’ю і власності людей, так і природним 

екосистемам. У зв’язку з цим пріоритетним стає пошук методів відшкодування 

екологічної шкоди. Сьогодні ця проблема розглядається паралельно з 

екологічною відповідальністю. З методичних позицій, у міжнародній практиці 

саме особа, котра здійснює права управлінця і діяльність якої спричиняє шкоду 

довкіллю або реальну загрозу настання такої шкоди, повинна нести фінансову 

відповідальність. У цьому аспекті одним з ефективних інструментів 

забезпечення фінансової відповідальності є страхування.  
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Страховий ринок у розвинених країнах відіграє важливу роль у 

фінансуванні збитків від природних і техногенних катастроф. Щодо Європи, то її 

ринок екологічного страхування вважається таким, що тільки почав розвиватися, 

на якому тільки порівняно невелика кількість страхових компаній пропонує 

фінансовий захист від екологічної відповідальності.  

У Європі на момент прийняття Директиви ЄС щодо екологічної 

відповідальності 2004 року практично не існувало страхових продуктів стосовно 

шкоди навколишньому природному середовищу. На відміну від страхових 

полісів, якими покривається традиційний збиток, заподіяний аварійним 

забрудненням, окремі системи страхування екологічної відповідальності все ще 

перебувають на ранній стадії розвитку в Європі. Так звані поліси страхування 

відповідальності за погіршення якості довкілля покривають переважно 

традиційну відповідальність, хоча окремі з них були нещодавно розширені й 

покривають вимоги про відшкодування збитків навколишньому природному 

середовищу. 

Позитивним прикладом система добровільного страхування в Німеччині, 

розроблена на основі рекомендацій Німецької страхової асоціації, яка 

характеризується набагато більшим поширенням страхування екологічної 

відповідальності, ніж в інших країнах ЄС. 

Сьогодні зі страхового покриття, зазвичай, виключають компенсаційне 

відновлення навколишнього природного середовища (за винятком окремих 

країн, зокрема, Німеччини та Австрії), а додаткове відновлення покривається в 

дуже низьких межах. Збиток земельним або водним ресурсам покривається 

незначною мірою, а також сьогодні на європейському ринку пропонується 

обмежена кількість страхових продуктів щодо відшкодування збитків 

біорізноманіттю. 

Короткий огляд особливостей екологічного страхування в розвинутих 

країнах дає підстави до аналізу та оцінки можливостей впровадження передового 

закордонного досвіду в українські реалії. Адже в умовах глобалізованого 

суспільства екологічні проблеми стають дедалі гострішими та актуальнішими, а 

шляхи їх вирішення – дедалі нагальнішими. А екологічне страхування є одним із 

ефективних засобів вирішення наболілих питань, які існують в сучасному 

суспільстві. 

Значущість фактору державної підтримки ринку екологічного 

страхування в Україні зумовлена кількома причинами. По-перше, на сучасному 

етапі розвитку національної економіки вітчизняний страховий ринок не 

спроможний задовольняти потреби щодо страхування екологічних ризиків 

виключно за рахунок використання потенціалу комерційних установ. Це 

пояснюється як незацікавленістю власне страховиків з огляду на складність 

оцінювання ризику та високий ступінь невиконання взятих страхувальником на 

себе зобов’язань за цим ризиком, так і низькою місткістю національного 
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страхового й перестрахового ринків. Саме тому у вітчизняних умовах виникає 

необхідність залучення держави та визначення уповноважених державних 

установ чи організацій як ключових діючих осіб у сфері екологічного 

страхування в Україні. По-друге, екологічне страхування – це складова частина 

загальної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, що 

підкреслює роль держави у забезпеченні ефективності функціонування ринку 

екологічного страхування.  

Слід також наголосити, що з розвитком технологій та активізацією 

промислового виробництва збільшується вірогідність інтенсифікації 

антропогенних екологічних катастроф, спричинених діяльністю суб’єктів 

господарювання, негативні наслідки яких хоча і можуть бути частково 

нівельовані за рахунок використання відповідного очисного та превентивного 

обладнання, однак виключно такими заходами вирішити означену проблему 

неможливо. Крім того, для України характерний високий рівень зношеності 

основних засобів виробничого призначення, їх технологічна застарілість, яка 

негативно позначається на екологічності функціонування такого обладнання, 

що разом із недостатнім обсягом фінансових ресурсів для їх оновлення та 

здійснення капіталовкладень в екологізацію бізнесу суттєво погіршує 

загальноекономічну ситуацію в державі. Паралельно з безпосереднім впливом 

суб’єктів господарювання на екологічну ситуацію в державі суттєвих 

перетворень унаслідок людської діяльності зазнав і клімат, що спричиняє зміну 

природних умов та збільшення природних катаклізмів. Виходячи з описаної 

ситуації, виникає необхідність пошуку альтернативних варіантів запобігання 

екологічним загрозам чи принаймні механізму, що уможливив би зменшення 

деструктивного впливу реалізації несприятливих для навколишнього 

природного середовища подій, або ж повного чи частково покриття збитків, 

спричинених ними.  

Основним завданням держави в цьому випадку є і своєчасна ліквідація 

наслідків таких подій, і акумуляція достатнього обсягу грошових коштів з 

метою вирішення зазначених проблем, а також створення ефективного ринково 

орієнтованого механізму, який би дав змогу не тільки мінімізувати фінансову 

участь держави в цьому процесі, але й інтенсифікувати впровадження системи 

превентивних заходів. Як уже зазначалося, одним із дієвих інструментів 

вирішення розглянутих проблем є розвиток ринку екологічного страхування, 

котрий, враховуючи інтенсифікацію економічного та промислового 

становлення і, як наслідок, погіршення стану довкілля, набуває в Україні 

поступового поширення. 
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НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ТАРИФНИХ СТАВОК ПРИ 

СТРАХУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

Слабкий розвиток ринку страхування у галузі сільського господарства 

стримує загалом розвиток аграрного сектору економіки та стале економічне 

зростання суспільства. В Україні цей ринок знаходиться на досить низькому 

рівні та має низку невирішених проблем. Основною з них є високий рівень 

страхових тарифів при страхуванні сільськогосподарських культур. З іншого 

боку, складний фінансово-економічний стан більшості виробників 

сільськогосподарської продукції також не сприяє поширенню страхування в 

аграрній сфері. Тому навіть сільськогосподарські товаровиробники, що є 

високорентабельними, не мають бажання страхувати сільськогосподарські 

культури. 

На сьогоднішній час питання тарифної політики на ринку 

сільськогосподарського страхування потребує удосконалення, тобто розробки і 

впровадження нової градації таких тарифів, які залежатимуть від страхового 

забезпечення, наявності і розміру франшизи, рівня збитковості страхової суми, 

повноти покриття збитків тощо. Адже формування ефективної системи 

страхування урожаю сільськогосподарських культур, яка більшою мірою 

залежатиме від розмірів страхових тарифів є важливим завданням, яке потребує 

нагального вирішення. 

Структура тарифної ставки, як правило, однакова, проте для кожного 

виду страхування встановлюються свої тарифні принципи. Це пояснюється тим, 

що можлива невідповідність між фактичним та очікуваним збитком висуває 

певні вимоги до розміру, ризикової надбавки, яка включає можливу ймовірність 

відхилення величини очікуваного збитку від фактичного. При допомозі 

науково-обґрунтованих страхових тарифів забезпечується оптимальний розмір 

страхового фонду як необхідної умови успішного розвитку страхування. 

Існує декілька методик розрахунку тарифних ставок: на основі теорії 

імовірності і методів математичної статистики з використанням часових рядів; 

на основі експертних оцінок; за аналогією до інших об’єктів. 

Відмітимо, що ризик не є постійна величина. Він змінюється, і ці зміни 

обумовлені рядом чинників, які стосуються об’єкту страхування, і які потрібно  

постійно контролювати. І страхувальника, і страховика, цікавить не стільки 

компенсація понесених збитків, скільки запобігання настання ризику та 

зменшення його наслідків. Тому постійний контроль за ризиками є важливим 

етапом управління ризиками. Він здійснюється з метою визначення заходів з 

локалізації й мінімізації ризику, для попередження настання страхових 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
99 

 

випадків й обмеження їх наслідків. На етапі контролю застосовуються такі 

методи дослідження як статистичні дані, спостереження і документальні 

висновки експертів. Вони  у комплексі забезпечують отримання надійної 

інформації і є підставою для ідентифікації ризиків. 

Одним з методів, який дозволяє мінімізувати ризик, це специфічний 

прийом – поділ ризику, завдяки якому зменшується кумуляція збитків і 

величина збитків у разі настання ризику. Поділ зменшує залежність між 

випадком та причиною, або вірогідність того, що подія не буде впливати на 

весь об’єкт страхування. Методи, які використовуються на такому етапі 

ідентифікації ризиків як фінансування, ґрунтуються на документальній 

звітності, експертизі та розрахункових показниках (абсолютних та відносних 

величинах). 

В даний час тарифи на страхування врожаю сільськогосподарських 

культур становлять від 0,2 до 7%. Для оцінки вартості певного виду 

страхування для потенційного страхувальника розмір страхового тарифу 

необхідно розглядати з врахуванням безумовної франшизи. Якщо безумовна 

франшиза досягає 90%, то цю послугу навіть при низькому тарифі не можна 

вважати дешевою. Якщо основою для визначення збитку є виробничі витрати 

підприємства, то страховий тариф повинен бути меншим, аніж коли базовий 

збиток визначається як ринкова вартість втраченого урожаю.  

При страхуванні витрат сільськогосподарського виробництва страхові 

тарифи складають від 0,2 до 3%. В умовах страхування така різниця 

виправдовує себе, оскільки компенсація при настанні страхового випадку 

частини витрат виробництва не є повноцінною компенсацією збитку 

сільськогосподарських виробників, які не одержують запланованого прибутку. 

Тому страхування витрат виробництва є дещо дешевшим, тобто страхові 

тарифи будуть нижчими. 

Аналіз засвідчує, що сьогоднішні тарифи лише частково покривають 

ризики виникнення страхових подій в сільськогосподарському виробництві. 

Тому для захисту власних інтересів страхові компанії встановлюють високий 

рівень безумовної франшизи.  

Якщо проаналізувати рівень страхових тарифів, то можна стверджувати, 

що при страхуванні за відсутності безумовної франшизи тарифна ставка може 

коливатися від 10 до 15%. Проте більшість виробників вважають оптимальним 

страховий тариф до 5%. 

Страхові тарифи встановлюються, як правило, страховиком. Методика 

розрахунку тарифів застосовується з врахуванням таких умов, як наявність 

статистичної або будь-якої іншої інформації з конкретного виду страхування; 

відсутність несприятливих подій, що впливають на наявність страхових 

випадків; розрахунок тарифів здійснюється при наперед запланованій або 

відомій кількості договорів, які передбачається укласти із страхувальниками. 
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При розрахунку страхових тарифів зі страхування врожаю 

сільськогосподарських культур страхова компанія повинна враховувати 

об'єктивні чинники, які впливають на величину даного тарифу, тобто, чинне 

законодавство, соціально-економічні передумови, природно-кліматичні умови, 

математичні розрахунки, статистичні показники та власний досвід роботи.  

При страхуванні ризиків рослинництва залежно від ступеня врахування 

індивідуалізації ризику виділяють наступні види тарифів: 

1. Середній тариф, який застосовується у випадку, коли страхову 

компанію не цікавлять індивідуальні особливості об'єкту страхування або якщо 

страховик не має достатньої інформації про рівень ризиковості й особливості 

об'єктів страхової сукупності. 

2. Диференційований тариф – розраховується для окремих ризикових 

груп страхової сукупності на основі необхідної статистичної інформації щодо 

визначених ризикових ознак  характеру об'єкта, його призначення та 

місцезнаходження. 

3. Індивідуальний тариф – визначається для окремого страхового об'єкту. 

Розрахунок його складний та потребує відповідної статистичної інформації і 

значного часу. 

У практиці страхування врожаю сільськогосподарських культур при 

введенні нового страхового продукту часто доводиться застосовувати позичені 

величини нетто-премій. З часом у страховиків накопичується база статистичних 

даних і виникає необхідність коригування величин нетто-премій на основі 

власного досвіду. Це стосується лише величини нетто-ставки без ризикової 

надбавки. Вводиться інтуїтивний коефіцієнт довіри до чужих даних. 

Застосовують класичну теорію довіри. У кінцевому підсумку одержують два 

значення величини скоригованої нетто-ставки – нижню і верхню межі 

(інтервал).  

На формування тарифних ставок суттєво впливають показники 

врожайності сільськогосподарських культур. Оскільки дана величина матиме 

різні значення залежно від регіону, впливу природних факторів, дотримання 

агротехнічних умов, то відповідно й розміри страхових тарифів будуть 

неоднакові. 

Необхідно також враховувати вплив окремих факторів, зокрема: 

випадкову величину природних коливань урожайності, величину заявлених 

збитків, випадкову величину катастрофічних втрат врожайності, рентабельність 

врожаю сільськогосподарських культур. Це дасть змогу зменшити розміри 

тарифних ставок і зробити страхову послугу доступнішою для страхувальників.  

Отже, існує два способи зниження розміру страхового тарифу: 

1. Шляхом надання можливості виробнику вибирати оптимальну норму 

страхового забезпечення: чим більша норма, тим більший розмір тарифу; 
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2. Через диференціацію коливання врожайності, тобто завдяки 

страхуванню визначених рівнів відхилення фактичної врожайності 

сільськогосподарської культури від її середнього рівня в бік зменшення: 

більший рівень відхилення, відповідно більший розмір тарифу.  

Завдяки проведеному дослідженню можна зробити висновок, що для 

подальшого розвитку агрострахування необхідно переглянути тарифну 

політику, здійснити перерахунок тарифних ставок, використовуючи проведені 

наукові дослідження та наукові розробки в актуарних розрахунках. 
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INNOVATION ACTIVITY IN ENTERPRISES 

 

Enterprises in order to operate effectively in a constantly changing economy, they 

need the catalyst they recognize as innovations. Understood the term "innovation" it 

is in a very wide range; colloquially symbolizes change, novelty, expressed in the 

form of new products, innovative technologies, non-traditional services or 

unconventional management methods. An enterprise defined as innovative is 

considered to be better and more desirable. The category of innovation has now 

become the object of interest of not only economic but also socio-economic sciences, 

including psychology and sociology. This is due to the undisputed influence of 

innovation on the broadly understood socio-economic development country, 

participation is especially important innovation in creating competitiveness  

enterprises. An important element in creating and facing competition is the use of 

business strategies used in innovative activities. 

Strategy is a key element in your long-term competitive advantage. The aim of the 

study was to show the relationship between business strategies used by innovative 

industrial enterprises and the innovations generated by them. 

The results of the conducted analysis confirmed that the importance of individual 

business strategies used in innovative enterprises in the processing industry differs in 

individual countries. Importantly, when looking at the distribution of individual 

countries, it should be noted areas where individual countries prevail and business 

strategies affecting these countries that introduce either process or organizational 

innovations. 
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ПЕРЕДУМОВИ ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Механізм формування фінансово-економічних результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств вимагає реалізації системної послідовної 

тактико-оперативної підтримки проєктування його структурно-функціональних 

компонент та забезпечення злагодженості їх роботи безпосередньо в процесі 

виконання покладених на них функцій. 

Доцільність обгрунтування концептуальних засад механізму формування 

фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств обумовлюється з огляду на таке: 1) наявність наростаючих 

викликів дестабілізації розвитку виробничо-господарських бізнес-процесів 

підприємств, що потребує забезпечення керованості формування їх кінцевих 

фінансово-економічних результатів діяльності та мінімізації соціально-
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економічних ризиків функціонування в умовах загострення конкурентної 

боротьби, як на сировинних, так і споживчих ринках; 2) адекватна потреба в 

ідентифікації незадіяних ресурсних резервів для економічного розвитку, 

нарощування виробничо-господарського потенціалу та становлення процесів 

розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, що можливо 

досягнути за умови формалізації раціональних організаційних структур, котрі 

функціонально спроможні розробляти та імплементовувати ефективні 

управлінські рішення в умовах невизначеності; 3) існуючі структурні проблеми 

недостатнього рівня ліквідності сільськогосподарських підприємств протягом 

календарного року, що обумовлені наявністю галузевої специфіки ведення 

аграрного виробництва та оборотності грошових коштів; 4) непоширеність 

практики налагодження кредитних відносин банківських і фінансово-кредитних 

установ із сільськогосподарськими підприємствами, що спонукає до 

імплементації структурних змін в організації взаємовідносин із суб’єктами 

фінансово-кредитного сектору та пошуку альтернативних джерел залучення 

зовнішнього капіталу в практику господарювання; 5) потреба в побудові 

ефективних інструментів та засобів організації системного моніторингу 

формування фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, у 

тому числі на засадах проведення періодичного розрахунку фактичних значень 

базових фінансово-економічних індикаторів діяльності та встановлення їх 

гранично-допустимих відхилень від науково-обґрунтованих значень у контексті 

мінімізації ризиків економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; 

6) наявність трансформаційних процесів розвитку аграрного сектору економіки, 

що пов’язані з поетапним запуском ринку обігу земель сільськогосподарського 

призначення й обумовлюють зміну системної парадигми формування 

фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств у зв’язку з потребою накопичення вільних фінансово-економічних 

резервів для придбання земельних ресурсів й можливістю використання 

сільськогосподарських угідь, як базового заставного майна за одержаним 

кредитом; 7) необхідність мінімізації проявів практики неефективного 

використання фінансово-економічного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств, що зумовлені не лише ірраціональним розвитком виробничо-

господарських бізнес-процесів, але й відсутністю системних управлінських 

впливів під час планування, бюджетування, розподілу, використання та 

накопичення грошово-фінансових ресурсів; 8) невпинний розвиток науково-

технологічного прогресу та інноваційні технологічні зрушення в сфері 

аграрного виробництва передбачають необхідність налагодження структурно-

оперативного динамічного корегування процесу формування фінансово-

економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств у 

відповідності до змін параметрів економічного середовища й техніко-

технологічних параметрів їх функціонування. 
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ФІНАНСОВІ ТА ОБЛІКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Однією з основних умов фінансової стійкості та стабільності 

підприємства є надходження грошей, які забезпечують покриття його 

зобов'язань. При цьому відсутність мінімального запасу грошових коштів 

свідчить про серйозні фінансові труднощі, а надмірна їх величина вказує на те, 

що підприємство зазнає збитків, пов'язаних з інфляцією та знеціненням грошей, 

а також утраченою можливістю їх вигідного розміщення і отримання 

додаткового доходу.  

Важливим елементом руху грошових коштів є їх потік. Грошовий потiк 

підприємства можна розглядати як сукупнiсть надходжень i виплат грошових 

коштiв за певний перiод часу, в процесi здiйснення господарської дiяльностi 

пiдприємства. Іншими словами – грошовий потік підприємства – це сукупність 

розподілених в часі надходжень і витрачань грошей, які формуються в 

результаті його господарської діяльності.  

Першим показником виникнення фінансових ускладнень є тенденція 

скорочення частки грошових коштів у складі оборотних активів підприємства 

при зростаючому обсязі його поточних зобов’язань. Тому щомісячний аналіз 

співвідношення грошових коштів і найбільш термінових зобов’язань (термін 

яких закінчується в поточному місяці) може надати точну інформацію про 

надлишок (недостачу) грошових коштів на підприємстві. Іншим методом 

оцінки достатності грошових коштів є визначення тривалості періоду їх 

обороту. Для розрахунку величини середнього обороту потрібно 

використовувати кредитовий оборот за період, що аналізується, по рахунку 

“Поточні рахунки в національній валюті”. 

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих 

форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей 

здійснення його господарської діяльності. 

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:  

- забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;  

- забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;  

- забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.  

Зарубіжна практика фінансового аналізу грошових потоків на основі 

багаторічних спостережень привела до створення різного роду методик, що 

полегшують роботу аналітиків. Враховуючи наявні у світовій практиці 
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розробки можна скористатись методикою експрес-аналізу, яка є універсальною, 

простою та дуже легко використовуваною (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Оцінювання чистих грошових потоків підприємства за найбільш 

типовими ситуаціями 

Чисті грошові потоки за 

видами діяльності 

Ситуації 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Операційна + + + + - - - - 

Інвестиційна + - + - + - + - 

Фінансова + - - + + + - - 

 

Згідно з цією методикою кожна з ситуацій, яка відображає додатні чи 

від’ємні значення чистих грошових потоків позичальника має свою 

інтерпретацію. Коротко опишемо їх. 

1. Додатні надходження коштів від усіх видів діяльності підприємства. 

Акумулює кошти і може їх інвестувати.  

2. Висока прибутковість і прибуток може використовуватись на 

розвиток і на сплату зобов’язань. 

3. Типова ситуація, коли відбуваються дії пов’язані з реструктуризацією. 

Ця інформація має неоднозначне трактування і рішення про різного роду 

контракти залежатиме від конкретних обставин. 

4. Підприємство, що розвивається. Найсприятливіша ситуація для 

комерційної діяльності. 

5. Від’ємні суми в операційній діяльності і додатні в інших – труднощі у 

веденні бізнесу.  

6. Типова ситуація для нових підприємств, які починають розвиватись. 

7. Недобір коштів покривається продажем активів. Найгірший випадок. 

Загроза банкрутства.  

8. Від’ємний рух коштів. Недоцільні будь-які комерційні угоди. 

На результати господарської діяльності підприємства негативно 

впливають як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Негативні 

наслідки дефіцитного грошового потоку проявляються в зниженні ліквідності і 

рівня платоспроможності підприємства, зростанні простроченої кредиторської 

заборгованості постачальникам сировини і матеріалів, підвищенні частки 

простроченої заборгованості по отриманих фінансових кредитах, затримках 

виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рівня продуктивності праці 

персоналу), зростанні тривалості фінансового циклу, а в кінцевому рахунку - у 

зниженні рентабельності використання власного капіталу й активів 

підприємства. 

Негативні наслідки надлишкового грошового потоку проявляються у 

втраті реальної вартості тимчасово невикористаних коштів від інфляції, втраті 
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потенційного доходу від невикористаної частини грошових активів у сфері 

короткострокового їхнього інвестування, що в кінцевому результаті також 

негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу 

підприємства. 

Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому 

періоді досягається використанням системи прискорення-уповільнення 

платіжного обороту. Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві 

організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їх 

виплат. Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути 

досягнуте за рахунок наступних заходів: 

- збільшення розміру цінових знижок за готівку по реалізованій 

покупцям продукції; 

- забезпечення часткової чи повної передоплати за вироблену 

продукцію, що користується високим попитом на ринку; 

- скорочення термінів надання товарного (комерційного) 

кредиту покупцям;  

- прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості; 

- використання сучасних форм рефінансування дебіторської 

заборгованості обліку векселів, факторингу, форфейтингу; 

- прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу 

перебування їх у дорозі, у процесі реєстрації, у процесі зарахування грошей на 

банківський рахунок і т. п.). 

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути 

досягнуте за рахунок наступних заходів: 

- збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання 

підприємству товарного (комерційного) кредиту; 

- заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, 

на їх оренду (лізинг); 

- реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів 

переведенням короткострокових їхніх видів у довгострокові.  

"Система прискорення-уповільнення платіжного обороту", вирішуючи 

проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в 

короткостроковому періоді (і відповідно підвищуючи рівень абсолютної 

платоспроможності підприємства), створює певні проблеми наростання 

дефіцитності цього потоку в наступних періодах. Тому паралельно з 

використанням механізму цієї системи мають бути розроблені заходи для 

забезпечення збалансованості дефіцитного грошового потоку в 

довгостроковому періоді. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Дослідження питання підвищення фінансової стійкості є актуальним, 

оскільки в даний час головною проблемою ефективного функціонування 

підприємств хлібопекарської промисловості є низький рівень їх фінансової 

стійкості. Виступаючи дієвим інструментом фінансового контролінгу, без якого 

неможливо налагодити ефективне антикризове фінансове управління фірмою, 

система завчасного попередження й реагування на погіршення фінансового 

стану суб’єкта підприємництва є специфічною інформаційною системою, 

покликаною своєчасно виявляти кризову ситуацію, що напряму або 

опосередковано загрожує його подальшому нормальному функціонуванню й 

навіть існуванню, та оперативно сигналізувати про це менеджерському 

персоналу підприємства. 

Стратегічне управління фінансовою стійкістю повинно враховувати не 

тільки цілі фінансового менеджменту та тип фінансової політики, а й вид 

фінансової стійкості, який характерний для підприємства на даний момент 

часу. Фінансово стійкий стан підприємства дає можливість здійснювати 

активний розвиток підприємства (поєднання операцій з різним рівнем 

фінансового ризику, що дозволяє впроваджувати інновації, проводити 

модернізацію і технічне переозброєння підприємства). 

В умовах стабільного фінансового стану доцільні заходи щодо 

підвищення рентабельності продажів, обережні вкладення в ризикові інвестиції,  

їх ранжування за ступенем терміновості здійснення. Підприємству, що 

знаходиться в нестійкому фінансовому стані, при здійсненні вкладень доцільно 

віддавати перевагу менш ризиковим операціям і які мають найменший термін 

окупності. 

Основним стратегічним завданням фінансово нестійкого підприємства є 

стабілізація фінансового стану шляхом реструктуризації заборгованості, 

відстрочення платежів, продажу непрофільних активів. 

Реалізуючи консервативну фінансову політику, підприємство при 

управлінні структурою джерел фінансування віддає перевагу позиковим 

джерелам фінансування, що обумовлює недостатній рівень рентабельності 

активів через відсутність ефекту фінансового важеля і високої ціни капіталу. 

Результатом даної фінансової політики є мінімізація втрати фінансової 

стійкості, однак в результаті недостатнього фінансування інвестиційної 

діяльності можливе зниження конкурентоспроможності продукції. Для 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
109 

 

збереження фінансової стійкості в довгостроковому періоді важливо 

регулювати відпускні ціни на готову продукцію шляхом мінімізації постійних 

витрат підприємства, а також активізувати заходи щодо просування продукції. 

При проведенні помірної політики управління фінансами досягається 

позитивний ефект фінансового важеля, який обумовлює достатню фінансову 

стійкість підприємства і знижує середньозважену вартість капіталу. В умовах 

помірної політики управління фінансами підприємства отриманий прибуток 

спрямовується на інвестиційні проекти та створення резервних фондів. Даний 

тип політики є оптимальним, оскільки забезпечує досягнення цілей фінансового 

менеджменту з оптимальним рівнем ризику втрати фінансової стійкості і 

створює можливість формування запасу фінансової міцності на випадок 

несприятливого впливу зовнішніх факторів. 

Характерна особливість агресивної політики управління фінансами 

полягає в низькій фінансової стійкості підприємства, а під впливом негативних 

внутрішніх або зовнішніх факторів вона може призвести до банкрутства. При 

управлінні фінансовою стійкістю доцільно здійснювати реструктуризацію 

заборгованості, ранжувати інвестиційні проекти за ступенем релевантності та 

реалізовувати їх у цій послідовності. Вивільнені фінансові ресурси доцільно 

спрямувати на збільшення обсягу власного капіталу підприємства з метою 

підвищення фінансової стійкості. 

До напрямів забезпечення фінансової стійкості інструментами тактичного 

фінансового менеджменту можна віднести вибір цільової структури 

фінансування оборотних коштів, встановлення принципів оптимізації політики 

управління витратами (обґрунтованості, мінімізації, планування), який дозволяє 

уточнити заходи щодо досягнення цільової фінансової стійкості підприємств. 

Управління витратами підприємства будується за наступними 

напрямками: планування витрат виходячи з цільового рівня рентабельності і 

прибутку підприємства (залежно від типу фінансової політики); нормування 

витрат і калькулювання собівартості продукції з метою уникнення зайвого 

затоварення фінансових ресурсів; пошук можливостей зниження витрат 

(використання взаємозамінних комплектуючих, зменшення браку, скорочення 

простоїв устаткування, застосування енергоефективного обладнання). 

Управління оборотними коштами підприємства являє собою управління 

їх кругообігом, в процесі якого ці кошти проходять три стадії: грошову, 

виробничу і товарну і на кожній з них повинна бути достатня кількість 

оборотних котів. 

Мінімальна потреба в оборотних коштах покривається за рахунок 

власних оборотних коштів, розмір яких повинен складати не менше 10% від 

оборотних активів, а рекомендоване значення складає 50-70%. Додаткова 

потреба в оборотних коштах покривається за рахунок позикових коштів, які є 
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платними, що призводить до зменшення прибутку підприємства, тому важливо 

враховувати їх вплив на фінансові результати підприємства. 

Виділяють три підходи до фінансування активів: консервативний, 

помірний і агресивний. Консервативний підхід до фінансування оборотних 

активів дозволяє здійснювати процес фінансування виробничої діяльності за 

рахунок власного і довгострокового позикового капіталу, змінна частина 

оборотних активів має фінансуватися за рахунок короткострокового позикового 

капіталу, що в свою чергу  забезпечить високий рівень фінансової стійкості 

підприємства [1, c. 132-134].  

Помірний (або компромісний) підхід до фінансування оборотних активів 

дозволяє за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу 

фінансувати постійну частину оборотних активів, що забезпечує прийнятний 

рівень фінансової стійкості підприємства. 

Агресивний підхід до фінансування оборотних активів дозволяє за 

рахунок власного і довгострокового позикового капіталу фінансувати лише 

частину постійної величини оборотних активів, а це негативно впливає на 

показники  поточної платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 

Формування принципів фінансування оборотних активів, що відповідають 

вимогам ринку і часу, визначають співвідношення між рівнем рентабельності 

використання власного капіталу і рівнем ризику зниження фінансової стійкості 

й платоспроможності підприємства. 

Врахувавши наявні джерела формування запасів, можна окреслити 

напрямами виходу підприємства з нестійкого і кризового фінансового станів: 

поповнення джерел формування запасів і оптимізація їх структури, а також 

обґрунтоване зниження рівня запасів. Цього можна досягти наступними 

шляхами: 

– збільшенням реального власного капіталу за рахунок збільшення розміру 

статутного капіталу, а також за рахунок накопичення нерозподіленого 

прибутку (застосовується в тому випадку, якщо підприємство не несе 

непокриті збитки за аналізований період, інакше особливих результатів 

дати не може); 

– розробки ефективної фінансової стратегії підприємства, яка б дозволила 

підприємству залучати, як короткострокові, так і довгострокові позикові 

кошти, при цьому підтримуючи оптимальні пропорції між власним і 

позиковим капіталом; 

– перегляду середньозважених величин запасів продукції на складах на 

день, тиждень, місяць.  

Також позитивний вплив на покращення фінансової стійкості суб’єктів 

підприємництва може надати: посилення роботи зі стягнення дебіторської 

заборгованості, в результаті якої відбувається підвищення частки грошових 

коштів, прискорення оборотності оборотних коштів, зростання забезпеченості 
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власними оборотними засобами; прискорення оборотності дебіторської 

заборгованості і як наслідок більш ритмічні надходження коштів від дебіторів, 

збільшення «запасу міцності» за показниками платоспроможності тощо. 

Отже, для підвищення фінансової стійкості суб’єктів підприємництва 

необхідно вишукувати резерви щодо збільшенню темпів нагромадження 

власних джерел, забезпеченню матеріальних оборотних засобів власними 

джерелами. Необхідно знаходити найбільш оптимальне співвідношення 

фінансових ресурсів, при якому суб’єкти підприємництва мали можливість 

забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції. 
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ОРГАНІЧНА ЄДНІСТЬ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ: ФІНАНСОВИЙ 

АСПЕКТ 

 

Ефективність функціонування будь якого підприємства, його ресурсне 

забезпечення, конкурентоспроможність залежать від обсягів реалізованої 

продукції або наданих послуг, їх якості, правильно обраних каналів реалізації 

та ціни. Ринкове ціноутворення підпорядковане об’єктивним економічним 

законам, у форматі яких формуються обсяги попиту і пропозиції продукції на 

основі уподобаної поведінки покупців і продавців у процесі задоволення їх 

інтересів. 

Попит і пропозиція зумовлюються адекватною залежністю, коли, з одного 

боку, необхідність споживання спричинює виробництво продукції, а з другого – 

лише тоді відбудеться виробництво, якщо віднайдеться споживач, в якого 

виникне потреба у певному продукті і який придбає його. Виробництво 

породжує споживання, а споживання, що є кінцевою фазою суспільного 

відтворення, здійснює адекватний вплив на процес виробництва. Діалектичний 

взаємозв’язок між попитом і пропозицією підкреслює те, що на стороні попиту 

виступає певна потреба, а на стороні пропозиції – товари, що призначені для 

його задоволення. У цих співвідношеннях між попитом і пропозицією 
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проявляється ступінь відповідності кількості виробленого продукту потребам у 

ньому. Відсутність доцільного співвідношення негативно позначається на рівні 

задоволення потреб, тобто реалізації і, відповідно, на процесі виробництва й 

розвитку суспільства загалом.  

Відокремленість явищ попиту і пропозиції теоретично є можлива, тобто 

може бути відносна незалежність їх розвитку. Пропозиція на окремі види 

продукції може розширюватися без урахування потреб населення і попиту на 

неї, тоді як попит може розвиватися стихійно, інколи проявлятися на окремі 

види продукції панічно, навіть незалежно від обсягів наявної пропозиції. Це 

зумовлено участю великої кількості товаровиробників на ринку, діяльність 

яких є неузгодженою. У результаті відбувається невідповідність між попитом і 

пропозицією, що призводить до виникнення ринкових диспропорцій як у 

кон’юнктурі, так і обсягах. І, хоча попит і пропозиція являють собою дві 

протилежні сторони одного цілого, які не можуть розвиватися одна без одної, 

все-таки в самостійності явищ попиту і пропозиції закладено об’єктивну 

можливість і необхідність їх паралельного співіснування.    

Через це майже в усіх економічних джерелах поняття попиту і пропозиції 

розкриваються на ґрунті діалектичної взаємодії і єдності, оскільки вони 

виступають як цілісна сукупність економічних категорій товарного 

виробництва і функціонують як діалектична спільність двох складових 

елементів ринку. Попит і пропозиція виступають найпростішими і водночас 

найголовнішими економічними елементами механізму, які діють на ринку і 

регулюють його функціонування як системи, безпосередньо впливають на 

процес формування цін і обсягів виробництва, забезпечуючи тісний 

взаємозв’язок між початковим і кінцевим моментами процесу відтворення, і в 

такий спосіб сприяють безперервному його продовженню. Це є одна із 

найважливіших економічних функцій категорій попиту і пропозиції, яка 

зумовлена тим, що являє собою прояв відносин між виробництвом і 

споживанням.  

Взаємозумовлюючи одне одного, явища попит і пропозиція спільно 

впливають на розміри й структуру виробництва, змушуючи їх 

пристосовуватися до вимог ринку, до його кон’юнктури відповідно до потреб 

споживачів. Попит і пропозиція безпосередньо пов’язані з ціною, в єдності з 

якою формують ринковий механізм на основі прояву дії законів попиту і 

пропозиції. Дія законів попиту і пропозиції ґрунтується на поведінці продавця і 

покупця. Для кожного з них ринкова ціна є орієнтиром у мірі задоволення 

інтересів сторін, а відтак і зумовлює їх поведінку. Під впливом ціни 

здійснюються взаємозв’язок і взаємодія між попитом і пропозицією. У разі, 

коли пропозиція значно перевищує попит, ринкова ціна знижується відносно 

рівня ринкової вартості, що є на користь споживачам і, як правило, зумовлює 

зростання їх активності та їх попиту. Якщо ж попит перевищує пропозицію, 
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ринкова ціна зростає відносно ринкової вартості, що є на користь виробників і 

стимулює їх діяльність.   

Невідповідність між рівнями пропозиції продавців і попиту покупців 

зумовлюється їх уподобаннями. Бажанням кожного з учасників ринку є 

прагнення до отримання максимальної вигоди в умовах раціонального вибору. 

Ринковий механізм наділений, можливо, жорсткою, але справедливою рисою. 

Він здатний встановлювати рівновагу ціни, за якої інтереси визначеної частини 

покупців і продавців узгоджуються. Це означає, що зрівноважена ціна до участі 

в торгах допускає не всіх продавців і покупців. Учасниками стануть лише ті 

продавці, які згідні за зрівноваженою ціною або нижчою за неї продати свій 

товар, і ті покупці, які спроможні купити його за зрівноваженою ціною або 

вищою за неї. Усі інші суб’єкти ринку, яких не задовольняють зазначені 

вимоги, не можуть у цей момент бути учасниками процесу купівлі-продажу. У 

результаті на ринку встановлюється збалансована узгодженість: затребувана 

кількість продукту, яку хочуть і в змозі придбати покупці за узгодженою ціною 

відповідає кількості продукту, який згідні продати продавці за такою ж ціною. 

Усе це засвідчує, що в ринкових умовах можливості встановлення цін 

товаровиробниками на власні товари є досить обмеженими і ціноутворення в 

умовах досконалої конкуренції не залежить від окремих товаровиробників.  

Реалізація принципу економічної свободи однаковою мірою зумовлює 

необхідність присутності і принципу економічної відповідальності суб’єктів 

відносин, заснованої на засадах вільного ціноутворення, тобто вільного 

коливання ринкових цін. Зростання цін за умови незмінності інших чинників 

спонукає виробників до збільшення обсягів виробництва і забезпечує зростання 

рентабельності господарської діяльності. У свою чергу перевищення пропозиції 

над попитом зумовлює зниження ціни, що негативно позначається на 

дохідності товаровиробників. До того ж кожен виробник являє собою одиницю 

засобів виробництва і робочу силу, що в кінцевому результаті представляє 

обмежений суспільний ресурс. Зрозуміло, не у всіх виробників витрати є 

однаковими і ринок, а точніше конкуренція відбраковує окремих виробників.  

Адекватно недопустимою є реалізація продукції виробником за 

зниженими цінами у разі їх зростання на ринку. Несвоєчасна реакція на 

підвищення рівня ринкової ціни призводить до зменшення обсягів прибутку. 

Отже, ціна пропозиції має чітко контролювати зміну ринкової ціни, своєчасно 

реагуючи на ціну попиту. Ринкова ціна, яка формується на ринку в умовах 

досконалої конкуренції, в основному не залежить від окремих 

товаровиробників, а лише від споживачів.  

Розв’язуючи завдання зіставлення затрат виробників і корисності 

запропонованого товару для споживачів, ринок визначає суспільно необхідні 

затрати праці, тобто ті затрати, які готовий компенсувати покупець виробнику. 

Акт купівлі-продажу не відбудеться доти, доки не встановиться взаємовигідна 
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ціна, що зрівняє попит і пропозицію. За такої взаємодії між виробниками та 

споживачами формується ціна. У ході ринкового обміну ціна встановлюється за 

допомогою зіставлення суспільно необхідних затрат і корисності товару. З 

економічного і соціального поглядів вона повинна задовольнити споживача у 

корисності товару і забезпечувати повернення витрат виробнику, понесених на 

його виробництво. Надто високі ціни можуть призвести до скорочення попиту 

на продукцію, і вона не знайде збуту. Низькі ціни не забезпечать повернення 

понесених витрат виробнику, а її виробництво стане збитковим, тоді як для 

споживачів низька ринкова ціна відповідатиме їх платоспроможності.  

Оскільки ринок, як сукупність добровільних угод у процесі обміну, 

виступає особливим засобом досягнення мети, то мета виробника не лише 

могла б узгоджуватися з метою споживача, а й певною мірою знайти з боку 

споживача розуміння і сприяння в її досягненні. За таких умов ціна могла б 

слугувати не лише гнучкою основою передачі інформації, а й основою для 

створення механізму, який ніс би відомості кожному окремому виробнику про 

обсяги виробництва і його входження у певну технологічну ланку виробництва 

того чи іншого виду продукції в регіоні. У такий спосіб можна досягти 

динамічної стабільності обсягів виробництва продукції різних видів 

виробниками певного регіону. Це дало б змогу не лише узгодити пропозицію 

відповідно до суспільних потреб на окремі види продукції, а й забезпечити 

формування доходів господарюючих суб’єктів. 
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МАТРИЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Забезпечення конкурентоспроможності неможливе без детального 

дослідження підприємства та показників його діяльності. Часто дослідження 

здійснюється на інтуїтивному рівні управлінською ланкую компанії. Однак, 

такий варіант не може гарантувати вірних результатів. Сьогодні існує безліч 

методів дослідження конкурентоспроможності підприємства. З їх допомогою 

можна провести ефективне і найбільш точне дослідження [1].  
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До найбільш ефективних методів дослідження відносяться матричні 

методи. Матричні методи  забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

базуються на використанні матриць – таблиць впорядкованих по рядках та 

стовпцях. Матричні методи забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства включають наступні: 

 матриця Бостонської Консалтингової групи;  

 SWOT- аналіз. 

Матриця Бостонської Консалтингової Групи – інструмент для оцінки 

ефективності забезпечення конкурентоспроможності підприємства, місця 

підприємства на ринку. З допомогою матриці БКГ можна дослідити якість 

забезпечення конкурентоспроможності в сфері виробництва та перспективи 

розвитку у даному напрямку [2].  

Матриця Бостонської Консалтингової Групи поділено на 4 поля, назва 

кожного з яких залежить від відносної частки ринку та темпів росту. 

Відносна частка ринку – показник, що відображає відношення між 

часткою ринку, яку займає підприємство та загальним обсягом ринку. Частка 

ринку підприємства може бути малою або великою. На матриці відкладається 

по горизонталі. Темп росту – показник, що відображає динаміку, річний темп 

зростання продукції. Може бути низьким або високим, відкладається по 

вертикалі. Відповідно до позицій у матриці визначають чотири типи товарів. 

Виділяють товари «важкі діти», «зірки», «собаки», «дійні корови »  

 

 
Рис 1.Матриця Бостонської Консалтингової Групи  

 

Матриця Бостонської Консалтингової групи розглядає групи товарів 

залежно від темпів росту ринкового попиту на них, співвідношення частки 

«Важкі діти» –
товари, які 

перебувають на 
початковому етапі 
життєвого циклу і 

потребують 
значних коштів 

для їх підтримки.  

«Зірки» – товари, 
які перебувають на 

етапі зростання 
життєвого циклу, є 

лідерами на 
даному ринку і 

потребують 
значних коштів 

для підтримання.  

«Собаки» – 
товари, які 

перебувають на 
етапі спаду 

життєвого циклу і 
позиція яких є 

найменш 
привабливою. 

«Дійні корови» –
товари, які 

перебувають на 
етапі зрілості, 

приносять високі 
прибутки, які 

використовуються 
для фінансування 

інших товарів. 
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ринку товарів певної фірми до відповідної частки основного конкурента. На 

рисунку 1 проілюстровано місце кожної категорії. 

За даними матриці БКГ можна визначити конкурентоспроможність 

кожного з види товарів, а відповідно і конкурентоспроможність виробництва 

підприємства. Матриця дозволяє оцінити якість забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства в цілому.    

За допомогою матриці БКГ можна дослідити рівень забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку, якість забезпечення 

конкурентоспроможністю в сфері виробництва та перспективи розвитку у 

даному напрямку.  

Досить поширеним методом в групі матричних методів є також і 

побудова SWOT-аналізу. SWOT-аналіз – це ефективний інструмент, який 

дозволяє визначити сильні і слабкі сторони бізнесу, визначити ризики і 

майбутнє процвітання за рахунок всебічного аналізу [1].  

За допомогою такого методу можна визначити конкурентні переваги 

фірми, рівень забезпечення конкурентоспроможності, можливості покращення 

конкурентної стратегії та способи підвищити позицію підприємства на 

окремому сегменті ринку. 

SWOT-аналіз передбачає, що для успішного розвитку підприємства в 

конкурентоспроможності необхідно враховувати 4 характеристики (рис. 2).  

 

 
Рис 3. SWOT-аналіз  

 

За рахунок сильних сторін фірма збільшує продажі, присутність на ринку, 

відчуває впевненість у конкурентній боротьбі. Слабкі сторони гальмують 

зростання прибутку, заважають розвитку, тягнуть назад. Можливості – це 

важелі, які знаходяться в руках бізнесу та піддаються прямому впливу. Загрози 

або проблеми – фактори, які створюють ризик для діяльності підприємства і 

S (strengths) – 
сильні сторони. 

Це переваги, 
цінності, 
унікальні 
навички.  

W (weaknesses) 
– слабкі 
сторони. 

Недоліки, де та 
в чому ви 
програєте 

конкурентам. 

O 
(opportunities) – 

можливості. 
Наприклад, 
підвищення 
кваліфікації 

працівників та 
інше; 

T (treats) – 
погрози. 

Проблеми, 
зовнішні 

чинники, які 
залежать від 
прийнятих 

вами рішень. 
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рівня конкурентних переваг. Для розрахунку SWOT-аналізу потрібно виконати 

7 кроків. Крок 1 – виписати основні цілі та завдання підприємства. Крок 2 – 

занести до списку сильні та слабкі сторони. 

Крок 3 – згрупувати відповіді в таблицю, дати їм назви – сильні та слабкі 

сторони. Крок 4 – виписати можливості компанії, підприємства. Дивитись на 

переваги. Визначити, які внутрішні ресурси допоможуть усунути недоліки. 

Крок 5 – визначити ризики, які можуть гальмувати стратегію розвитку. Це 

зовнішні чинники – боротьба конкурентів, зміна законодавства, природні 

чинники, політичні та інше. З’ясувати все, до чого потрібно бути готовим на 

ринку. Крок 6 – занести можливості та ризики до таблиці. Оцінити, як можна 

використовувати "силу" для подолання "слабкості" та ефективного захисту від 

неконтрольованих факторів. Крок 7 – спроектувати стратегію розвитку 

конкурентоспроможності з урахуванням отриманих даних [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що матричні методи – це методи, які 

дають можливість за короткий час та з найменшими витратами отримати повну 

і достовірну інформацію, яка дозволить з мінімальною погрішністю об'єктивно, 

кількісно і якісно оцінити конкурентні переваги підприємства і їх потенціал.  

За допомогою матричних методів можна визначити ефективність 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та сформувати шлях 

подальшого розвитку підприємства у конкурентній боротьбі.  
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Аналіз сучасного стану економіки України свідчить про ймовірність 

активізації та прискорення процесів концентрації, об’єднання та укрупнення 

компаній. Ці процеси можуть здійснювати позитивний вплив на динамку 

зайнятості у відповідних галузях, а також є відносно більш стійкими у період 

фінансових та структурних криз. 3 іншого боку, їх активізація може призвести 

до зниження інтенсивності конкуренції та підвищення ризику монополізації 

галузевих ринків. Зважаючи на суперечливий характер взаємозв'язку між 

рівнем концентрації та конкурентоспроможності економіки, а також впливом 

цих процесів на ефективність функціонування окремих підприємств та галузей 

важливою є розробка такої конкурентної політики, яка б забезпечувала 

оптимальне співвідношення між рівнем консолідації галузі та конкурентним 

становищем її учасників.  

Результатом об’єднання суб’єктів господарювання може стати поява 

великої корпорації, яка зможе використовувати переваги, що виникли в 

результаті збільшення її розмірів. Як правило, такою перевагою є зниження 

операційних витрат на одиницю продукції, що є наслідком так званого 

«ефекту агломерації». Сутність цього ефекту полягає в тому, що середні 

витрати зменшуються на певний фіксований відсоток при кожному подвоєнні 

обсягу виробництва продукції. Таким чином, новостворене підприємство в 

умовах відкритості ринку матиме більші шанси вижити у конкурентній 

боротьбі з потужними ТНК, однією з основних компетенцій яких є саме 

економія на масштабах виробництва та низькі середні витрати [1, С.263].  

Вагомим наслідком процесів злиття та поглинання може бути 

комбінування взаємодоповнюючих ресурсів. Зазвичай малі та середні 

підприємства виробляють продукцію, яка викликає інтерес великих компаній, 

які прагнуть розширити свій виробничий асортимент, однак створення 

власного аналогічного виробництва є економічно невигідним для них. 

Водночас дрібні бізнес-одиниці зіштовхуються з проблемою нестачі 

фінансових ресурсів для інвестування в уже існуючі та нові проекти. Одним із 

варіантів вирішення цієї колізії є об’єднання цих підприємств на 

взаємовигідних умовах. Таким чином, розширюючи свій виробничий цикл 

компанії також частково можуть підвищити свою конкурентоспроможність.  

Злиття та поглинання можуть також сприяти підвищенню інноваційної 

активності компаній, результатом яких може стати зниження витрат на 

НДДКР. Компанія-покупець може використовувати науково-дослідні центри 
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підприємства-об'єкта угоди, а також його висококваліфіковані трудові ресурси 

для розробки та впровадження нових товарів на ринку. Цілком закономірним 

наслідком у цьому випадку є те, що компанія-покупець значно скорочує свої 

витрати, пов'язані з інноваційною діяльністю. Водночас, необхідно зазначити, 

що злиття та поглинання можуть мати не лише позитивний вплив на 

конкурентоспроможність національних компаній. Зарубіжний досвід показує, 

що в історії практично кожної країни були періоди, коли процеси об'єднання 

підприємств не повною мірою забезпечували вирішення проблеми підвищення 

рівня конкурентоспроможності економіки. В першу чергу, це стосується 

випадків, коли основним стимулом для злиття підприємств є їх прагнення 

досягнути монопольного становища та усунути конкурентів з ринку. Зазвичай 

у такій ситуації підвищення ефективності виробництва та реалізації відходить 

на другий план, а зростання рівня рентабельності досягається виключно 

шляхом використання ринкової влади. Ще одним випадком, коли об'єднання 

компаній тільки погіршує їх становище, є превалювання спекулятивного 

мотиву у злиттях та поглинаннях. Як правило, в таких ситуаціях суспільні 

втрати значно перевищують вигоди від переходу підприємства до більш 

ефективних власників. Спекулятивний характер цих угод знижує ефективність 

перерозподільчих процесів, оскільки спричиняє відтік ресурсів зі сфери 

виробництва та призводить до неможливості придбання компанії тими 

суб’єктами, основним мотивом яких є інвестування в розвиток фірми. 

Характерною особливістю сучасного етапу інтеграційних процесів у світовій 

економіці є те, що компанії при укладанні угод про злиття та поглинання 

керуються зазвичай не спекулятивними міркуваннями. Типовою є виробнича 

доцільність цих угод та орієнтація підприємств на отримання довгострокових 

конкурентних переваг, які пов'язані з придбанням додаткових фінансових та 

виробничих ресурсів.  

Усе вищевикладене необхідно враховувати при розробці заходів 

вітчизняної промислової політики, яка має бути спрямована на використання 

процесів концентрації як засобу підвищення конкурентоспроможності 

національних компаній зокрема та економіки в цілому. У цьому аспекті, 

необхідно відзначити, що український ринок злиттів та поглинань має ряд 

специфічних рис у порівнянні з аналогічними європейськими ринками, що 

негативно впливає на його розвиток. Це можна пояснити історичними 

особливостями розвитку нашої країни. Першою такою рисою є те, що 

придбані компаній превалюють спекулятивними мотивами і основним 

об’єктом придбання є недооцінені ринком активи. Іншим негативним аспектом 

вітчизняного ринку M&A є значна частка недружніх поглинань та 

використання напівкримінальних схем захоплення власності. По-перше, в 

Україні діє щонайменше 40-50 спеціалізованих рейдерських груп, членами 

яких є досвідчені фахівці в галузі економіки та юриспруденції. По-друге, 
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рейдерство характеризується системним характером. Як результат, щорічно 

незаконно відчужується близько 3 тис. господарських одиниць, 

результативність яких досягла 90%. Таким чином, при набуті контролю над 

підприємством часто ключову роль відіграє не чітка відповідність 

законодавству, а наявність неформальних зв’язків з місцевими органами влади 

та правоохоронними органами. У зв’язку з цим, можемо констатувати, що 

інститут злиттів та поглинань в Україні ще не трансформувався в механізм, 

який сприяє переходу власності в руки найбільш ефективних управлінців [2].  

Розглянуті проблеми ставлять специфічні завдання в галузі державного 

регулювання процесів ринкової концентрації в Україні та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Основною ланкою 

економічної стратегії держави має стати визнання великого бізнесу як 

найважливішого суб’єкта національної модернізації та глобальної 

конкурентоспроможності. Для сучасної промислової політики характерною є 

відсутність жорстких галузевих пріоритетів, що є результатом високо 

диверсифікованої структури бізнесу. Саме тому в ролі головного адресата 

державного регулювання все частіше виступають сформовані в тій чи іншій 

галузі корпоративні структури, адже саме в них все більшою мірою 

акумулюються ресурси для загальнонаціонального розвитку [3, С.97].  

Таким чином, підвищення рівня конкурентоспроможності національної 

економіки є одним з найнагальніших завдань державної промислової та 

конкурентної політики, оскільки саме від його вирішення залежить 

ефективність функціонування вітчизняних підприємств на внутрішніх та 

глобальних ринках. Слід зазначити, що ефективний державний контроль 

злиття та поглинання може стати тим механізмом, який дозволить: знизити 

рівень операційних витрат вітчизняних підприємств до рівня витрат ТHК; 

покращити позиції вітчизняних компаній у конкурентній боротьбі на 

внутрішньому ринку та сприяти залученню іноземних інвестицій; підвищити 

інноваційну активність вітчизняних підприємств; знизити витрати на НДДКР, 

тощо. Реалізувати це можливо у разі зміни підходів держави до 

антимонопольної політики. Зокрема, держава повинна визнати важливу роль 

великих суб’єктів господарювання у підвищенні її конкурентоспроможності. 

Тому необхідною є розробка механізму сприяння укрупненню підприємств, 

зокрема тих, які впроваджують нові ресурсозберігаючі технології.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ COVID-19 

  

Управління фінансами, полягає в діях з придбання, фінансування і 

управління активами, спрямованих на реалізацію певної мети. Управлінські 

рішення фінансового менеджменту можна віднести до наступних трьох 

основних сфер операцій з активами: інвестиції, фінансування і управління 

ними. Питання підтримки фінансової стійкості підприємства є основою 

діяльності, дієздатності, захищеності від руйнівних зовнішніх та внутрішніх 

факторів та загроз, набуваючи значної актуальності. Існує низка чинників, що 

впливають на показники фінансової стійкості підприємства чи організації. 

Сюди слід віднести економічну та політичну ситуацію, рівень конкуренції на 

ринку, рівень розвитку технологій, платоспроможність споживачів тощо. Крім 

цього, варто розглянути і внутрішні фактори, такі як фінансове забезпечення, 

структура витрат, прибутковість, система адміністрування та менеджменту. 

При цьому, високий рівень фінансової стійкості забезпечує часткову 

нейтралізацію негативного впливу бізнес-середовища. Але, вживаючи заходи 

для забезпечення стабільності діяльності, існує значна ймовірність подальшої 

зміни умов бізнес-середовища, що в результаті призведе до негативного впливу 

на фінансові показники та фінансовий стан. Державна статистика України 

проводила моніторинг фінансових результатів до оподаткування за видами 

економічної діяльності в період 2019-2020 рр. Згідно з даними, у 2020 році 

загальний фінансовий результат підприємств скоротився приблизно на 

половину, в порівнянні з 2019 роком та складав 264,4 млрд гривень прибутку. 

Це пов’язано з тим, що вагома частка підприємств зазнала збитків за 

підсумками фінансового року. Кількість таких підприємств за рік зросла з 

19,5% до 29,2% від загальної частки підприємств. Тобто, підсумовуючи дані, 

можна побачити, що на кінець 2020 року третина підприємств в Україні були 

http://science.inem.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/01/CONF_NTSA_2021pdf
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збитковими. Розглядаючи за видами діяльності, найзагальніший прибуток 

принесли фінансова та страхова діяльність (179,4 млрд грн), сільське 

господарство (41,3 млрд грн). При цьому, відбувалося і зростання 

прибутковості порівняно з попереднім роком у підприємствах, що працюють у 

сфері охорони здоров’я, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському 

господарстві [2]. 

Якщо брати до уваги регіональний рівень, то діяльність будь-якого 

підприємства в умовах змін постійно піддається впливу різноманітних факторів 

та невизначених чинників, зумовлених зростанням конкуренції на ринку або 

нестабільністю політичної ситуації в країні. Забезпечення стабільності та 

мінімізація впливу різноманітних факторів є необхідною умовою існування 

кожного підприємства. Саме тому є потреба дослідження факторів, що 

впливають на управлінський процес, аналіз причин, що спричиняють появу 

негативних тенденцій та явищ у розвитку підприємств [1, с. 90]. 

У процесі формування стратегій виходу підприємства з кризи та 

покращення фінансових показників його діяльності застосовується велика 

кількість економічних та фінансових інструментів. До них слід віднести: 

модель антикризового управління на базі контролінгу;  модель 

реструктуризації; Реінжиніринг; модель фінансової санації; диверсифікація; 

система антикризового інноваційного керування. Отже, можна дійти висновку, 

що в сучасних умовах актуальним постає питання пожвавлення взаємозв’язків 

між ризиками та стратегіями. На ефективність процесу покращення 

фінансового та конкурентного клімату підприємств впливає такий чинник як 

раціональний підхід управлінської структури до розробки стратегії розвитку, 

яка б дозволяла забезпечити фінансову стійкість підприємств, досягти 

максимального результату за мінімального ризику. Подальші перспективи 

роботи в даному напрямку повинні направлятися на вивчення статистичних 

показників поширення захворювання в зв’язку з полегшенням чи посиленням 

антикоронавірусних заходів та їхнього впливу на динаміку функціонування 

підприємств.  

Зміцнення стійкості підприємства в сьогоднішніх умовах змін, 

відбувається в результаті диверсифікації їх виробничої  діяльності, з 

урахуванням як власних особливостей, так і  особливостей функціонування 

ринку. Діагностика структури та використання потенціалу підприємства 

дозволяє виявити резерви його нарощування, тобто визначити комплекс 

взаємопов'язаних, скоординованих виробничо-господарських заходів, що 

впливають на зростання стійкості підприємств та відповідають стратегії їх 

розвитку. 

Ефективний фінансовий менеджмент, організований з урахуванням 

викладених принципів, дозволяє формувати ресурсний потенціал для високих 

темпів приросту виробничої діяльності підприємства, забезпечувати постійний 
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ріст власного капіталу, істотно підвищувати його конкурентну позицію на 

товарному і фінансовому ринках, забезпечувати стабільний економічний 

розвиток у стратегічній перспективі. З урахуванням змісту і принципів 

фінансового менеджменту формуються його мета і задачі. Головною метою 

фінансового менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників 

підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця мета одержує 

конкретне вираження в забезпеченні максимізації ринкової вартості 

підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» бухгалтерський облік трактується як процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень [1]. 

З метою прийняття обґрунтованих рішень кожному підприємству 

потрібна обліково-аналітична інформація. Остання також необхідна державним 

органам, регулюючим органам, аналітикам. Бухгалтерський облік є однією з 

базових структурованих інформаційних систем управління. Вона розвивалась у 

відповідь на соціальні та економічні потреби суспільства. Бухгалтерський облік 

як інформаційна система пов'язаний з ідентифікацією, вимірюванням та 

передачею економічної інформації організації її користувачам, яким вона може 

бути корисною для прийняття раціональних рішень. Система бухгалтерського 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/
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обліку є засобом надання актуальної та достовірної фінансової інформації всім 

зацікавленим сторонам. 

Можемо поділити організації на три категорії: комерційні, державні та 

некомерційні. Ці організації схожі у кількох аспектах. Наприклад, кожній з цих 

організацій властивий рух коштів та інших ресурсів, зокрема, обладнання, 

меблі та земля, якими необхідно керувати. Також всі ці організації створені для 

певної мети або місії і зацікавлені ефективно використовувати наявні ресурси. 

Кожна з організацій робить унікальний і цінний внесок у розвиток суспільства. 

Враховуючи подібність, зрозуміло, що всі ці організації потребують облікову 

інформацію та відповідну організацію роботи бухгалтера. Є також кілька 

відмінностей, тож розглянемо дані види організацій та роль бухгалтерського 

обліку для їх діяльності. 

Основною метою комерційних підприємств є отримання прибутку від 

продажу товарів та послуг. Бухгалтерська інформація для таких підприємств 

використовується з метою вимірювання фінансових показників організації та 

забезпечення ефективного використання ресурсів. Раціональне використання 

наявних ресурсів дозволяє підприємствам покращувати якість пропонованих 

продуктів та послуг, залишатися конкурентоспроможними на ринку, 

збільшувати обсяги бізнесу та забезпечувати довгостроковість стратегії 

розвитку. 

Державні установи надають послуги населенню та відповідно 

фінансуються за рахунок податків та інших зборів. Бухгалтери у державних 

організаціях, виконують стандартні функції, як і бухгалтери, у комерційних 

організаціях. Зважаючи, що облік у державних установах відрізняється від 

традиційно прийнятого обліку, його мета щодо надання точної та 

неупередженої фінансової інформації, корисної для прийняття рішень, 

залишається незмінною, незалежно від типу організації. 

Основна мета діяльності некомерційних підприємств полягає у 

забезпеченні певного інтересу чи потреб суспільства на кожному етапі 

розвитку. Вони, зокрема, залежать від фінансового перманентного стану, 

заснованого на пожертвуваннях, грантах та отриманих доходах. Важливо 

відзначити, що некомерційні підприємства також потребують належної 

фінансової стійкості. 

Прислів'я в некомерційному секторі описує, що «...бути некомерційною 

організацією не означає її збитковість». Тобто некомерційні організації також 

мають забезпечувати ефективне використання ресурсів, допускаючи, щоб 

надходження ресурсів перевищували (або, як мінімум, дорівнювали) вибуттю 

ресурсів. Це дозволяє організації продовжувати та, можливо, розширювати 

свою діяльність. 

Відповідно облік на таких підприємствах відрізняється від обліку в 

державних установах та комерційних підприємствах, але незмінною 
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залишається його мета. Адже особи, що приймають фінансові рішення, 

покладаються на неупереджену, актуальну та своєчасну фінансову інформацію 

для управлінської діяльності. У цьому контексті термін «зацікавлена сторона» 

стосується особи або групи, які покладаються на фінансову інформацію при 

прийнятті рішень, оскільки вони зацікавлені в економічній життєздатності 

організації або бізнесу. Зацікавленими сторонами можуть бути акціонери, 

кредитори, державні та регулюючі органи, клієнти, керівництво та інші 

співробітники, а також різні інші сторони та організації. 

Найбільш вагомою інформацією є інформація отримана з управлінського 

обліку. Від правильно налагодженої системи цього виду обліку залежить 

розвиток підприємства, тому в даному процесі має бути задіяний не лише 

обліковий відділ, а й відділи фінансистів та економістів. Спільна налагоджена 

система дозволяє ефективно використовувати всі наявні можливості для 

розвитку. 

Отже, можна зробити висновок, що бухгалтерський облік є необхідним 

для кожного суб’єкта господарювання не лише щодо додержання нормативно-

правових актів України, які регулюють діяльність підприємств, а й з метою 

інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень, які справляють 

вагомий вплив на подальше існування будь-якої організації. Обліково-

аналітична інформація є базою для розробки короткострокових та 

довгострокових стратегій управління фінансами підприємств та організацій. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ 

 

Фінансове забезпечення діяльності компаній – це процес з управління по 

залученню, розміщенню та використанню фінансових ресурсів. 

Фінансове забезпечення господарської діяльності набуває особливого значення в 

умовах потреб виробничої необхідності, але може бути ускладнено через вплив 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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зовнішніх та внутрішніх факторів. Економічна слабкість, фінансова нестійкість, обмежені 

внутрішні доходи та прибутки від операційної діяльності, відсутність широких зв'язків з 

різними ринками грошей та капіталів – це прояв внутрішніх факторів, що обмежують 

можливості формування фінансових ресурсів. Факторами найсуттєвішого 

впливу при формуванні фінансового забезпечення є інвестиційна привабливість, 

величина чистого прибутку та рентабельності, діюча системи оподаткування, дивідендна 

політика публічної компанії, присутність компанії на фондовому ринку, фінансовий стан, 

рівня ділової активності; національних та світових тенденцій розвитку економіки, вартості 

фінансових ресурсів на фінансовому ринку, політичної ситуації в країні та світі.  

Для деяких галузей економіки України, таких як електроенергетична, 

найбільш вразливими для діяльності компаній є зовнішні фактори, що доречно 

класифікувати на державно-правові (наявність енергетичної стратегії та 

інструментів для її реалізації, міжнародних договірних зобов'язань щодо 

імплементації європейських норм енергетичного законодавства у рамках 

евроінтеграційного процесу, національних та світових тенденцій розвитку 

економіки, вартість  фінансових ресурсів на фінансовому ринку, політична 

ситуація в країні та світі та т.п.);   

галузеві – рівень інвестиційного потенціалу українських 

електроенергетичних компаній та комплексу в цілому, вплив залежності від 

коливання цін на міжнародних сировинних ринках, у тому числі через 

геополітичну складову, політизація процесу ціноутворення, низький рівень 

розвитку інфраструктури, перехресне субсидіювання (побутових споживачів за 

рахунок промислових підприємств), відсутність дієвого механізму 

функціонування енергоринку, низький рівень конкурентної активності, вплив 

монополізації галузі; 

техніко-технологічні – надмірна зношеність основних засобів 

електроенергетичних компаній, не відповідність вітчизняної енергетичної 

інфраструктури зарубіжним енергосистемам; недостатня пропускна 

спроможність електричних мереж, що призводить до обмеження використання 

потужності і виробництва електроенергії ряду електростанцій, знижує 

надійність електропостачання споживачів; відсутність достатнього 

фінансування реновацій та реконструкції в енергетичній інфраструктурі; 

популяризація альтернативної енергетики; 

соціально-економічні фактори: — культура енергозбереження, 

популяризації практики активного енергозбереження, дефіцит кваліфікованих 

кадрів в енергетиці, маніпуляції з тарифами та ціноутворюванням, низька 

платіжна дисципліна, діюча системи оподаткування; 

екологічні фактори: деструктивний вплив виробництва електроенергії на 

навколишнє середовище, обмеженість ресурсів через виснаження традиційних 

джерел первинних енергоресурсів [1].  



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
127 

 

В сучасних умовах дія зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансове забезпечення 

компанії переплітається та посилюється. 

Фінансове забезпечення потреб операційної діяльності є основним 

напрямком реалізації фінансових ресурсів компанії, що регулює економічні та 

соціальні процеси при стимулюванні ефективного використання всіх 

економічних ресурсів. Розмір фінансового забезпечення впливає на фінансову 

політику у відносинах з стейкхолдерами, управлінські рішення щодо 

формування оптимальних обсягів виробничих запасів, створення резервів, 

реінвестування прибутку, його розподілу та споживання з урахуванням наявних 

фінансових можливостей, рівнем забезпеченості фінансовими ресурсами. 

Використання інструментарію фінансового забезпечення для формування 

та перерозподілу фінансових ресурсів посилює зв'язок джерел фінансового 

забезпечення з максимальним рівнем досягнення сталості соціально-

економічної діяльності компанії (рис.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Напрямки реалізації фінансового забезпечення розвитку компанії 
(складено автором)  
 

Формування ресурсів за різними методами забезпечує їх мобілізацію з 

різних джерел, розширяє можливості фінансування інноваційних проектів та 

сприяє покращенню показників результативності за всім напрямкам діяльності. 

Застосування фінансових методів дозволяє керувати рухом ресурсів та 

оцінювати сумісність витрат і результатів, з матеріальним стимулюванням та 

відповідальністю за ефективне використання грошових фондів. 

Найоптимальнішими видами фінансових методів для формування фінансового 

забезпечення сталого розвитку компаній є бюджетне фінансування, 
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самофінансувння, кредитування та використання альтернативних методів 

фінансування (емісія кредитних нот, краудфандінг, краудінвестінг) 

Засобом дії фінансових методів є фінансові важелі. Для компаній, що  

орієнтовані на засади сталого розвитку найдієвішими важелями є норми 

використання коштів на цілі сталого розвитку, обов’язкові платежі, пільгові 

проценти за кредит, податкова політика, інноваційна політика, інвестиційна, 

дивідендна, кредитна політики 

Основу оптимізації фінансових ресурсів компанії складає забезпечення 

збалансованості обсягів надходжень та виплат, їх видів за обсягами; 

синхронізація в часі; максимізація фінансових потоків, що сприяє формуванню 

оптимального залишку ресурсів для своєчасного виконання фінансової 

дисципліни при підтриманні максимально можливій рентабельності фінансових 

ресурсів. 

Отже, слід враховувати синергію впливу дій зовнішніх і внутрішніх факторів 

на фінансового забезпечення в умовах потреб виробничої необхідності та 

особливості інструментарію фінансового забезпечення для розвитку соціально-

економічної діяльності компаній. 
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ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ 

 

Методологічним базисом фінансового забезпечення компаній орієнтованих 

на сталий розвиток є фундаментальні та уточнені принципи: 

– стратегічної спрямованості – орієнтування на визначення цільових 

векторів стратегії розвитку компанії; 

– цілеорієнтованості – орієнтація фінансового забезпечення на 

задоволення потреб господарської діяльності компанії, організованої на засадах 

сталості та соціальної спрямованості в залежності від пріоритетності завдань та 

стадій розвитку суб’єкта; 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.11.108


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
129 

 

– адаптивності – можливості  гнучкості або пристосованості фінансового 

забезпечення компанії на збереження або розвиток наявного фінансового 

потенціалу в умовах зміни зовнішнього оточення шляхом застосування 

сучасних механізмів і алгоритмів роботи; 

– комплексності – проявом у всебічному прогресивному розвитку 

елементів компанії як соціально-економічної системи, у тому числі з 

навколишнім середовищем для забезпечення її конкурентоспроможності та 

поєднує організаційний, економічний, фінансовий, виробничий та соціальний 

розвиток; 

– системності – управління фінансовим забезпеченням соціально-

орієнтованих підприємств є цілісною системою яка складається із 

взаємодоповнюючих елементів;  

– альтернативності – можливості прийняття рішення щодо доцільності 

вибору елементів системи фінансового забезпечення в залежності від 

пріоритетності завдань та їх результативності в контексті соціально-

орієнтованої діяльності; 

– перманентності – свідченням постійного безперервного  вдосконалення 

процесу фінансового забезпечення діяльності компанії, орієнтованого на 

управління фінансовою стійкістю для забезпечення своєчасного надходження і 

витрачання грошових коштів, підтримки постійної платоспроможності; 

– оптимізації, що розкривається через орієнтацію на досягнення сталого 

збалансованого розвитку компанії за умови ефективного формування та 

використання фінансових ресурсів;  

– синергізму – проявляється в синергетичному ефекті отриманому за 

рахунок концентрації капіталу (фінансового, людського, природного, 

виробничого, інтелектуального, соціально-репутаційного) компанії, взаємодії 

елементів розвитку фінансових ресурсів, що находить відображення при 

визначенні стану фінансового забезпечення та його можливостей.; 

– динамічності, вимагає вибору аналітичного інструментарію для 

постійного у часі та просторі стійкого фінансового забезпечення під дією 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, а також своєчасне виявлення 

неприпустимих відхилень щодо оцінювання ефективності використання 

капіталу, економічної, соціальної та екологічної діяльності компанії; 

– соціальної орієнтованості має на увазі достатність фінансового 

забезпечення в підтримці реалізації довгострокової стратегії щодо дотримання 

високих стандартів якості товарів та послуг; виконання зобов’язань, потреб та 

інтересів стейкхолдерів; 

– підзвітності – передбачає, що компанія функціонує на засадах концепції 

сталого розвитку і тому інформація щодо фінансового забезпечення в межах 

обліку узагальнюється за видами діяльності.  
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Пріоритетні напрямки системного використання вказаних принципів 

фінансового забезпечення представлено в табл.1. 

Таблиця 1 

Напрямки використання принципів реалізації  фінансового забезпечення 

для досягнення сталості розвитку компанії 
Принципи 

фінансового 

забезпечення 

Пріоритетні напрями та ключові 

положення реалізації принципів 

Об’єкти реалізації 

фінансового забезпечення 

1 2 3 

Стратегічної 

спрямованості 

Оцінка здатностей та можливостей 

стратегічного розвитку 

фінансового забезпечення компанії  

Фінансова стратегія розвитку 

компанії 

Цілеорієнтованості Створення умов для оптимального 

фінансування діяльності 

Соціально-орієнтована 

діяльність компанії 

Адаптивності 

 

Можливість гнучкості до 

мінливості зовнішнього оточення 

Збереження або розвиток 

наявного фінансового 

потенціалу 

Комплексності 

 

Можливість трансформації 

фінансових ресурсів для 

подальшого їх нарощування 

Ефективність діяльності на 

засадах сталості. 

Системності Цілісна система з 

взаємодоповнюючими елементами 

Формування капіталу 

(фінансового, людського, 

природного, виробничого, 

інтелектуального, соціально-

репутаційного) компанії 

Альтернативності 

 

Доцільності вибору фінансових 

методів в залежності від 

пріоритетності завдань та їх 

результативності в контексті 

соціально-орієнтованої діяльності,   

вибір найкращої альтернативи 

фінансування 

Податкова,  

інноваційна інвестиційна, 

дивідендна, кредитна 

політики компанії  

 

Перманентності 

 

Безперервність вдосконалення 

процесу фінансового забезпечення  

Підвищення соціально-

економічного ефекту 

стратегії розвитку компанії 

Оптимізації 

 

Раціональність рішень щодо 

залучення джерел та вибору 

методів, способів фінансування в 

контексті їх вартості та періоду 

окупності 

Збалансованість 

надходження та ефективне 

використання фінансових 

ресурсів 

Синергізму 

 

Концентрації та взаємодія  капіталу 

(фінансового, людського, 

природного, виробничого, 

інтелектуального, соціально-

репутаційного) компанії 

Підвищення соціальних, 

екологічних та економічних 

показників діяльності 

компанії 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Динамічності 

 

Протидія викликам зовнішніх та 

внутрішніх чинників в часі і у 

просторі. 

Позитивні екологічні та 

соціальні ефекти 

Соціальної 

орієнтованості 

Достатність фінансування 

довгострокової стратегії щодо 

реалізації соціальних заходів  

Соціальний напрямок 

стратегії фінансового 

забезпечення 

Підзвітності Узагальнення рівня фінансування в 

межах обліку за видами діяльності 

Аудит звітності компаній 

Розроблено автором   

 
Ключовим завданням формування фінансового забезпечення, в поєднанні 

зі стійкою виробничою діяльністю та соціально-орієнтованим розвитком, є 

створення умов максимізації рівня фінансових ресурсів. Найефективнішим 

методом нарощування фінансових ресурсів є самофінансування діяльності 

компаній, що знижує залежність від зовнішніх джерел фінансування та впливу 

факторів.  
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Економіка держав здатна змінюватись в результаті зовнішніх та 

внутрішніх факторів, отримувати стимулювання та зазнавати збитків. При будь 

яких нерівностях свого розвитку управлінці застосовують важелі, що 

нівелюють негативні впливи та стимулюють позитивні. Інше, коли економіка 

перебуває під впливом військових дій, а отже, і важелі мають бути іншими від 

повсякденних.  

Нині можна говорити про нову якість безпеки, адже безпека цікавить як 

наукову спільноту, так і керівників організацій, глав держав, представників 

місцевих громад. Значною мірою це продиктовано іншою інтерпретацією 

широко зрозумілої безпеки, ніж раніше. Спочатку безпека розглядалася лише у 

військовому та політичному сенсі, тепер вона поширилася на важливі аспекти, 

такі як соціальний, економічний, кібернетичний, екологічний та багато інших. 
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В сучасних умовах, в яких перебуває українська економіка, важко 

відповідати усім критеріям сильної економіки. Тому, військові дії мають вплив 

на усі сфери діяльності, особливо на забезпеченість бюджетних виплат,  

впровадження сучасних технологій, збереження рівня дохідності підприємств, 

скорочення витрат та зростання втрат від природоохоронної діяльності та 

багато іншого.  

У військовий час антикризові функції перебирає на себе менеджмент 

держави, а підприємства підлаштовуються під певні вимоги. Хоча для 

підприємств також настають не легкі часи. Мова йде не про конкуренцію, а про 

виживання. Загальновідомим є вплив криз на бізнес, що дає підстави сказати, 

що певні підприємства мають шанси на зайняття ніш ринку та кращий розвиток 

в порівнянні з іншими. Це відбувається навіть в умовах війни.  

Загальною ознакою визначення безпеки є посилання на порушення 

реальності, що діє до даного моменту, невизначений прорив, що спрямовує до 

змін. Криза тягне за собою великі, небезпечні та нерозбірливі сили, завдаючи 

людських і матеріальних втрат. Це також відображення стихійних лих, будь-

яких катастроф чи війни. Криза - це процес, що характеризується невизначеною 

тривалістю, це також мінливий період або ситуація, що сповіщає про 

несподівані зміни, це кульмінація, яка відбувається в широкому процесі змін. 

[3, с. 55] 

Кризова ситуація – це стан наростання невизначеності, дестабілізації та 

соціальної напруженості, що виникає внаслідок певної загрози, що 

характеризується порушенням соціальних зв’язків, можливістю втрати 

контролю над ходом подій та ескалації загрози, особливо ситуації, що створює 

небезпеку. загроза життю, здоров'ю, майну, інфраструктурі - такого масштабу 

або інтенсивності, що викликає соціальні реакції вище загальноприйнятного 

рівня ризику. 

Антикризове управління також можна описати у функціональному плані, 

як окремі частини діяльності, які називаються фазами, на яких виконуються 

окремі завдання, що дозволяють комплексно досягти мети, тобто безпеки. 

Такими етапами є: попередження, підготовка, реагування на кризу та 

відновлення. [2, с.37] Такі етапи розробляються менеджментом підприємства та 

виконуються згідно поставлених завдань. 

Підготовчий етап полягає в плануванні відповідних заходів, постійному 

моніторингу загроз шляхом призначення відповідних органів, установ і 

процедур. Важливою частиною підготовчого етапу є навчання служб і органів. 

Фаза реагування, на якій виконуються всі раніше заплановані процедури і 

завдання, а також вживаються додаткові кроки, пов'язані з даною ситуацією. 

Саме на цьому етапі впроваджуються спеціальні процедури планування, які 

посилаються на конкретну ситуацію в певному місці та в певному часі щодо 

наявного потенціалу. 
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Етап реконструкції характеризується тривалим періодом реалізації 

проектів і найбільшими фінансовими витратами. На цій фазі антикризового 

управління завдання та заходи полягають у оцінці збитків, розподілі коштів 

допомоги та цільових субсидій, відновленні можливості ведення операцій всіма 

суб’єктами безпеки, відновленні інфраструктури та навколишнього природного 

середовища та, нарешті, висновків, які слід застосовувати в майбутньому. у 

випадку іншої, також схожої ситуації кризи. 

Проведений аналіз сучасного стану бачимо, що розвиток 

підприємницьких структур та доступ до ресурсів різнився в залежності від 

регіонів. Так, більшість логістичних центрів знаходилися в центрі та сході 

України, тому ланцюги, від початку збройного протистояння, були порушені. 

Більшість підприємств так і не налагодили постачання імпортної продукції, тим 

більше продукції, яка надходила на давальницькій основі. Для аграрного 

сектору є також проблема постачання добрив та засобів захисту, але традиційно 

виробники роблять запаси осінню, після реалізації всієї або частини продукції.  

Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (15,3% потужностей з виробництва 

азотних добрив в Україні) розташовані на лінії вогню поблизу 

непідконтрольних територій і не працюють. Одеський припортовий завод 

(14,4% потужностей азотних добрив) було зупинено на початку війни. 

«Рівнеазот» розташований у потенційно небезпечній зоні, де можливі ракетні 

обстріли. [1] 

У 2021 році в Україну імпортовано 1,9 млн т комплексних добрив. 

Найбільшим джерелом імпорту комплексних добрив була Білорусь (617 тис. т). 

[1] Цей показник склав 32,1% загального обсягу імпорту, що в найближчий час 

необхідно змінити. 

Отже, антикризове управління – це творчий процес, який відбувається на 

основі аналізу сучасного стану та накопиченого досвіду щодо фіксування 

основних проблемних секторів та визначення факторів, які здатні на них 

вплинути.  

 

Список використаних джерел 
1. Виробництво добрив в Україні зупинено через бойові дії 

https://gmk.center/ua/news/virobnictvo-dobriv-v-ukraini-zupineno-cherez-bojovi-dii/ 

2. Lidwa, W., Krzeszowski, W., Więcek, W. Zarządzanie w sytuacjach 

kryzysowych, 2010. 138s. 

3. Vide M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 

2005, 167s.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АЛГОРИТМУ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КОРИСТУВАЧАМИ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

Ефективне управління підприємством в сучасних умовах можливе за 

наявності у керівного складу достовірної інформації про фінансовий та 

майновий стан, доходи, витрати та фінансові результати тощо. Традиційна 

система обліку та звітності не в повній мірі формує інформаційне забезпечення, 

необхідне для прийняття управлінських рішень. Керівництво вищої та нижчої 

ланок має оперувати релевантною інформацією в будь-який час у зручному 

форматі та у відповідному аналітичному контексті. Ця потреба визначає 

необхідність трансформації та консолідації звітних показників для формування 

інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

Важливим елементом організаційної системи управління є виділення не 

всієї сукупності показників, які можна розрахувати лише на основі наявних 

даних, а саме таких, що дозволить прийняти ефективне рішення. Це означає, що 

управлінський аналіз є вузькоспеціалізованим і орієнтованим на конкретні 

потреби управлінців або інвесторів і дає відповіді на конкретні запитання. 

Широкий спектр різноманітних фінансово-економічних показників, що 

характеризують різні аспекти фінансово-господарської діяльності 

підприємства, може свідчити про різну динаміку та тенденції розвитку, які 

однозначно не свідчать про покращення чи погіршення фінансового стану 

підприємства за аналізований період [1]. 

Використовуючи облікову інформацію в процесі прийняття 

управлінських рішень, управлінський персонал має розуміти особливості 

об’єктів і процесів у системі обліку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Особливості прийняття управлінських рішень. 
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 для підприємства – пропозицію користувачеві (адміністративному 

суб'єкту) способу узагальнення, збору, аналізу та подання даних про предмет 

дослідження; 

 для користувача - полегшення процесу розробки, обґрунтування, 

підтримки та прийняття управлінських рішень. 

Удосконалення алгоритму прийняття управлінських рішень в сучасних 

умовах базується на моделюванні та розробці спеціалізованих форм фінансової 

звітності.  

Сучасною вимогою до алгоритму прийняття управлінських рішень є 

вдосконалення існуючих форм фінансової звітності та розробка спеціалізованих 

форм. Методичними особливостями цього алгоритму є поєднання таких 

структурних елементів, як: 

1. Типові та спеціальні форми звітності, що відповідають вимогам 

національних та міжнародних стандартів, забезпечують специфічні 

інформаційні потреби користувачів.  

2. Економічний аналіз даних бухгалтерського обліку та форм звітності, 

поданих у п. 1.  

3. Прогноз найважливіших показників і форм звітності, які необхідні для 

оцінки розвитку предмета дослідження в майбутньому (за допомогою та на 

основі елементів 1 і 2).  

4. Створення інформаційної бази даних на основі оцінки ретроспективних 

(фінансова звітність, пункт 2) та перспективних (бюджет, п. 3) джерел 

інформації за предметом дослідження.  

5. Процес вибору адміністративного рішення та його обґрунтування на 

основі бази даних, розробленої в п. 4 [2].  

Для основних форм фінансової звітності розробляються спеціальні форми 

та моделі звітності, на основі яких розраховуються базові групи показників – 

баланс і звіт про прибутки та збитки. Інформація, що міститься в інших формах 

фінансової звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни власного 

капіталу, примітки до фінансової звітності) та управлінській звітності (у 

будьякій формі), не підлягає моделюванню, а використовується як додаткова 

інформація в алгоритмі. 

 
Список використаних джерел: 

1. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В.. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством: навчальний посібник. Житомир: Житомирський 

державний технологічний університет, 2017. ст. 190-210; 

2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». URL:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. 
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ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У результаті проведення аналізу необхідно сформувати технологію 

управління грошовими потоками, яка базується на методах оцінювання та 

регулювання.  

При формуванні ефективної системи управління грошовими потоками 

підприємства виокремлюють компоненти організації, до яких належать: 

– всеохоплюючий оперативний і достовірний облік складових, який 

визначає конкретні напрямки завдань управління; 

– ефективна структура даних, яка дозволяє здійснювати планування 

фінансово-господарської діяльності та забезпечує необхідний обсяг інформації 

для прийняття управлінських рішень; 

– застосування інформаційних технологій.  

Для формування системи ефективного управління грошовими потоками 

необхідно здійснювати такі дії: 

1. Проведення реструктуризації механізму управління всього 

підприємства з метою забезпечення бізнес-процесів.  

2. Формування структури управління з визначенням центрів фінансової 

відповідальності. 

3. Організація функціонування фінансової служби для здійснення 

можливості інформувати за складовими: 

– за процесами (планування, корегування, контроль, аналіз); 

– за грошовими потоками; 

– за об’єктами фінансового управління.  

4. Розроблення стандарту управлінського обліку, певної форми та 

терміну звітності, системи інформаційних потоків. 

5. Впровадження інформаційних технологій з метою оптимізації 

наведених заходів.  

Управління грошовими потоками на підприємстві повинно носити 

системний характер і базуватися на використанні корпоративної інформаційної 

системи (КІС), за допомогою якої може здійснюватися прогнозування та 

планування, що суттєво знизить витрати та підвищить якість бізнес-процесів на 

підприємстві [1]. 

Виходячи з цього можна сформувати загальний алгоритм розроблення 

або вдосконалення системи управління, який включає: 

1. Діагностику наявної системи управління грошовими потоками. 
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Рис. 1. Етапи впровадження системи ефективного управління грошовими 

потоками підприємства 
Джерело: складено авторами 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
138 

 

 

2. Формування нової системи управління грошовими потоками. 

3. Верифікацію та попереднє узгодження системи. 

4. Детальну проробку системи. 

5. Впровадження нової системи управління грошовими потоками.  

Модель системи ефективного управління грошовими потоками 

підприємства наведена на рис. 1.  

Дана модель базується на формуванні теоретичного базису 

дослідження та розробці методологічних засад управління грошовими 

потоками, комплексному оцінюванні ефективного управління грошовими 

потоками підприємства. 

На першому етапі формуються теоретичні аспекти ефективного 

управління грошовими потоками підприємства. 

Другий етап включає розроблення методологічних засад ефективного 

управління грошовими потоками підприємства. 

На третьому етапі формуються засади оцінювання ефективності 

управління грошовими потоками підприємства. 

На четвертому етапі здійснюється вибір системи індикаторів для 

оцінювання ефективності управління грошовими потоками підприємства.  

П’ятий етап включає розрахунок інтегрального показника та визначення 

рівня критеріїв ефективності управління грошовими потоками, ранжування 

об’єктів за стандартизованою оцінкою.     

 На останньому, шостому етапі, розробляються заходи щодо підвищення 

управління грошовими потоками підприємства.  

Система ефективного управління грошовими потоками підприємства 

передбачає виявлення резервів щодо підвищення цієї ефективності в 

майбутньому періоді: підвищення фінансової незалежності підприємства, 

забезпечення рівномірності витрачання грошових коштів за обсягами та в часі, 

збільшення суми та якості чистого грошового потоку. 

Найчастіше проблеми, пов’язані з неплатоспроможністю підприємства, 

виникають унаслідок неправильно організованих платежів або порушення умов 

здійснення платежів. В умовах ринкового господарювання ще однією 

проблемою, яка обумовлює масштаби і темпи розвитку вітчизняних 

підприємств, є недостатній обсяг і структура грошових коштів, які перебувають 

у їх розпорядженні. 

Називають дві основні причини виникнення дефіциту грошових коштів 

підприємства: зовнішні та внутрішні. Якщо зовнішні безпосередньо не залежать 

від діяльності підприємства, то внутрішні виникають всередині його, 

притаманні лише йому та обумовлені специфікою його діяльності.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні турбулентний стан 

фінансової системи, геополітичні конфлікти, пандемія, ускладнення 

економічних і соціальних відносин позначаються на виборі стратегії управління 

як активами підприємства, так і його діяльністю в цілому. Оборотні активи 

здебільшого формують робочий капітал підприємства. Значна частина 

підприємств зіштовхнулась з вагомими завданнями виробничого та 

фінансового характеру, що передбачає покращення діяльності та сталий 

розвиток. Ефективне управління є одним з найбільш ефективних інструментів 

стратегії розвитку що має на меті перехід на новий рівень організації 

діяльності. У цьому процесі вагоме місце займає показник швидкості обертання 

оборотних активів, що дає можливість забезпечити провадження концепції 

інноваційного підприємництва. Проблема забезпечення підприємства 

оборотними активами тісно пов’язана з процесом їх фінансування. Від 

правильного вибору підходу до фінансування оборотних активів залежить 

ефективність їх формування та зміцнення фінансового стану компанії в цілому.  

Під системою управління оборотними активами слід розуміти набір 

окремих, але взаємопов'язаних елементів, які забезпечують цілеспрямований 

вплив на об'єкт управління шляхом використання набору методів управління 

для впровадження функцій управління та забезпечення адекватного рівня 

фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства [1].  

Стратегія управління оборотним капіталом підпорядкована таким 

стратегічним цілям підприємства, як: максимізація прибутку підприємства; 

забезпечення інвестиційної привабливості підприємства; забезпечення 

фінансової стійкості підприємства; розширення виробництва за рахунок 

власних джерел формування оборотного капіталу [2, c. 21].  

На наш погляд, мета управління активами у контексті досягення 

фінансової стійкості - це забезпечення підприємства ресурсами в кількості, яка 

дасть можливість нормально функціонувати та ефективно їх використовувати 
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під час виробничої діяльності. Тож для досягнення цієї мети необхідно 

виконати відповідні завдання: забезпечення постійного виробничого процесу; 

прискорення обігу оборотних активів; надання гарантій щодо здатності 

покриття поточних зобов’язань; підвищення рівня рентабельності оборотних 

активів; мінімізація ризиків та втрат, що пов'язані з формуванням і 

використанням активів.  

Саме тому організація процесу управління оборотними активами 

підприємства включає: визначення оптимального складу та структури 

оборотних активів; передбачення потреби підприємства в поточних активах; 

окреслення основних джерел фінансування оборотного капіталу; 

розпорядження та маневрування оборотними активами; відповідальність за 

зберігання та ефективне використання оборотних активів. 

Порядок управління активами підприємства можна подати у вигляді 

таких етапів: аналіз складу та структури оборотних активів і динаміки їх змін, 

проведення розрахунків коефіцієнту оборотності, ліквідності й рентабельності; 

розробка та впровадження підходу формування оборотних активів; оптимізація 

обсягу оборотних активів; побудова графіків середньої сезонної хвилі, 

розрахунок коефіцієнтів мінімального і максимального рівнів, визначення сум 

постійної частини оборотних активів; досягнення потрібної ліквідності 

оборотних активів; створення умов для підвищення рівня рентабельності 

оборотних активів; оптимізація структури джерел фінансування оборотних 

активів.  

Здебільшого стратегії управління активами поділяють за функціональною 

ознакою [3, c. 80]:  

1. Стратегія реструктуризації активів передбачає зміни в структурі 

основного й оборотного капіталу для приведення його у відповідність із 

вимогами ринку чи розробленою стратегією розвитку підприємства. На 

практиці ця стратегія реалізується шляхом перебудови, перетворення й 

удосконалення складу активів та функцій управління ними. У деяких випадках 

стратегія реструктуризації активів застосовується як захід post-offer-захисту від 

ворожого поглинання і реалізується у цьому разі шляхом виведення 

привабливих активів або через придбання активів, які створять антимонопольні 

проблеми потенційному агресору.  

2. Стратегія нарощування вартості активів – реалізується у рамках 

концепцій вартісного управління та передбачає кількісне збільшення 

контрольованих активів шляхом органічного росту (через внутрішнє 

інвестування), а також посередництвом зовнішніх трансакцій, що називаються 

у міжнародній практиці M&A (Mergers & Acquisitions – злиття і поглинання). 

Злиття та поглинання – загальна назва угод, які об’єднує передача 

корпоративного контролю в усіх формах, включаючи купівлю й обмін 

активами, їх приєднання, поглинання.  
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3. Стратегія капіталізації активів – реалізується у рамках концепції 

капіталізації й орієнтується на абсолютне і відносне збільшення у структурі 

майнового комплексу довгострокового капіталу – активів довгострокового 

характеру, покритих довгостроковими джерелами фінансування. Довгострокові 

активи, або необоротні активи, є найпривабливішим забезпеченням у будь-яких 

фінансових трансакціях та найбільш значимими складником реального майна 

компанії. За інших рівних умов їх нарощування дає змогу зміцнити фінансову 

стійкість, підвищити кредитоспроможність та інвестиційну привабливість 

суб’єкта господарювання.  

4. Стратегія консолідації активів – передбачає об’єднання активів 

вертикально інтегрованої структури, наприклад для виходу на IPO (Initial Public 

Offering) – первинне розміщення акцій на продаж широкому колу осіб. Мета 

цієї стратегії та IPO – отримання справедливої ринкової оцінки компанії, 

залучення додаткових грошових коштів для розвитку бізнесу, можливість 

отримання дешевших кредитів, відсутність зобов’язань стосовно залучених 

грошей і можливостей тиску кредиторів на компанію, підвищення іміджу та 

популярності компанії.  

Отже, можна зробити висновок, що реалізація підприємством стратегії 

забезпечення фінансової стійкості та поєднання помірної політики управління 

поточними активами з консервативною політикою управління поточними 

пасивами підприємства.  

Інноваційна система стратегічного управління оборотним капіталом 

передбачає постійну перевірку та коригування стратегії підприємства 

відповідно до змін, що відбуваються в межах зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Виходячи з пріоритетності цілей фінансово-господарської 

діяльності підприємства, вони також можуть застосовувати різні стратегії 

управління оборотним капіталом на окремих етапах свого розвитку.  

Таким чином, стратегія управління оборотними активами має забезпечити 

пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи. 

Тому необхідно вирішувати два головних питання: забезпечення 

платоспроможності та забезпечення достатнього обсягу активів, раціональної 

структури і достатнього рівня їх рентабельності.  

Отже, доцільно розроблювати та запроваджувати таку стратегію 

раціонального управління оборотними активами підприємства, яка матиме 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ліквідності та прискорення 

оборотності товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, 

поточних фінансових інвестицій тощо.  
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ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На формування науково-методичних засад дослідження механізму 

фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств мають вплив такі передумови: 1) фінансово-економічні результати 

діяльності підприємств представлені в офіційних формах статистичної 

звітності, що потребує обгрунтування методичного інструментарію оцінювання 

їх динаміки в межах загальноприйнятих показників; 2) кількісні параметри 

фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств залежать не лише від виробничих чинників господарювання, але й 

ринкових детермінант, що потребує врахування останніх у процесі побудови 

методики дослідження; 3) диверсифікована галузева структура виробництва 

сільськогосподарської продукції потребує розуміння та знань у сфері розвитку 

технологічних процесів в аграрному секторі економіки, що мають вплив на 

формування фінансово-економічних результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 4) формування кінцевих результатів 

фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств 

здійснюється в процесі розвитку людських відносин, що потребує врахування 

відповідних соціально-психологічних мотивів і стимулів кадрового персоналу 

та контрагентів підприємства при побудові науково-методичних положень 

організації цільового дослідження; 5) доцільність формалізації адекватного  
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Рис. 1. Послідовність організації дослідження процесу формування 

фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 
Джерело: результати досліджень автора.  
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Постановка проблеми та обгрунтування стратегічних пріоритетів 

дослідження фінансово-економічних результатів діяльності  

Визначення галузевих особливостей і ринкових передумов 
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методичного інструментарію верифікації достовірності інформаційно-

аналітичного базису дослідження процесу формування фінансово-економічних 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств в контексті 

мінімізації ризиків формулювання помилкових висновків і розробки 

ірраціональних пропозицій. 

Методика дослідження формування фінансово-економічних результатів 

діяльності сільськогосподарських підприємств має відзначатися логічністю 

побудови її структурно-функціональних компонент, збалансованістю 

використання теоретичних та емпіричних методів наукового пізнання, 

взаємоузгодженістю сформованого інструментарію дослідження.  

Отже, як бачимо на рисунку вище, організація дослідження механізму 

формування фінансово-економічних результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств є складним процесом, що вимагає 

дотримання чіткої етапності дій. 
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ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансова підтримка підприємства полягає у виділенні певної суми 

коштів на вирішення конкретних завдань фінансової політики. При цьому 

розрізняють його підтримуючу та регулюючу дію. Ефект безпеки проявляється 

у визначенні джерела фінансування, тобто покриття повсякденних потреб, і 

характеризується пасивним впливом фінансової безпеки. 

Фінансова підтримка та фінансове регулювання повинні здійснюватися 

через фінансові інструменти, які у свою чергу мають свої впливи та можуть 

бути поділені на: первинні елементи впливу, що діють у процесі виплати 

доходів (податки, внески, відрахування); елементи вторинного впливу, які 

діють за рахунок збільшення доходів (банківські кредити, бюджетні субсидії). 

Фінансово-нормативний метод передбачає використання зведених і 

нормативів, вартості праці та її оплати, матеріальних ресурсів. Крім того, 

передбачено регулювання нематеріальних активів та накладних витрат. Тому на 

підприємстві повинні бути розроблені комплексні нормативи витрат, які, крім 

загальних нормативів на одиницю роботи та продукції, що розраховуються за 

конкретними технологіями, що застосовуються на підприємстві, мають бути 
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зазначені для кожної технологічної операції. Для цього варто об'єднати облік та 

планування в одну систему. Поточне планування та облік повинні 

забезпечувати динаміку, тоді в виробничих умовах, що змінюються, керівник 

зможе маневрувати і приймати оптимальні рішення, що неможливо без чіткого 

оперативного контролю за виконанням річного плану [3]. 

Ефективність фінансової складової діяльності забезпечується 

створенням оптимального фінансового механізму підприємства. Фінансовий 

механізм аналізованого підприємства є сукупність форм і способів створення та 

використання фінансових ресурсів з метою забезпечення фінансування 

діяльності підприємства. Фінансовий механізм підприємства повинен включати 

систему фінансових методів (фінансове прогнозування, планування, фінансові 

коефіцієнти та нормативи, норми, ліміти, резерви, систему розрахунків, 

кредитування, інвестування, оподаткування, страхування, стимулювання тощо) 

та фінансового важеля (дохід, прибуток , ціна, ставка) амортизація, податкова 

ставка, облікова ставка, процентні ставки, фінансові санкції та ін.), яка в даний 

час не здійснюється на належному рівні. 

 Фінансова робота повинна вестись за такими основними напрямками: 

 фінансове планування та прогнозування, тобто розробка 

довгострокових, поточних та оперативних фінансових планів підприємства, 

бізнес-планів реалізації окремих господарських проектів та договорів; 

 аналіз та контроль фінансово-господарської діяльності підприємства з 

метою діагностики його фінансового стану, виявлення резервів зниження 

витрат, збільшення виручки та прибутку; 

 оперативна (поточна) фінансово-господарська робота - взаємодія з 

постачальниками в оплаті сировини, матеріалів та палива, а з одержувачами в 

оплаті реалізованої продукції, забезпечення своєчасної сплати податків, 

погашення банківських кредитів та процентних платежів, своєчасна сплата 

заробітна плата тощо. 

Реалізація системи розподільних та перерозподільних зв'язків має 

здійснюватися з використанням методів фінансової підтримки суб'єктів 

господарювання, основними з яких є: 

 бюджетне фінансування як надання коштів із бюджету на 

безповоротній основі; 

запозичення - полягає у передачі коштів на умовах повернення, 

платежу, своєчасності та безпеки; 

самофінансування полягає у відшкодуванні витрат суб'єктів 

господарювання на основну діяльність та її розвиток за рахунок власних 

джерел. Принцип самофінансування залучає кредит; оренда - здавання у 

користування нерухомого майна за певну плату та на визначений термін; 

інвестування – це процес вкладення грошей у певні об'єкти з розрахунком 

збільшення їх вартості, і навіть отримання додаткового доходу; фінансове 
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регулювання діяльності відбувається насамперед і головним чином з 

допомогою оподаткування як зарплати. 

Особливими формами розподілу та перерозподілу вартості є фінансові 

важелі, до яких належать податки, обов'язкові платежі, норми амортизації, 

норми видатків у бюджетних установах, рента, відсотки за кредитами, гранти, 

субсидії, заохочувальні фонди, штрафи, пені, премії тощо.  Специфіка важелів 

фінансових засобів у тому, що в їх основі лежать економічні інтереси держави, 

підприємств, організацій та громадян [3]. 

Матеріальні стимули включають державне фінансування розвитку 

галузей економіки, їх реструктуризації, підготовки та перепідготовки кадрів, 

наукової та природоохоронної діяльності. Однак у нинішніх умовах хронічного 

браку централізованих фінансових ресурсів кількість ресурсів, що виділяються 

задоволення цих потреб, обмежена. 

У фінансових важелях важливе місце займають фінансові санкції як 

особливі форми організації фінансових відносин, покликані посилити 

матеріальну відповідальність суб'єктів господарювання у виконанні взятих 

зобов'язань (договірних умов, сплати податків і зборів тощо).  Найбільш 

розповсюдженими серед них є штраф і пеня. 
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ОСОБЛИВОСТІ   МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Необхідність використання методів управління очевидна, тому що вони 

дозволяють враховувати мотиви та потреби працівників при прийнятті 

оптимальних управлінських рішень. Успіх будь-якого починання залежить від 

правильного використання різних форм соціально-психологічних взаємодій, що 

створюють здорові відносини. Слід зазначити, що ефективне управління 
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можливе лише на основі поєднання, нерозривної єдності трьох груп методів - 

управлінських, економічних та соціально-психологічних. 

Застосування сучасних методів управління базується на кількох основних 

напрямках: 

• розвиток особи працівника з метою ефективного використання його 

трудового потенціалу. Це робиться шляхом створення можливостей для 

вдосконалення навичок, розвитку навичок, розширення знань, самостійності, 

збільшення різноманітності роботи; 

• зміна основних форм мотивації до праці, які в сучасних умовах є 

нерозривним поєднанням моральних та економічних форм стимулювання; 

• розвиток промислової демократії. 

На сучасних підприємствах використовуються аналітичні системи оплати 

праці, особливістю яких є різнобічна оцінка складності роботи з урахуванням 

кваліфікації виконавця, фізичних зусиль та умов праці. При цьому змінна 

частина заробітної плати (премії, заохочення), що використовується як стимул 

до поліпшення якості продукції, економії сировини, підвищення 

продуктивності праці, досягає третину заробітної плати [2]. 

Крім матеріального заохочення використовуються інші види заохочення. 

Наприклад, підприємства практикують цінні подарунки та туристичні поїздки, 

а також всілякі подяки, звання та нагороди. При цьому було створено 

відповідний обряд нагородження чи висловлення подяки. 

Розуміння того, що кваліфікація працівників та їх готовність до праці 

стають головною продуктивною силою та рушійною силою виробництва, 

призвело до переорієнтації управлінських стратегій найбільших підприємств на 

трудову мотивацію, отримання широких знань, навичок, трудових навичок на 

підприємництві. Велике значення надається підготовці та перепідготовці 

кадрів. 

У процесі вибору повинні прийматися об'єктивні рішення з 

використанням різних тестів та професійної діагностики. При прийомі 

працювати на роботу, особливо посади технічного персоналу, бажано вимагати 

рекомендації з попередніх посад. Система мотивації персоналу є важливою 

частиною системи управління персоналом. Керівник, коментуючи підлеглих, 

висловлюючи ним схвалення, роздаючи премії, має пам'ятати, що у цей час він 

має вплив на майбутній результат. 

Шляхом запровадження гнучкого робочого дня і гнучкого робочого місця 

дає працівникові можливість самореалізації. Гнучкий робочий простір, окрім 

можливості перекласти обов'язки одного відділу на двох співробітників, 

дозволить створити більше робочих місць, що має призвести до збільшення 

зайнятості, а також дозволить працівникам виконувати завдання з дому. 

Сучасні підприємства повинні самостійно розробляти гнучкі, прогресивні 

системи управління, що покращують діяльність співробітників, наприклад: 
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створення малих творчих груп для вирішення проблем і завдань; використання 

ефективних засобів контролю над діяльністю персоналу; періодична зміна 

характеру роботи; розширення сфери діяльності з метою усунення 

монотонності роботи. 

Зміна організації праці таким чином, щоб робота давала працівникові 

можливість задоволення вищих людських потреб, таких як самоствердження, 

інтерес та особистісний розвиток, є одним із способів удосконалення системи 

мотивації працівника. 

Це досягається за рахунок: 

• збільшення обсягу роботи (збільшити відповідальність, розширити коло 

спілкування); 

• збагачення змісту роботи, тобто розвиток таких особливостей робочого 

процесу, які дозволяють повніше використовувати творчі, новаторські та 

організаторські здібності, щоб робота перестала бути монотонною та 

безглуздою; 

• підвищення реальної віддачі праці, тобто. працівник та його керівник 

мають забезпечити досягнення ефекту від роботи. Це особливо важливо у разі 

кадрових служб, тому що на практиці їх рекомендації та зміни часто 

залишаються непоміченими [2]. 

Методи управління, що застосовуються на підприємствах, можуть 

змінити якість товарів та послуг, поліпшити, або навпаки, погіршити їх. 

Організація може стати конкурентоспроможною, а може, навпаки, втратити 

свої переваги на ринку. Все це залежить від навичок і вміння менеджера 

застосовувати оптимальні, актуальні до певної ситуації методи, а також 

обирати найкращий стиль керівництва трудовим колективом. Отже, ці підходи 

визначають нові вимоги до підготовки управлінських кадрів, до формування 

системи методів управління кадрами. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ХКП«ЕЛЕКТРОТРАНС» 

 

Діяльність підприємств міського електротранспорту як найбільш 

технологічного виду транспорту для міста полягає в повному задоволенні 

потреб споживачів у якісних транспортних послугах. Загальною особливістю 

діяльності міського транспорту є його підвищена соціальна значимість, адже 

інфраструктурний характер транспортних послуг виявляється  у повсюдності, 

загальнодоступності, економічності та екологічності. Тому, цілком очевидно, 

що від забезпеченості населення міста необхідними обсягами та якістю 

транспортних послуг часто залежить соціальна та політична стабільність. 

Вважаємо за доцільне розглянути особливості аналізу надання транспортних 

послуг підприємством міського електротранспорту. 

Господарювання підприємств міського електротранспорту в ринкових 

умовах обумовлює високі вимоги до оцінки ефективності їх функціонування. В 

обліково-аналітичній практиці під ефективністю розуміють величину, отриману 

від співвідношення отриманого ефекту із затратами або ресурсами, 

використаними для досягнення цього ефекту [3].  

Кінцеві результати роботи підприємств міського електротранспорту 

характеризуються рівнем транспортного обслуговування населення. При 

формуванні фінансового результату основної діяльності  ХКП «Електротранс» 

слід враховувати, що у загальній структурі доходів значну частину займають 

кошти бюджетного фінансування, тобто підприємства міського 

електротранспорту більш є соціальними, що негативно позначається на 

ефективності їх господарювання. Відповідно до діючого законодавства, 

трамвайно-тролейбусні підприємства зобов'язані здійснювати пільгові 

перевезення для визначених категорій пасажирів [2, с. 14-15]. Порядок 

формування тарифів на транспортні послуги також законодавчо встановлений, 

першочергово орієнтуючись на критерій реальної платоспроможності 

населення [3]. Тому частина витрат основної діяльності ХКП «Електротранс»  

покривається за рахунок коштів міського бюджету.  

Доходи основної діяльності ХКП «Електротранс» утворюються не тільки 

внаслідок безпосереднього отримання виручки від реалізації абонементних 

квитків. Методом, за допомогою якого можливо обчислити ефективність 

основної діяльності підприємства, є розрахунок величини рентабельності. 

Показник рентабельності основної діяльності можна називати показником 

покриття витрат. За економічною сутністю він характеризує окупність витрат 

основної діяльності у копійках на одну гривню наданих транспортних послуг. 

Відповідно до витратного методу рентабельність основної діяльності 
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розраховується як відношення валового прибутку до собівартості наданих 

послуг. 

Враховуючи особливості діяльності ХКП «Електротранс», розрахунок 

валового прибутку повинен містити такі елементи:   

- чистий дохід від надання транспортних послуг; 

- суму бюджетного фінансування за пільговий проїзд; 

- собівартість наданих транспортних послуг. 

Проаналізуємо основні показники діяльності підприємства міського 

електротранспорту (табл. 1).  

Таблиця 1 

Основні економічні показники діяльності ХКП «Електротранс»  

у 2019-2021рр.
* 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2019р. 

2020 р. 2021 р. 

Абcолютне 

значення 

Темп 

роcту, % 

Абсолютне 

значення 

Темп  

роcту, % 

1. 
Чиcтий дохід  від 

реалізації поcлуг 
тиc. грн. 133195 97 221 73,0 124 263 127,8 

2. 
Cередньоcпиcкова 

чисельність працівників 
оcіб 633 629 99,4 564 89,7 

5. 

Cередньоміcячна 

заробітна плата одного 

працівника 

грн. 10620 12930 121,7 15140 117,1 

6. 
Cобівартіcть 

реалізованої продукції 
тиc. грн. 125800 138134 109,8 143 350 103,7 

7. 
Чиcтий прибуток 

(збиток) 
тиc. грн. -7930 -15 846 199,8 -16 928 106,8 

8. 
Рентабельніcть 

діяльноcті 
% -5,9 -16,3 273,7 -13,6 83,6 

*Примітка. Cкладено та обчислено автором за даними фінансової звітності підприємства  

 

Як видно з наведених у табл. 1 даних, чиcтий дохід від реалізації наданих 

поcлуг ХКП «Електротранс» у 2019 році становив 133195 тис. грн. Протягом 

року показник зменшився на 27%, проте у 2021 році чистий дохід від реалізації 

послуг склав 124263 тис. грн., що показало збільшення на 27,8%. Також 

змінилася собівартість реалізованих послуг: у 2021 році показник становив 

143350 тис. грн. з постійним темпом її зростання. На підприємстві у 2021 році 

налічувався  564 працівника, що на 10,3% менше, ніж у 2020 році, а середня 

заробітна плата працівників становить 15140  грн. Підприємство збиткове, при 

чому чистий збиток має тенденцію росту, у 2019 році показник становив 

7930тис. грн. на кінець поточного року цей показник склав 16928 тис. грн. або 

на 6,8% більше в порівнянні з чистим збитком у 2020р. (15846 тис. грн.).  

Таким чином, діяльність ХКП «Електротранс» можна охарактеризувати 

як неефективну через наявні збитки та зростання рівня збитковості за 
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досліджуваний період. Тому нагальним питанням для досліджуваного 

підприємства є подолання збитковості та підвищення ефективності 

господарювання. Для цього існуючі методики аналізу рівня транспортного 

обслуговування та його ефективності необхідно удосконалити відповідно до 

сучасних вимог управління трамвайно-тролейбусних підприємств. При цьому 

кошти бюджетного фінансування слід визнавати однією з форм доходу ХКП 

«Електротранс», величина якого повинна залежати від обсягів та якості 

наданих транспортних послуг тим категоріям населення, що мають пільги при 

оплаті транспортних послуг. 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FINANCIAL RESOURCES 

MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

 

The economic activity of the enterprise ensures the creation of a product that 

requires an adequate amount of financial resources and effective management of 

them to achieve certain goals of economic and social development. 

Management of financial resources is one of the main tasks of the financial 

manager of any enterprise, as their structure and value significantly affect the main 

indicators of financial and economic activity of the enterprise and the efficiency of 

the business entity as a whole. The main components of financial resources 

management include the management of equity, borrowed funds, as well as managing 

the capital structure and determining its optimal structure, which would minimize the 

weighted average cost of capital and maximize the market value of the enterprise. 

Equity management is the definition and implementation of policies for the 

formation of equity through the most efficient external and internal sources. The 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1914#15
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increase in equity from an internal source (profit), of course, is the most acceptable 

for the company, because it does not increase the cost of equity. However, to ensure 

the growth of the enterprise solely through profits is quite difficult, because it is 

necessary to have a significant reserve of retained earnings. This, in turn, requires 

highly efficient operations of the company, large amounts of net cash flow, as well as 

an effective dividend policy that would ensure optimal distribution of profits, 

satisfaction of shareholders and sufficient growth of the company through capitalized 

profits. 

Increasing equity through external sources, in particular funds raised in the 

market, usually leads to an increase in the cost of equity and a fall in the market price 

of shares, but in many cases is a necessary measure for companies if the latter have a 

high credit rating and are well known. relevant market. For small businesses, 

additional financing from their own funds is quite problematic, as they cannot 

provide a sufficient level of capitalization through profits and can not raise funds in 

the market. For them, the main source of additional funding are different types of 

loans. 

In any case, when forming the company's equity, managers must take into 

account the value of various components of capital, the company's ability to raise 

funds in the market, profit level and resource needs for investment, the desire of 

shareholders to receive dividends and more. 

When borrowing, companies must take into account the level of development 

of the debt market and the possibility of using them to form debt capital. 

The main advantage of using borrowed capital is not so much its lower cost, as 

unlimited in quantitative terms compared to own. The use of borrowed capital has a 

number of advantages, namely: a wide range of opportunities to attract; ability to 

ensure the growth of the financial potential of the enterprise; ability to generate an 

increase in financial profitability; ensuring savings of the enterprise on tax payments; 

borrowed capital does not give its owners the right to manage, does not threaten to 

change the policy of the enterprise and the owners lose their share of business. 

As a rule, companies with a low credit rating, regardless of the level of 

development of the corporate securities market, cannot place their bonds on the 

market and are financed by bank loans. Leasing and commercial loans are also 

alternative sources of financing for such enterprises. 

An important component in the management of enterprise capital is the 

optimization of its structure. The need to optimize the capital structure of the 

enterprise due to a number of reasons: 

- the ratio of equity, debt and borrowed capital in different ways affects the 

profitability of enterprises; 

- the structure of capital affects the expanded reproduction of production assets 

of both enterprises and the national economy as a whole; 
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- the main indicators of the formation of an effective capital structure are the 

share of own and borrowed funds in financial resources. 

The future of the enterprise depends on the effectiveness of management 

decisions. Ineffective financial decisions lead to a reduction in production, services, 

which may eventually lead to the complete collapse of the enterprise. 

Thus, financial management must resolve the contradiction that arises between 

the goals of the enterprise and the financial capabilities to achieve them. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Традиційні підходи до оцінки результативності фінансової стратегії 

підприємства не відповідають сучасним системам управління корпоративними 

фінансами, орієнтованим на результат. Існує необхідність у методичному 

інструментарію, який може бути основою розробки та реалізації результативної 

фінансової стратегії, адекватно враховуватиме цілі підприємства та ступінь їх 

досягнення. Дискусійний характер мають питання, пов'язані з розумінням 

сутності та змісту фінансової стратегії, її роллю у стратегічному фінансовому 

менеджменті підприємства, а також проблеми, пов'язані з трактуванням 

взаємозв'язку корпоративної та фінансової стратегії, процесом цілепокладання 

та методичним інструментарієм оцінки результативності фінансової стратегії. 

Огляд літератури в галузі теорії фінансів та фінансового менеджменту (І. 

Адізес, І. Ансофф, Р. Акофф, І. Бланк, П. Друкер, Р. Каплан, Д. Нортон, Р. 

Уіттінгтон, К. Шоулз) дозволяє відзначити, що пошук концепцій розробки, 

реалізації та оцінки результативності фінансових стратегій продовжується. 

Отже, слід відзначити актуальність питань оцінки результативності фінансової 

стратегії для теорії та практики фінансового менеджменту. 

У стратегічному менеджменті фінансова стратегія одна з функціональних 

стратегій. За підсумками дослідження поняття «фінансова стратегія» можна 

назвати її основні сутнісні характеристики з урахуванням місця у стратегічному 

наборі підприємства (рис. 1). 

Фінансову стратегію доцільно визначити як послідовність дій 

фінансового характеру задля досягнення певних цілей, найчастіше – 

фінансових. 

Найважливішим елементом формування та реалізації фінансової стратегії є її 

ідентифікація, яка визначається сукупністю ознак, отже у фінансовому 

плануванні велика роль класифікацій. 
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Рис. 1. Основні сутнісні характеристики поняття 

«фінансова стратегія підприємства» 

 

Для класифікації фінансових стратегій виділяють три стадії життєвого 

циклу (зростання, обмежене зростання та стиснення) і, отже, три типи 

фінансових стратегій: стратегію прискореного (інтенсивного) зростання 

потенціалу підприємства, стратегію обмеженого зростання потенціалу та 

стратегію скорочення (стиснення). Інші - п'ять стадій [1] – розвиток у вигляді 

створення, управління (молода компанія), делегування повноважень, 

координації (зріла компанія), співробітництва. 

Проте організаціям притаманне більше стадій життєвого циклу. І. Адізес у 

своїй моделі виділяє 11 стадій [2]:  

- Дитинство (змусити ідею працювати). Етап зростання (жертвування). 

- «Давай давай». Етап зростання (жертвування). 

- Юність. Етап зростання (жертвування). 

- Ранній розквіт. Етап існування. 

- Пізній розквіт. Етап існування. 

- Занепад (захід сонця). Етап старіння (отримання). 

- Аристократизм. Етап старіння (отримання). 

- Салем-сіті (етап повного старіння). 

- Бюрократизм. 

- Смерть. 

Сукупність фінансових цілей слід розглядати як складну соціально-

економічну систему, що має певні ознаки та властивості. 

Елементи будь-якої досліджуваної системи виступають як нижча система. Тому 

з одного боку, система фінансових цілей є частиною загальної системи фінансів 

підприємства, і водночас у самій її структурі можна назвати елементи. За 

Фінансова стратегія 
підприємства 

Багатофакторна модель дій, що 
забезпечує адаптацію підприємства 

до зміни умов зовнішнього та 
внутрішнього середовища шляхом 

коригування напрямків формування 
та використання її фінансових 

ресурсів 

Курс фінансової політики, що 
забезпечує охоплення всіх 

основних напрямів розвитку 
фінансової діяльності та фінансових 

відносин підприємства 

Основа для вибору альтернативи, що 
забезпечує вибір найефективніших 
напрямків досягнення фінансових 

цілей підприємства 

Система формування та реалізації 
специфічних фінансових цілей та 

підцілей довгострокового розвитку 
підприємства, що становлять 

дерево цілей, формалізованих за 
допомогою системи збалансованих 

індикаторів 
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ознакою функціональності у системі фінансових цілей можна виділити такі 

підсистеми – облікову, управління, планування, маркетингову, юридичну, 

інформаційну та ін. За структурною ознакою можна виділити такі підсистеми 

як: зниження середньозваженої вартості капіталу, зниження рівня ризику, 

забезпечення збалансованості формування та використання фінансових 

ресурсів. 

Елементи системи фінансових цілей можуть функціонувати окремо один 

від одного, але без їхнього взаємозв'язку функції управління фінансовими 

ресурсами підприємства не можуть здійснюватися. Система фінансових цілей є 

динамічною системою та реалізує процес, який можна розглядати як низку 

послідовних етапів. Наявність людини у цілепокладанні та реалізації цілей 

підприємства робить систему фінансових цілей соціальною системою, а 

прагнення людей до досягнення фінансових цілей - економічної. Інший бік 

виконання економічної функції системи фінансових цілей – реалізація 

стратегічних фінансових цілей може дати імпульс економічного зростання 

підприємства. 

Узагальнюючи підходи до трактування складних систем взагалі та 

соціально - економічних систем зокрема, враховуючи особливості фінансових 

відносин суб'єктів господарювання можна визначити систему фінансових цілей 

як цілісну сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих соціальних та 

економічних елементів, що регулюють процеси та відносини з приводу 

формування, та реалізації фінансової стратегії підприємства.  
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ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

В умовах утвердження ринкових засад господарювання та необхідності 

фінансової стабілізації вітчизняної економіки важливими чинниками успішного 

розвитку вітчизняних суб’єктів господарської діяльності у довгостроковій 

перспективі є наявність фундаментальної мети розвитку побудови ефективної 

системи управління їхніми фінансами, орієнтованої на її досягнення. 

Управлінська діяльність із достатнім фінансовим підґрунтям створює 

можливості для прийняття керівниками таких фінансових рішень, що 

спрямовані на виконання завдань, визначених власниками. 

У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження науково 

обґрунтованих підходів до управління фінансами суб’єктів господарювання із 

застосуванням спеціальних принципів і методів фінансового адміністрування й 

менеджменту, виокремлення ознак, які сприяють чіткій ідентифікації та 

правильному розумінню змісту цих управлінських систем, сфери їх 

застосування, узгодженню й виявленню взаємозв’язку між ними. 

В умовах сьогодення модель економічного зростання країни повинна 

поєднувати інноваційні та соціальні фінансово-бюджетні складові, що 

забезпечить якісне функціонування системи державних фінансів. Необхідним є 

використання інструментів та важелів фінансової політики не тільки для 

досягнення короткострокової макроекономічної стабілізації, але й для 

створення сприятливих умов для забезпечення економічного розвитку на 

довгостроковій основі. З метою реалізації зазначеного слід поступово 

змінювати структуру державних видатків, в тому числі бюджетних шляхом 

зростання частки продуктивних видатків та обмеження непродуктивних при 

підвищенні якісного рівня функціонування бюджетних інститутів (1). 

Фінанси є одним із найважливіших і складних елементів економічної 

системи, без якого держава не може ефективно виконувати свої функції. Досвід 

розвинених країн демонструє, що від стану та ефективності державних фінансів 

багато в чому залежать умови споживання, заощаджень та інвестування, обсяги 

сукупного попиту та пропозиції, пропорції між реальним та фінансовим 

секторами економіки. Через державні фінанси найяскравіше виявляються та 

проголошуються суспільні інтереси, набувають чіткіших форм реальні 

пріоритети суспільства. Державні фінанси опосередковують рух реально 

створеного валового внутрішнього продукту і водночас вони можуть бути 
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самостійним та відносно незалежним чинником прискорення або гальмування 

економічного зростання [2].  

Система фінансів – це сукупність різних ланок фінансово-кредитних 

відносин, внаслідок чого створюються і використовуються фонди грошових 

коштів. Складається із загальнодержавних фінансів підприємств і галузей 

народного господарства. Загальнодержавні фінанси охоплюють державний 

бюджет, бюджет державного соціального страхування і соціального 

забезпечення, банківського кредиту, тощо. До складу фінансів підприємств і 

галузей народного господарства входять фінанси державних підприємств та їх 

виробничих об’єднань, асоціацій тощо [3].  

У країнах з розвиненою ринковою економікою нині сформувалася 

достатньо ефективна модель функціонування державних фінансів. Воднораз 

трансформаційні процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, мають свої 

особливості й потребують уважного вивчення. 

Щодо питання розвитку фінансової науки у нашій країні підвищення 

результативності наукових досліджень та впровадження їх у діяльність 

Міністерства фінансів в Україні є досить важливими для прийняття виважених 

практичних рішень у сфері державної фінансової політики. Урядом розроблена 

стратегія економічного розвитку країни, спрямована на проведення 

реформування податкової та бюджетної політики управління державними 

фінансами та підвищення їх ефективності. Першочергове значення в її 

підготовці належить розробкам науковців у сфері фінансів. Наукові 

дослідження мають спрямовуватися на розв’язання реальних проблем 

фінансового розвитку нашої країни. До важливих завдань належить 

вдосконалення управління державними фінансами, яке повинне охоплювати 

наступні заходи: – інвентаризацію всіх прийнятих законодавчих і нормативних 

актів стосовно використання і контролю бюджетних коштів, їх перегляд і 

підготовку змін; – створення єдиної нормативної бази витрат бюджетних 

коштів як обов’язкової передумови для формування обсягу місцевих бюджетів; 

– затвердження законодавчих і нормативних актів про повноваження міністра 

фінансів, керівника Державного казначейства з державних коштів; – 

реорганізацію структури Міністерства фінансів і місцевих фінорганів, 

територіальних казначейств державними фінансами та підвищення їх 

ефективності. Першочергове значення в її підготовці належить розробкам 

науковців у сфері фінансів. [4]. 
Фінанси суб’єктів господарювання, будучи складовою фінансової 

системи держави, впливають на її стійкість. В Україні фінанси суб’єктів 

господарювання є недостатньо розвиненими, а фінансовий стан більшості з них 

є кризовим. Про це свідчать збільшення кількості збиткових підприємств, 

падіння доходів і зниження рентабельності, зростання зовнішніх зобов’язань. За 

таких умов неможливими є розвиток підприємств, оновлення їх матеріально-
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технічної бази, фінансування інноваційної діяльності, створення нових робочих 

місць і збільшення оплати праці, оскільки на першому місці знаходиться 

проблема виживання. Проблеми фінансів суб’єктів господарювання 

обов’язково приводять до поглиблення проблем публічних фінансів, саме тому 

розвиток і забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання є 

питаннями формування стабільного та якісного економічного простору. 

Важливими напрямами удосконалення інституційного середовища 

фінансового регулювання є посилення дієвості механізмів захисту прав 

власності, зниження частки державних видатків у валовому внутрішньому 

продукті, спрощення механізмів адміністрування податків та розширення 

співробітництва у сфері протидії податковим правопорушенням, відновлення 

довіри до ділової репутації банків, підвищення корпоративної культури 

учасників фінансового ринку. 
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В ПОСЕРЕДНИЦЬКОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

Ефективна та дієва система органів державної влади є важливим 

елементом функціонування демократичної держави.  Для забезпечення 

виконання своїх функцій, створення належного життєвого середовища для 

населення, вони повинні мати у своєму розпорядженні достатні фінансові 

ресурси, основу яких складають кошти відповідних бюджетів.  Основним і 

одним із найважливіших джерел доходів бюджетів різних рівнів є податки.  
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Сьогодні податок є елементом суспільного буття і сприймається як економічне, 

фінансове та політичне явище, оскільки являє собою обов’язкові платежі, що 

стягуються органами державної влади з юридичних і фізичних осіб та 

надходять до бюджетів різних рівнів. [2] 

Значна частина економіки України знаходиться в тіні. В зв`язку із цим 

бюджети різних рівнів щороку втрачають мільярди гривень, що негативно 

впливає на добробут громадян та державу в цілому. Особливо високий рівень 

тінізації діяльності має ринок таксі. Це пов’язано із виходом на український 

простір таких компаній як Bolt, та Uber, які є зареєстрованими в інших країнах, 

Bolt в Естонії, а Uber – Голландії. І , відповідно, тягар оподаткування 

перекладають особисто на водіїв, виступаючи лише посередником в наданні 

послуги. Вони представлені в Україні як товариства з обмеженою 

відповідальністю, що забезпечують операційні і маркетингові потреби 

платформ. 

До прикладу, порахуємо місячний оборот ринку таксі міста-мільйонника 

Києва та міста з середньою чисельністю населення Хмельницького. В нашій 

столиці в місяць здійснюється приблизно 4 мільйони поїздок таксі, середній чек 

100 гривень, відповідно місячний оборот ринку таксі міста Києва 400 

мільйонів, з яких 98% знаходяться в тіні. Лише Bolt має 13% частки в цій сумі і 

сплачує податки в Естонії, а не Україні. Така ж ситуація і з Uber, які мають  

більшу половину 51%, і це не враховуючи послуги з доставки їжі та 

електросамокати.[3] Середній чек міста Хмельницького становить 70 гривень, а 

кількість поїздок 2 мільйони, відповідно оборот ринку таксі становить 140 

мільйони. 

 
Рис. 1. Втрати бюджетів міст за рахунок несплати податків компанії Bolt  
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Як видно з рисунку, в 2020 році бюджет міста Києва втратив тільки за 

рахунок несплати податку на прибуток компанією Bolt 110,07 мільйони 

гривень, а місто Хмельницький 38,53 мільйони гривень.  Це несе за собою 

негативні наслідки, такі як загроза фінансової безпеки України та відтік 

капіталу за її межі. Адже ці кошти могли б витрачатися на міста та їх жителів, 

розвиваючи інфраструктуру міст  та добробут людей, а вони в той час 

переводяться в Естонію. Це пояснюється тим, що ця країна має зручну та 

гнучку податкову систему, створивши цифрові публічні сервіси та  

некласичний, інноваційний, «полегшений» офшор, який наразі не конфліктує із 

правилами деофшоризації. Наприклад, програма «e-residensy» – створює 

цифрове представництво фізичної особи-нерезидента, яке дозволяє їй 

використовувати всі онлайн-сервіси Естонії. Таким чином, в цій країні 

оподатковується чистий розподілений прибуток за ставкою 20%, цей вид 

прибутку має назву податок на виведений капітал, тоді як в решти країн наявна 

прогресуюча ставка, яка може сягати 50-70%.[6] 

Влада постійно працює над реформуванням ринку таксі, запровадивши 

ще в 2010 році штрафи для водіїв, які працюють неофіційно.  Проте, поки дані 

заходи не є високо результативними, тому що державні органи не мають 

вичерпної інформації про нові платформи чи мобільні застосунки, не знають, 

хто через такі сервіси надає послуги замовлення таксі, яку якість послуг вони 

забезпечують, яку відповідальність несуть водії.[3] 

Отже, ринок таксі є далеко не єдина сфера економіки з якої наша держава 

багато втрачає доходу. В першу чергу це обумовлено свідомістю вибору водіїв-

таксистів: працювати легально і в майбутньому мати стаж та пенсію чи ні. А 

також велику роль відіграють новостворені платформи та мобільні додатки, 

такі як Bolt, Uber, Uklon.   Адже вони є технологічними платформами, а не 

операторами автомобілів чи перевізниками, що спричиняє вибіркове 

оподаткування цієї сфери. 
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ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Глобалізація фінансових ринків та розширення торгових експортно – 

імпортних операцій в Україні обумовили необхідність єдиних підходів до 

фінансової звітності, а також гармонізації публічної інформації на 

міжнародному рівні. Одним із шляхів гармонізації є поступове запровадження 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) включають в себе:  

• Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);  

•  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);  

•  Інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації 

міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або раніше діючим 

Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC).  

Перехід на ведення обліку за міжнародними стандартами не припиняє, а 

навпаки, прискорює розробку національних стандартів обліку. У них мають 

бути розкриті особливості методики й техніки обліку національних об'єктів, але 

з урахуванням принципів, передбачених міжнародними стандартами. Отже, за 

всіх умов зберігається національна система ведення обліку в кожній країні, її 

https://www.eprav-da.com.ua/publications/2019/07/9/649477/
https://khm.gov.ua/uk/content/informaciya-pro-vykonannya-byudzhetu-mista-hmelnyckogo-za-2020-rik-0
https://khm.gov.ua/uk/content/informaciya-pro-vykonannya-byudzhetu-mista-hmelnyckogo-za-2020-rik-0
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/zvit_pro_viko-nannya_byudzhetu_mista_kiyeva_za_2020_rik/zvit_pro_vikonannya_mistsevikh_byudzhetiv_za_2020_rik/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/zvit_pro_viko-nannya_byudzhetu_mista_kiyeva_za_2020_rik/zvit_pro_vikonannya_mistsevikh_byudzhetiv_za_2020_rik/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/zvit_pro_viko-nannya_byudzhetu_mista_kiyeva_za_2020_rik/zvit_pro_vikonannya_mistsevikh_byudzhetiv_za_2020_rik/
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особливості та традиції. Існує декілька шляхів уніфікації та стандартизації 

національних облікових систем. 

З 1 січня 2018 року коло українських суб’єктів господарювання, які 

зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами 

розширюється:  

•  з 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, страховики; 

•  з 2013 року недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи; 

•  з 2014 року суб’єкти, що провадять допоміжну діяльність у сфері 

фінансових послуг і страхування; 

•  з 2015 року кредитні спілки; 

•  з 2018 року підприємства, які, згідно Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», належать до великих 

підприємств, тобто мають балансову вартість активів понад 20 млн. євро, 

чистий дохід від реалізації продуктів, товарів чи послуг – понад 40 млн. євро 

або де працює понад 250 осіб; 

•  з 2018 року підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку 

корисних копалин загальнодержавного значення [2].    

Особливістю запровадження у національну практику МСФЗ є  те, що 

спеціальної офіційної форми фінансової звітності для тих суб’єктів 

господарювання, які її складають за МСФЗ, не затверджено. Проте, у ІV розділі 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», встановлено правила їх 

складання як за національними так і за міжнародними стандартами. Крім цього, 

у типових формах фінансової звітності, містяться графи для наведення 

інформації щодо їх складання за МСФЗ.  

Доцільно зауважити, що до 2018 року, в практиці організації 

бухгалтерського обліку, був поширений такий варіант, що підприємства, які 

зобов’язані вести облік за МСФЗ, навіть після того, як подали свою першу 

звітність за МСФЗ могли вести облік за національними положення 

бухгалтерського обліку. В кінці року, ці підприємства після складання звітності 

за вимогами П(С)БО тільки трансформували цю звітність під МСФЗ. 

Починаючи з 2018 року, відповідно до Закону про бухгалтерський облік після 

подання першої фінзвітності за МСФЗ підприємство зобов’язане вести 

бухгалтерський облік згідно з обліковою політикою, складеною за 

міжнародними стандартами. Отже, стало зрозумілим, що після подання першої 

МСФЗ – звітності, не можна вести бухгалтерський облік за П(С)БО, складати 

на його основі фінзвітність, а потім її трансформувати відповідно до вимог 

МСФЗ. Тобто, підприємства, які вже звітували за МСФЗ, з 2018 року, 

зобов’язані вести облік за розробленою обліковою політикою за міжнародними 

стандартами. 

Ще одним із нововведень Закону України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII 

«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
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звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», що наближає 

національний облік України до міжнародної практики, було застосування 

такого поняття як «таксономія фінансової звітності». Трактування поняття 

«таксономія» у Вікіпедії звучить наступним чином: таксономія - наука про 

принципи та способи класифікації й номенклатури складноорганізованих 

ієрархічних систем дійсності: органічного світу, об'єктів географії, геології, 

мовознавства, суспільства тощо. Синонім понять «систематика», 

«класифікація». Завдання таксономії - визначення і теоретичне обґрунтування 

класифікаційних одиниць - таксонів, їх системи, супідрядності, співвідношення 

та обсягу. Отже, в цілому таксономія - це класифікаційна система, яка може 

бути використана для ідентифікації та структурування інформації з метою 

полегшення її пошуку та обробки користувачем.  

В свою чергу Таксономія фінансової звітності – це склад статей і 

показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. 

Система Таксономії МСФЗ перераховує та визначає конкретні коди, якими 

можна скористатися для ідентифікації інформації, розкритої у фінансовій 

звітності за МСФЗ.  

Загальна таксономія фінансової звітності випускається Фондом 

міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія). З 

технічної точки зору таксономія базується на XBRL – відкритому стандарті для 

подання фінансової звітності в електронному вигляді. Система фінансової 

звітності – це інтегрована система, що дозволяє отримувати, перевіряти, 

обробляти та розкривати фінзвітність суб’єктів звітування та їх аудиторських 

звітів на основі використання документів у форматі Inline XBRL (іXBRL), що 

розроблені на основі таксономії прийнятої та опублікованої Мінфіном. XBRL 

(англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової 

звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. Ця форма широко 

поширена в світі, тому що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та 

кількісних показників. На даний час XBRL офіційно рекомендований до 

використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання 

звітності за стандартами МСФЗ. 

Таксономія МСФЗ також включає зміст, який описує значення елемента 

бухгалтерського обліку або допомагає користувачу знайти правильний елемент. 

Дані Таксономії МСФЗ згруповані відповідним чином, що зумовлено 

полегшенням для складання звітності. Про запровадження таксономії Мінфін 

говорив ще у 2017 році, але впровадження її з кожним звітним роком 

відтерміновувалось практично до 2020 року. Проте, урядом України були 

розроблені необхідні заходи щодо подовження строків подання фінансової 

звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі Таксономії 

UA XBRL МСФЗ 2020 року [3], впродовж усього 2021 року та не застосовувати 

санкції за неподання такої звітності суб'єктами господарювання. Не дивлячись 
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на трудності запровадження таксономії фінансової звітності цей процес в 

Україні розпочато, що є ще одним кроком наближення національного обліку і 

звітності до міжнародних стандартів.  О 

Отже, процес реформування організації бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в Україні є довготривалим, трудомістким та досить 

повільним. Проте, уряд України поступово та виважено вносить зміни до 

Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних та зменшуючи 

прогалину між вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою 

європейською. Поступове та поетапне запровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності та обліку в нашій державі дасть змогу залучати іноземних 

інвесторів і розширювати експортні можливості українських товаровиробників, 

що, своєю чергою забезпечить вихід із кризи та сприятиме майбутньому 

процвітанню української економіки. 

 
Список використаних джерел 

1. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»:  Закон 

України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-

19  

 2. Ціцька Н., Малецька О. Нововведення в обліку та звітності суб’єктів 

господарювання, які працюють за МСФЗ. Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством:матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 

1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. С.240-243 

3. Фінансова звітність за МСФЗ у новому електронному форматі XBRL. 

URL:https://medoc.ua/blog/finansova-zvitnist-za-msfz-u-novomu-elektronnomu-formati-

xbrl. 

  



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
165 

 

СЕКЦІЯ 4: ВІТЧИЗНЯНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ 

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

SECTION 4: DOMESTIC BANKING SYSTEM AND ITS ROLE FOR 

ENSURING ECONOMIC STABILITY OF THE STATE 
 

Alekseyenko Maksym, Dr. of Econ., Professor 

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine 

Gennadiy Kalashnikov 

 

BANKING SYSTEM: REALITIES AND SCENARIOS OF DEVELOPMENT 

IN THE CONDITIONS OF MILITARY AGGRESSION 

 

The development of alternative scenarios for saving money has become 

especially actual in the conditions of large-scale military aggression. A necessary 

condition for the transformation of savings into investments is the way of their 

mobilization [1]. Households are faced with the extremely urgent task of choosing the 

tools of the use of their savings, and financial intermediaries are faced with offering 

appropriate tools that would allow them to transform their savings into investment 

resources. It is important to consider alternative scenarios, adapted to the 

implemented measures taking into account the dynamic changes of the external 

environment [2, p. 208]. 

According to the method of mobilization, there organized and unorganized 

savings are distinguished. The organized savings take place when financial 

intermediaries are involved in their mobilization and placement. On the invested 

savings in this way, their owners receive income after some time. The presence of 

unorganized savings is unfavorable not only to the state but also to their owners. The 

owners are deprived of the opportunity to receive income in the form of interest, 

dividends, and the process of regulating the money supply in circulation is 

complicated for the state. 

The most popular tool for mobilizing money savings are deposits of credit 

institutions, including banks. The volume of deposits in banks is constantly 

fluctuating. Despite the military risks, the level of liquidity is consistently high. The 

volume of clients' funds in banks increased mainly at the expense of hryvnia funds of 

the population on demand. During the quarter of the year, the volume of hryvnia 

funds of individuals increased by 10.8% due to funds on demand, while in foreign 

currency they decreased by 8.6% in dollar terms. During the quarter of the year the 

funds of economic entities decreased by 13.1% in hryvnia and by 10.6% in foreign 

currency [3]. Let us note that the amount of funds of corporations during the war 

decreased, mostly in foreign currency; after the start of a full-scale war, the demand 

for credit from the population declined; corporate lending was supported by the 

improved government programs. 
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The Head of the National Bank of Ukraine admits that “keeping financial 

defense” has turned from a general metaphor into a special example of heroic and 

highly patriotic mission, imbued with the experience of military realities: constant 

stress, many unforeseen situations, uncertainty and threat to life [4]. Banks almost 

always reserve the right to change or supplement the terms of the agreement 

governing the terms of the deposit, especially the right to change the deposit rate. 

This is achieved, in particular, by including the conditions in the relevant agreement 

under which the consent of the depositor for the change of the terms of the agreement 

or termination of it is foreseen. 

Banks, when offering their depositors standard forms of agreements, usually do 

not allow owners of financial assets to make changes or additions to the text, i.e. if 

the client fully agrees with the terms offered by the bank – the agreement is 

concluded, is not agreed and its changes or additions are offered – the agreement is 

not concluded. 

At the beginning of the military aggression in Ukraine the following institutions 

are registered in the State Register: 69 banks and 10 representative offices of foreign 

banks. The regulator is amending the Regulation on banking licensing: easing the 

requirements for confirming the sources of origin of funds of bank owners; the ability 

to submit documents both on paper and in the form of an electronic document; 

unification of signs of impeccable business reputation; permission for banks to decide 

on changing the location of separate units. In Ukraine, as of May 1, 2022, the market 

of non-banking financial services is represented by 1,664 participants (at the 

beginning of March – 1,846), of which: 894 financial companies (901 – at the 

beginning of March); 187 credit unions (275); 197 pawnshops (259); 145 insurers 

(145); 110 leasing companies (134); 64 insurance brokers (65); 67 collection 

companies (67) . The National Bank continues to process information and packages 

of documents received from participants in the market of non-banking financial 

services before the start of military aggression and during martial law. 

The largest portfolio of military IGLBs is concentrated among primary dealer 

banks; the number of depositors among citizens and businesses increased from 58.1 

thousand to 67.0 thousand. As of May 23, 2022, the volume of investments of 

Ukrainian citizens and businesses in military bonds comprised: UAH 6.8 billion 

(about 10% of the total); $ 49.5 million USA (almost 35%); 26.2 million euros (about 

15%). The volume of non-residents' investments in military IGLBs is UAH 300.4 

million [5]. 

Summing it up, let us note that the priority of the National Bank is the 

transparency of the non-banking financial services market. Mobilization of monetary 

savings of the population through financial intermediaries will help improve the 

living standards of households and social and economic development of the country. 
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INTRODUCTION OF THE CENTRAL BANK'S DIGITAL CURRENCY: 

GLOBAL TRENDS AND PROSPECTS IN UKRAINE 

 

Technological advances and their application, particularly in the financial 

sector, have led to a wider spread of digital services in addition to a significant shift 

to non-cash and contactless transaction methods. Against the backdrop of uncertainty 

caused by COVID-19, this prompted banks and financial centers to intensify research 

on the advantages and disadvantages of introducing new forms of central bank money 

through the issuance of central bank digital currencies (CBDC). 

60 central banks have surveyed the CBDC since 2014, while surveys of the 

world's leading think tanks show an upward trend in the development of national 

cryptocurrency projects around the world. Currently, 110 countries or more than half 

of the world's central banks are exploring CBDC issuance opportunities. 

needs, central bank surveys by Bison Trails analysts in 2021 showed that 86% 

are actively exploring the potential of CBDC, 60% are experimenting with 

technology, and 14% are deploying pilot projects [2]. Analysts at McKinsey in 

Global Payments Report 2021 say the transition to CBDC is inevitable. A Guardtime 
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survey in the 10 largest countries in Europe and Asia, as well as the US and UAE, 

found that only 10% of consumers do not want to use CBDC [1], while dGen 

estimates that by 2030 only three to five countries world emit CBDC [3]. 

National Ukraine was one of the first centers of banks in the world to study the 

possibility of launching CBDC - e-hryvnia. Already in September 2018, a pilot 

project was launched to study the potential of innovative, secure and operational 

payment and transactional platform for retail use based on blockchain technologies 

and tested launch and operation of digital currency (CBDC) among employees of the 

National Bank based on payment system "Space". By the end of 2022 it is planned to 

fully test the first real pilot of the e-hryvnia, and then launch it on a large scale. 

The urgency of accelerating the process of issuing digital currency by the 

central bank (CBDC) in Ukraine has become especially acute after the Russian 

invasion of Ukraine. Among the main motives for the release of CBDC in modern 

realities: diversification of payment methods, such products, in light of the reduction 

of cash use and changes in the payment landscape; increasing financial accessibility 

for individuals; creation of new mechanisms of social support; increase efficiency 

and reduce transaction costs of transfer from one payment market participant to 

another with almost instantaneous speed; transparency and confidentiality to ensure 

compliance with the necessary prudential standards, in particular on the prevention of 

money laundering and terrorist financing. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КРИЗОВОГО СТАНУ 

БАНКУ 

 

Виконуючи функції посередника у фінансовій системі держави, 

діяльність банківських установ постійно знаходиться під впливом 

різноманітних факторів зовнішнього та внутрішнього впливу, що призводить до 

невизначеності та ризикованості діяльності. Сучасний стан національної 

економіки, який характеризується наявністю форс мажорних обставин 

внаслідок воєнної агресії проти України, знаходиться у скрутній ситуації, коли 

промисловий сектор економіки або скорочує діяльність, або повністю її 

припиняє внаслідок бойових дій. Національна економіки втрачає значні обсяги 

ВВП, банківська система змушена скорочувати обсяги фінансових потоків між 

різними суб’єктами ринкових відносин. В свою чергу, вище перелічені фактори 

призводять до скорочення діяльності банківських установ, а в більш 

негативному результаті – до скорочення кількості діючих банків через 

припинення їх діяльності. Таким чином, можна відзначити про поглиблення 

кризового стану національної економіки в цілому, та банківської системи 

зокрема. 

На сьогодні існує велика кількість наукових досліджень та практичних 

наробок з приводу антикризового управління банківськими установами, як з 

точки зору державного управління банківською системою взагалі, так й 

внутрішньої системи управління окремою банківською установою. Але, існує 

потреба в уточненні методичних підходів, послідовності та змісті виконання 

завдань оцінки кризового стану банку його системою управління особливо в 

сучасних умовах функціонування. 

Як відомо, методичний підхід являє собою систему методів та принципів 

наукового пізнання щодо вирішення конкретного завдання в декілька етапів. 

Оцінити кризовий стан банківської установи, на наш погляд, можливо через 

послідовність проведення чотирьох етапів.  

Перший з них, аналітичний етап, потрібно поділити на дві складові. Одну 

з них присвятити вивченню поточної ситуації на макрорівні. Процес 

визначення основних фінансових потоків на державному рівні, рівень ВВП, 

інфляцію поточну та очікувану, відіграє значну роль у функціонуванні всієї 

банківської системи та окремого банку. Крім цього, банки функціонують у 

високо конкурентному середовищі. Оцінка діяльності банків-конкурентів 

значно спрощує оцінку поточного стану функціонування банку та 

прогнозування надання банківських послуг. Іншою складовою аналітичного 

етапу методичного підходу до оцінки кризового стану банківської установи є 
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оцінка його фінансового стану. Наряду з існуючими аналітичними та 

нормативними методами оцінки фінансового стану, такими як: виконання 

обов’язкових нормативів НБУ, статистичний аналіз активних операцій, 

зобов’язань банку, банківських послуг, операцій кредитного характеру, 

операцій з цінними паперами та ін., - стає все більше прихильників «стрес 

тестування», яке поєднує аналіз показників макрорівня з місцем конкретного 

банку у фінансовій системі держави відповідно результатам його діяльності. 

Другий етап методичного підходу, оціночний, необхідний для визначення 

рівня кризового стану банку та прийняття управлінських рішень щодо 

впровадження заходів антикризового управління. Використовуючи системний 

та комплексний підходи, узагальнення результатів проведеного аналітичного 

етапу методичного підходу є підставою щодо розрахунку інтегрального 

показника з критеріальною оцінкою рівня кризового стану банківської 

установи. Необхідним є розпізнавання кризових явищ, визначення причин та 

наслідків на результати діяльності банку. Від злагодженої аналітичної роботи 

та висновків всіх підрозділів банку залежить вірогідність більш точної оцінки 

рівня його кризового стану. 

Від результату оціночного етапу методичного підходу залежить 

прийняття управлінського рішення щодо антикризового управління банком на 

його третьому етапі. Управлінські рішення з антикризової програми 

приймаються за наступними напрямами: 

- визначення можливостей запобігання кризи та/або її пом’якшення;  

- забезпечення функціонування банку в умовах кризи; 

- стабілізація діяльності окремих підсистем банку для подолання 

(пом’якшення) проявів системної кризи банку в цілому для створення 

можливостей його подальшого розвитку або ліквідації; 

- ліквідація наслідків кризи та/або ліквідація банку; 

- відновлення життєдіяльності банку, якщо кризу вдалось подолати. 

Останній, прогнозний етап методичного підходу повинен бути 

спрямований на поточне планування та корегування прогнозу діяльності банку, 

надання банківських послуг з урахуванням дій антикризового управління. 

Таким чином, в сучасних складних економічних умовах для нормального 

функціонування банківській установі необхідні заходи передбачення та/або 

подолання вже існуючих кризових явищ. Саме на це спрямований 

запропонований методичний підхід до оцінки рівня кризового стану банківської 

установи, який враховує аналіз існуючого ситуації макро- та мікросередовища, 

інтегральну оцінку з визначенням критеріїв рівня кризового стану банківської 

установи та заходи його подолання. 
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РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ КУРСУ 

ДОЛАРУ США ДО ГРИВНІ 

 

З початком військової агресії росії фінансово-економічна ситуація в 

Україні досить напружена. Військові дії, які за планами нападника, мали 

закінчитися за три дні тріумфальною перемогою, виявилися нездійсненими. 

Україна продовжує тримати оборону та здійснювати контрнаступи. Та шкода, 

яка завдана економіці країни, значна, і з кожним днем все зростає. Незважаючи 

на складні умови банківська система продовжує працювати, тримаючи виклики 

сьогодення, банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в 

умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення. 

Водночас, зважаючи на початок війни, 24 лютого 2022 року 

Національним банком України було ухвалено Постанову № 18 «Про роботу 

банківської системи в період запровадження воєнного стану» [1], якою 

запроваджено основні умови роботи банківської системи. За три місяці війни до 

зазначеної постанови було внесено біля 20 змін з уточненням та корегуванням 

деяких пунктів з метою забезпечення ефективної роботи. 

Таблиця 1 

Основні показники валютного ринку (дол. США) України, 

 січень-квітень 2022 року 

Показники валютного ринку України за 2022 рік 
 

Січень Лютий Березень Квітень 

Офіційний курс гривні до долара США (за 1 од.) 28,7839 29,2549 29,2549 29,2549 

Середньозважений курс гривні за опера-ціями з 

готівковою іноземною валютою:     

         продажу долар США 28,1391 28,489 30,1622 31,1292 

         купівлі  долар США 28,0063 28,1764 29,2549 30,4188 

Курс інтервенцій НБУ (середньозважений за 1 

долар США):     

         продажу 28,3544 28,7918 29,6185 29,5575 

         купівлі 28,4028 28,6809 29,2549 29,2549 

Інтервенції НБУ:     
Об’єм продажу млн. дол США  1 511,20 1 261,50 1 390,90 1 685,30 

Об’єм купівлі млн. дол США  197,7 951,2 616,9 15,5 

Обсяг операцій з готівковою іноземною 

валютою, Усього (млн. дол США в еквіваленті):     

         продажу 1 629,80 1 408,40 71,4 68,8 

         купівлі 1 627,50 1 415,10 72,1 62,7 
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Так, НБУ було п.13 зазначеної Постанови зафіксовано курс гривні до 

долара США на рівні 24 лютого 2022 року, тобто 29,2549 грн., який НБУ 

втримує і до сьогодні. За поясненнями НБУ фіксація курсу буде зберігатися 

поки переваги будуть перевищувати недоліки формування курсу. Та є 

обмеження, що за таким курсом можуть працювати лише підприємства, які 

купують за кордоном товари, що входять до списку критичного імпорту. Серед 

таких товарів, наприклад, паливо, медикаменти, будматеріали, харчові 

продукти і ін. 

Стосовно банківських курсів, НБУ було встановлено обмеження 

відхиляння банківських курсів від офіційного не більш, ніж на 10%.  

Та Постановою № 102 від 20.05.2022 р. НБУ дозволив «продаж клієнтам 

готівкової іноземної валюти за курсом, установленим уповноваженою 

установою», тобто дозволив встановлювати ринковий курс [2]. Також 

Національним банком скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу 

списання з рахунків клієнтів коштів у гривні за розрахунковими картковими 

операціями за кордоном. НБУ не зняв обмеження для банків на встановлення 

курсу у безготівковому сегменті ринку, якими встановлено нижню межу - 

офіційний курс, а найвищу вартість валюти - офіційний курс +1%.  

Таблиця 2 

Динаміка середнього курсу долару США до гривні в після 

встановлення ринкових умов формування [3] 
КУРС ДОЛАР США ДO ГРИВНІ 

  

21.05.202

2 

23.05.202

2 

24.05.202

2 

25.05.202

2 

26.05.202

2 

27.05.202

2 

28.05.202

2 

Середній  

курс 

продажу  

32,0000 33,0000 36,0000 35,2000 35,3500 35,5500 35,5000 

Середній  

курс 

купівлі 

32,1800 35,0000 37,3000 36,6000 36,5000 36,6000 36,5000 

НБУ 29,2549 29,2549 29,2549 29,2549 29,2549 29,2549 29,2549 

Валютни

й 

аукціон  

купівля  

- - - - - - 36,3370 

Валютни

й аукціон  

продаж 

- - - - - - 36,6000 

 

Обмінний курс в банках, обмінниках і на чорному ринку станом на 

28.05.2022 року становить - середня купівля 36,30 грн./дол. США, середній 

продаж 36,50 грн./дол. США. 
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Таблиця 3 

Фактичні курси долару США до гривні станом на 28.05.2022р. в касах 

банків та при оплаті карткою 

КУРС ДОЛЛАР США ДO ГРИВНІ В БАНКАХ 

 У касах банків При оплаті карткою 

Купівля Продаж Купівля Продаж 

Укрсиббанк  29.260 29.550 
  

Альфа-Банк  34.000 35.000 29.400 32.400 

Укрексімбанк  35.500 36.450 
  

Ощадбанк  35.700 36.500 29.255 32.270 

ПУМБ  36.000 36.500 
  

OTP Bank  32.500 36.500 29.300 32.550 

Універсал Банк  35.000 36.500 
  

Приватбанк 36.000 36.600 29.255 32.680 

Райффайзен Банк  36.000 36.700 
  

Укргазбанк  34.800 36.800 

   

Основні завдання, які декларує НБУ зазначеними діями, є збереження 

валютних ресурсів для пріоритетних видатків на оборону та критичний імпорт, 

недопущення непродуктивного відтоку капіталу, стабілізація експортних 

надходжень; активізація робота фінансового ринку з метою впливу НБУ на 

інфляцію через ключову ставку. Вільне формування курсу згідно ринкових 

умов безпосередньо пов’язане зі зменшенням ліміту на зняття готівки за 

кордоном з гривневих карт до 50 000 грн. на місяць. 

Констатуючи вищевикладене, фактично на сьогодні в Україні діють три 

валютні курси: офіційний, готівковий валютний курс, а також картковий курс, 

яким конвертується гривня у валюту для оплати за кордоном.  

Звісно, основною причиною девальвації гривні стала військова агресія 

росії. Зважаючи на проведення дослідження, зрозуміло, що подальша поведінка 

курсу валют залежатиме від ситуації на фронті та підтримки іноземних країн як 

у військовому, так і в фінансовому плані.    
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Важливим, стратегічним джерелом ресурсів для банківської системи є 

заощадження населення, які являють собою вклади на депозитних рахунках, 

цінні папери, наявні заощадження в національній та іноземній валютах, а також 

інші форми заощаджень домашніх господарств [1, с. 356]. 

Ми погоджуємося з думкою вітчизняного науковця  Л.О. Примосткою, 

яка у монографії, присвяченій заощадженням населення стверджує, що 

«заощадження населення – це частина чистих сукупних доходів населення, яка 

формується за рахунок скорочення особистих витрат, спрямовується на 

нагромадження фінансових і нефінансових активів, є власністю економічного 

суб’єкта та призначена для підвищення його споживчого стандарту в 

майбутньому» [2, с. 21]. 

На обсяг накопичених заощаджень впливають як економічні, так 

неекономічні фактори. До економічних факторів належить рівень доходів 

домогосподарства, наявність у них товарів тривалого користування та мотиви 

заощаджень. До психологічних та соціальних факторів – схильність членів 

домогосподарства до заощадження та до ризику, рівень довіри до держави та 

фінансових інститутів, досвід фінансової поведінки у минулому та його 

суб'єктивна оцінка, оцінка поточної ситуації в країні та її перспектив, знання 

основних фінансових інструментів та поінформованість про можливості 

вкладення коштів, інформаційні джерела, що використовуються при прийнятті 

рішень, фінансова грамотність населення [3, с. 229-230].  

Схильність до заощаджень в Україні має негативну тенденцію, що 

пояснюється нестабільністю економіки, соціально-політичними кризами, 

низькими доходами населення, низьким рівнем довіри до банківської системи.  

Починаючи з 2013 р. частка заощаджень у доходах населення постійно 

знижується, різке падіння відбулося у 2014 р. під впливом соціально-політичної 

кризи в країні, а саме з 7,5% до 2,0%.  А починаючи з 2019 р. взагалі має 

від’ємне значення. Адже зростання реальних доходів населення (з урахуванням 

інфляції) у 2019-2020 р. сповільнилося.  

Домінуючою формою заощаджень українських домогосподарств 

виступають неорганізовані заощадження і, зокрема, нагромадження у готівці. 

Динаміка грошового агрегату М0 та його відношення до М3 станом на 

31.12.2012-31.03.2022 рр. зображена на рис. 1. 

За даними рис. 1 можна зробити висновок щодо рівня питомої ваги 

грошового агрегату М0, тобто готівки в обігу поза банками, у структурі  

грошової маси М3. Так, зростання рівня готівки відбувалося у період соціально-



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
175 

 

політичної кризи 2014р. до рівня 29,6%. За період 2015-2019 рр. спостерігається 

поступове зниження готівки в обігу, однак починаючи з 2020 р., під впливом 

світової пандемії частка готівки знову зросла до 28,0% у 2021 р. На початку 

2022 р. військова агресія проти України спричинила зростання готівкової 

грошової маси до рекордних 30,5%. 

 

*березень 

Рис. 1 Динаміка грошового агрегату М0 та його відношення до М3  

станом на 31.12.2012-31.03.2022 рр., млн. грн., % 
Складено автором за матеріалами [4] 

 

Для удосконалення процесу залучення заощаджень домогосподарств 

банки та небанківські фінансові посередники повинні розширювати перелік 

фінансових послуг, застосовувати як цінові так і нецінові маркетингові 

інструменти впливу на поведінку населення на фінансовому ринку. Саме 

заощадження населення можуть стати додатковим суттєвим джерелом 

банківських ресурсів, які через відповідний перерозподільний механізм можуть 

перетворитися в інвестиційний ресурс розвитку національної економіки. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ В  

АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

 

Стале функціонування та динамічний розвиток банківської системи є 

однією з умов успішного розвитку економіки держави. Проте, зараз банківська 

система України функціонує в умовах невизначеності, фінансової 

нестабільності, політичних перетворень та окупації частини країни. Під 

впливом макроекономічних і політичних чинників, військового стану наявні 

проблеми в банківській системі. Так, згідно з результатами звітів 

Національного банку України, станом на 1 січня 2021 р. в Україні 

функціонувало 74 банки,  на 1.01.2022 р. – 71, на 1 квітня 2022 р. – 69, що 

порівняно менше на 5 банків.  

З 69 банків, що зараз працюють в Україні 4 – державні, 16 – банки 

іноземних банківських груп і 49 – банки з приватним капіталом. Серед 

10 провідних банків країни – 4 державних та 6 приватних, які загалом 

контролюють 77 % активів, 75 % зобов’язань, 76 % власного капіталу 

банківської системи й 71 % відділень. Тому діяльність цих банків під час війни 

визначає стійкість банківської системи країни загалом. 

Важливим аспектом стабільного функціонування банківської системи в 

сучасних умовах є її ліквідність, а отже достатня забезпеченість ресурсною 

базою. 

Для недопущення зменшення ресурсної бази представники НБУ разом із 

парламентарями за дорученням президента розробили закон про гарантію 100% 

вкладів населення та фізичних осіб-підприємців у воєнний час, який було 

схвалено 01.04.2022 року. Він також передбачає збільшення гарантованої суми 

за такими вкладами до 600000 грн. через три місяці після припинення чи 

скасування дії воєнного стану. [1] 

За інформацією  Незалежної Асоціації Банків України, за підсумками 2021 

року у рейтингу  Forbes Ukraine визначеноТОП-15 найбільш комфортних банків 

України для фізичних осіб, серед яких перше місце посів ПриватБанк із 

рейтинговим балом 74. Рейтинг розраховувався як середнє значення показників 

за трьома критеріями: величина ставок і комісій, надійність і зручність. [2] 

На сьогодні, ПриватБанк пропонує великий спектр послуг для фізичних 

осіб, серед яких: оформлення депозитів, роз'яснення умов і правил розміщення 
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депозитних вкладів у банку, укладання депозитних угод між банком та 

клієнтом, припинення та продовження терміну вкладів. 

Актуальною є проблема залучення депозитів у воєнний період, вимоги 

фізичних осіб щодо вибору банку та можливостей збереження й примноження 

своїх заощаджень враховуючи зміни в банківській системі. 

ПриватБанк пропонує зручне відкриття депозитів і високі проценти у 

гривнях для своїх клієнтів. Основними депозитними програмами для фізичних 

осіб в АТ КБ “ПриватБанк є: 

1. Стандарт (з правом дострокового повернення); 

2. Приват-вклад (з вільним поповненням і зняттям коштів); 

3. Джуніор (накопичення на користь дитини); 

4. Скарбничка (автоматичне накопичування коштів). 

Від ефективності управління депозитним портфелем залежить 

рентабельність та ліквідність банку, що безпосередньо впливає на його 

стабільність та спроможність до проведення активних операцій. 

Завдання щодо формування депозитного портфеля полягає у необхідності 

забезпечити переважання стабільних, але одночасно недорогих ресурсів. 

Згідно аналітичних звітів Приватбанку за 2019-2020 роки, за суб'єктами 

залучення грошових ресурсів, строкові депозити фізичних осіб майже втричі 

перевищують строкові вклади юридичних осіб. Це дозволяє зробити висновок, 

що кошти населення є основним джерелом формування депозитного портфелю 

банку. 

Аналізуючи структуру коштів фізичних осіб протягом 2019-2020 років, 

можна визначити, що строкові депозити у 2020 році в порівнянні з 2019 роком 

зросли на 3206 млн. грн. (3,2%). Поточні рахунки також зросли на 34503 млн. 

грн. (38%).  Всього коштів фізичних осіб у 2020 році збільшилось на 72087 млн. 

грн., що становить майже 20%. Такі показники свідчать про збільшення вкладів 

фізичних осіб у 2020 році. [5] 

Згідно розподілу депозитів фізичних осіб за групами банків у 2018-2022 

роках, частка Приватбанку в структурі всіх депозитів була доволі суттєвою, 

хоча дещо  зменшувалася: від 35,3% у грудні 2018 року до 31,2% у грудні 2021 

року. За даними першого кварталу 2022 року вона збільшилась до 32,8%. [3] 

Незважаючи на війну та тотальне падіння депозитних ставок, як 

повідомляє НБУ, обсяги гривневих коштів населення за 1 квартал 2022 року 

збільшились на 10,8%. Найсуттєвішим було зростання у Приватбанку, який 

забезпечив половину номінального приросту гривневих коштів. 

Згідно даних Нацбанку зростали лише кошти до запитання (відразу 

на чверть за квартал), тоді як строкові кошти зменшились на 7,5%. Це 

пояснюється тим, що середньозважена ставка за вкладами у гривні досягла 

історичного мінімуму в 6,9%. [4] 

https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/
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Отже, АТ КБ “Приватбанк” займає вагоме місце на ринку депозитного 

обслуговування фізичних осіб. Зважаючи на виклики сьогодення, потреба у 

нарощуванні ресурсної бази є постійною, тому банк ґрунтовно підходить до 

вдосконалення своїх депозитних продуктів, активно розвиває систему 

віддаленого банкінгу, що забезпечує максимально комфортні умови управління 

власними коштами для фізичних осіб.  
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МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

  

Якість кредитного портфеля – основа фінансової стійкості банківської 

установи. У період турбулентності більшість позичальників відчувають 

складнощі з обслуговуванням та своєчасним погашенням кредитів. Зростання 

частки проблемних кредитів може і кінцевому підсумку призвести до того, що 

банку доведеться призупинити свою діяльність. 

Роботу з проблемними кредитами необхідно проводити за трьома 

напрямками: 

1) реструктуризація заборгованості; 

2) стягнення заборгованості (при неможливості реструктуризації); 

3) продаж проблемного кредитного портфеля. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-20#Text
https://forbes.ua/ratings/15-naykomfortnishikh-bankiv-ukraini-08092021-2325
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-03.pdf?v=4
https://minfin.com.ua/ua/2022/05/26/86020702/
https://static.privatbank.ua/files/PB_SepUkr_2021.03.15_Zvit_Last_n.pdf
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Реструктуризація кредиту дозволяє позичальнику виграти час для 

відновлення платоспроможності, а банку – зберегти прийнятну категорію якості 

кредиту, отримувати відсотки і в кінцевому підсумку повернути максимальну 

частину основного боргу. При прийнятті рішення про реструктуризацію 

кредиту банк оцінює фінансовий стан позичальника, прогноз грошових потоків 

та перспективи відновлення бізнесу, загальний рівень кредитного 

навантаження, структуру боргового портфеля, готовність власників бізнесу 

підтримувати компанію в кризовій ситуації. 
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МОНІТОРИНГ УМОВ ТА ПРАВИЛ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ КАНІКУЛ 

НА ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

Одним з методів підтримки клієнтів у військовий час є введення 

кредитних канікул - пільгові умови договору, коли клієнти мають право не 

вносити обов'язковий мінімальний платіж. Ознаками кредитних канікул є 

відтермінування сплати боргу та правом кредитора, перевагами - можливість на 

законних підставах отримати відстрочку в погашенні кредиту у важкій 

фінансовій ситуації; зниження кредитного навантаження; відсутність пені і 

штрафів за прострочення платежів, що особливо актуально у випадку 

перебування у зоні бойових дій чи через втрату доходу. 

Умови та правила надання кредитних канікул у військовий час банки 

визначають самостійно (табл. 1).  

  

http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/7_2019/34.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_MaP.pdf?v=4
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Таблиця 1 

Моніторинг умов та правил надання кредитних канікул на час військового 

стану 

Банки Умови та правила надання кредитних канікул 

Ощадбанк 

 

Термін: з 01 березня по 31 травня 2022 р. 

Умови: призупинення нарахування процентів за користування кредитом; 

не обов’язкові платежі за кредитами до 31 травня; припинення 

перенесення несплачених платежів на прострочення у випадку 

несвоєчасного виконання зобов’язання; штрафні санкції/пені не 

нараховуються у разі невнесення платежу; призупинення передавання 

інформації до бюро кредитних історій. 

Джерело: https://www.oschadbank.ua/news/osadbank-zaprovadzue-kreditni-

kanikuli-dla-fizicnih-osib 

Приватбанк 

Термін: з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 рр. 

Умови: клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний 

платіж; додатково до канікул, у березні встановлено кредитну ставку 

0,001%; на сьогодні встановлено пільговий розмір кредитної ставки на 

рівні 1,7%; проценти нараховуватимуться у травні, але до 1 червня за 

кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим. 

Джерело: https://privatbank.ua/news/2022/4/5/1607 

Райффайзен 

Банк 

Термін: кредитні канікули строком на 6 місяців 

Умови: оформлення онлайн-заявки для отримання права на кредитні 

канікули. Протягом 7 робочих днів буде надіслано смс-повідомлення 

про прийняте Банком рішення з умовами кредитних канікул, що є 

підтвердженням їх встановлення; 

- процентна ставка за користування кредитними коштами у розмірі від 

30% до 36% річних; 

- мінімальний щомісячний платіж встановлюється у розмірі від 2,5% до 

3,0% замість стандартного 5% (розраховується від суми заборгованості 

по кредитній картці); 

- після закінчення кредитних канікул Банк повертає стандартні умови 

Вашого кредитного договору. 

Джерело:  https://raiffeisen.ua/promo/credit_card_holidays 

Альфа-Банк 

 

Термін: березень – серпень 2022 року. 

Умови: 

Березень: канікули встановлені автоматично, незалежно від того, 

надійшло від клієнта погашення боргу чи ні. 

Квітень: на платежі канікули встановлені, якщо не надійшли кошти на 

погашення боргу. Якщо ж на рахунок кредиту або кредитної картки від 

вас надійшла оплата на погашення мінімального платежу, канікули за 

цей місяць вже не будуть активовані та відбудеться стандартне 

розподілення суми на погашення боргу. 

В разі активації умови канікул наступні: 

- якщо в поточному місяці ви не можете погасити встановлений 

обов’язковий мінімальний платіж, то на наступний день після дати 

платежу він анулюється; 

- відсоткова ставка — без змін, але відсотки сплачуються шляхом 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
181 

 

Банки Умови та правила надання кредитних канікул 

збільшення суми загальної заборгованості. 

У випадку виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості при 

погашенні відсотків, розмір кредитного ліміту відповідно збільшується 

на суму несанкціонованої заборгованості. 

"Розстрочка на картку" обслуговується стандартно: платіж за графіком 

переноситься на рахунок заборгованості за кредитною карткою і далі 

враховується як звичайна сума боргу. 

Додаткові умови: по кредитам кредитні канікули не застосовуються, 

якщо до кінця строку дії залишається два або менше непогашених 

платежів. 

Джерело: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/4478116141074-Які-

умови-кредитних-канікул-за-всіма-кредитними-картками-та-

кредитами-з-1-березня-2022-року- 

ПУМБ 

Термін: 3 місяці 

Умови: автоматичне підключення клієнтам банка - фізичним особам 

кредитних канікул по діючим кредитам готівкою, товарним кредитам та 

розстрочці «Сплачуйте частинами NEW». Після активації кредитних 

канікул клієнти отримають Push або Viber-повідомлення про 

підключення сервісу; продовження терміну дії договорів на 3 місяці; 

прострочка не впливає на кредитну історію клієнтів; банк не буде 

нараховувати штрафи та підвищені відсотки за непогашену 

заборгованість; скасування обов’язкового внесення тіла кредиту та 

зменшення обов‘язкових платежів на 3 місяці; 

Джерело: https://www.pumb.ua/credit-holidays 

ОТП банк 

Термін: 3 1 березня 2022 року по 31 березня 2022 року 

Умови: платежі, що не було сплачено протягом дії кредитних канікул, 

перенесено на кінець графіку платежів; чергові планові платежі за 

кредитами підлягають оплаті згідно зі встановленим графіком, інакше їх 

буде визнано простроченими; штрафи, пені та підвищену процентну 

ставку застосовано не буде; можливість оформити заявку про 

проведення Банком реструктуризації кредиту у зручний для вас спосіб 

(тимчасове або постійне зменшення розміру щомісячного платежу, зміни 

графіку погашення або збільшення строку кредитування), за 

неможливості сплачувати плановий платіж у повному обсязі та з метою 

виконання зобов'язань за кредитом. 

Джерело: https://www.otpbank.com.ua/privateclients/information/vacation-

loan/ 

 

Згідно проведеного моніторингу умов (табл. 1) недоліками є: 

встановлення % за кредитами, хоча і зниженими (наприклад, Приват банк 

змінив умови кредитних канікул під час воєнного стану з 01.04.22, почавши 

нараховувати 1,7% замість 0,001 %); оформлення онлайн-заяви для отримання 

права на кредитні канікули (у військовий стан така умова може бути не 

дотримана, що пов’язано як з людським фактором (стрес, втрата карти та 
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інформації по ній тощо), так і технічними проблемами (доступ до гаджетів, 

інтернету) та ін. 

Отже, банківська система України підійшла до кризи, спровокованої 

військовою агресією і повномасштабним вторгненням росії в Україну, в досить 

стійкому стані, що має пом'якшити удар по економіці країни. При цьому багато 

фінансових установ демонстрували соціальну відповідальність і вводили пільги 

для своїх клієнтів з виплати кредитів, щоб не допустити хаосу.  

На сьогодні, низка банків оголосила про припинення кредитних канікул. 

Але, намагаючись зберегти клієнтів, банківські установи вимушені знаходити 

гнучкий підхід до кожного з клієнтів. Зокрема, «ПриватБанк» повернув 

українцям «Оплату частинами»: якщо повертатимете 5% кредитної 

заборгованості, зберігається понижена кредитна ставку 1,7% до кінця серпня, 

при поверненні менше 5% - 3,4-3,5%; Monobank збільшує кредитний ліміт з 

одночасним підвищенням кредитної ставки до 3,1%. За стандартними умовами 

та лімітом кредитна ставка залишається 1,6%; Ощадбанк скасовує кредитні 

канікули для всіх: і для клієнтів-фізособ, і для бізнесу. 

Отже: 1. Кредитні канікули можуть надаватися як автоматично, так і 

через онлайн-заяви; 2. Кредитні канікули - це відтермінування сплати боргу 

(сплата основної суми кредиту («тіла» кредиту) чи нарахованих відсотків); 3. 

Кредитні канікули не зменшують суму вашого боргу, тому доцільно (за 

можливості) проводити платежі для зниження фінансового навантаження в 

майбутньому. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ 

 

Активне реформування організації готівкового обігу в Україні 

розпочалося у 2016 р., коли, враховуючи трансформаційні процеси у 

Національному банку України, міжнародний досвід та розвиток ІТ-технологій, 

постановою Правління НБУ від 18.06.2015 № 391 [1] була затверджена 

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 р., 

реалізація якої потребувала зміни концепції організації готівкового обігу для 

забезпечення ефективного, безперебійного та безпечного проведення операцій з 

готівкою, а також поступового зниження частки готівкового обігу у порівнянні 

з безготівковим, впроваджуючи делеговану модель організації готівкового 

обігу [2].  

Розроблення Концепції готівкового обігу в Україні [3] Правлінням НБУ 

передбачало детальний аналіз необхідних інвестицій для визначення політики з 

організації готівкового обігу. Оцінка ефективності нової концепції проводилася 

з урахуванням досвіду розвинених країн у таких напрямках як: 

– забезпечення потреб економічного господарювання в регіонах 

банкнотами та монетами усіх номіналів і формування оптимальної структури 

готівки в обігу; 

 – забезпечення надійної схоронності готівки та дотримання належних 

умов її зберігання; 

 – можливість здійснення обліку банкнот і монет в резервних фондах, 

запасах та їх руху за операціями з готівкою;  

– контроль за якістю готівки;  

– оброблення банкнот на автоматизованих системах для повторного 

випуску в обіг придатної готівки та своєчасне вилучення з обігу не придатних 

до обігу банкнот [4, с. 135].  

Отже, суть делегованої моделі організації готівкового обігу полягає у 

тому, що центральний банк країни передає частину функцій, які він сьогодні 

виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – уповноваженим банкам та 

компаніям Cash-in-Transit (СІТ-компаніям). 

Пілотний проект реструктуризації готівкового грошового обігу 

Національний банк України розпочав у Тернопільській та Житомирській 

областях. За його результатами був розроблений детальний план подальших 

кроків. 

Делегована модель застосовується у таких країнах як , Великобританія

Бразилія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. НБУ взаємодіє у процесі 
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реоганізації готівкового грошового обігу з британською компанією Vaultex, що 

є одним із чотирьох учасників делегованої моделі готівкового обігу у Великій 

Британії. 

На сьогодні до переліку уповноважених банків відносяться  

АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», 

АТ «Укрсиббанк». Уповноважені банки володіють розгалуженою мережею 

відокремлених підрозділів на території країни, мають  значну кількість 

спеціалізованого автотранспорту (наприклад, у розпорядженні АТ «Ощадбанк» 

більше 1000 автомобілів), мають ефективну систему автоматизації процесів.  

Cash-in-Transit компанії або СІТ-компанії – це компанії, що на підставі 

ліцензії Національного банку України надають послуги інкасації, а з 9 січня         

2019 р. CIT-компанії мають можливість розширити власну діяльність на 

здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, за умови отримання 

відповідного погодження НБУ. 

СІТ-компанії працюють з широким спектром компаній, зокрема:  

магазини, аптеки, АЗС, банки, ПТКС, інші торгові точки. Їх послугами 

користується також населення. Наприклад при необхідності перевезення 

готівки під час купівлі нерухомого майна, транспортних засобів, 

розміщення/зняття депозитів (вкладів), перевезення коштів для розміщення в 

банківських сейфах.  

Ефективна організація грошового обігу є важливим фактором розвитку 

економіки держави, що значною мірою впливає на ефективність економічного 

зростання країни, збалансування попиту та пропозиції товарів і послуг, рівень 

життя населення, соціальну стабільність тощо. Оптимальна організація 

грошового обігу є одним із пріоритетних завдань діяльності центральних 

банків. 
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СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ: ЯК ЗАПОБІГТИ КРИЗІ 

 

До початку війни банківська система мала значний запас фінансових 

ресурсів. Сьогодні, під час війни, держава робить усе можливе, щоб зберегти 

фінансову стабільність України. Спільним завданням Національного банку, 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та банківської спільноти є 

збереження стабільності та ефективної роботи банківської системи України. 

 Станом на 1 лютого 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у 

тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування 

вкладів склала 658,3 млрд грн. 

100% гарантія за депозитами фізичних осіб на період дії воєнного стану 

дасть упевненість українцям у збереженні їх заощаджень, адже держава 

гарантує кожному громадянину повернення його коштів у повному обсязі. 

В Україні система гарантування пройшла через дві великі кризи, стала 

сучасною та ефективнішою. Проте вона все ще вимагає кілька суттєвих змін 

для відповідності європейським критеріям, зокрема збільшення гарантованої 

суми. 

Що х очікувати на ринку вкладних операцій для їх вкладників та для цілої 

банківської системи? Ненадійні банки матимуть додатковий стимул до 

ризикованих операцій, оскільки відповідальність за роздрібні вклади бере на 

себе фонд гарантування вкладів. 

Для обмеження цих ризиків світова практика напрацювала два рішення: 

• встановлення гарантії на рівні, достатньому лише для захисту 

роздрібних вкладників (пересічних домогосподарств). Аргументація тут така: 

сучасний фінансовий світ є досить складним, і переважна частина людей не 

може зробити поінформовані і зважені рішення щодо розміщення своїх 

заощаджень. Тому їх захищає держава, яка через регулятора (центробанк або 

спеціальну установу) наглядає за фінансовим сектором. А от великі внески 

розміщуються їх власниками на свій розсуд; ці люди багаті, а тому повинні 

усвідомлювати всі можливі ризики; 

• забезпечення залежності внесків банків до фонду гарантування від рівня 

ризиків цього банку (диференційованих ризик-орієнтованих). Тобто більш 

ризикові банки повинні робити більший внесок до фонду. 

Інший ризик – нездатність самого фонду страхування вкладів впоратися з 

масштабною банківською кризою і допомогти банкам, коли вони найбільше 

цього потребують. У 1985 році через банківську кризу в США (криза ощадно-



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
186 

 

кредитних установ) збанкрутували приватні страховики депозитів у штатах 

Огайо та Меріленд. Тому зараз більшість фондів страхування вкладів належать 

державі та мають можливість отримати позику від держави в умовах кризи. 

Викликом можуть стати спроби окремих банків скористатися 

стабільністю системи загалом, коли більшість установ є членами системи 

страхування вкладів, і залишитися поза її межами. З огляду на це у сучасних 

системах страхування обов'язковою є участь усіх банків. 

Повноваження системи страхування вкладів у світовій практиці 

У світі існує 4 основних моделі систем страхування вкладів з точки зору 

повноти повноважень: 

• "платіжна каса" (Pay-box) – це базова модель, яка довгий час була 

найпоширенішою. Вона передбачає обмеження ролі фондів страхування 

вкладів виключно збиранням коштів та виплатами вкладникам 

неплатоспроможних банків; 

• "платіжна каса плюс" (Pay-box Plus) – "просунутіша" модифікація 

попередньої моделі, коли фонд страхування вкладів отримує певні додаткові 

функції, зокрема у контексті виведення банків з ринку; 

• "мінімізатор збитків" (Loss Minimizer) – фонди беруть активну участь у 

виборі найменш витратного способу виведення банків з ринку; 

• "мінімізатор ризиків" (Risk Minimizer) – тут передбачені найбільші 

повноваження для фондів: оцінка та управління ризиками, інструменти 

раннього втручання у проблемні банки та вирішення їхньої подальшої долі; 

водночас ця модель ставить високу планку вимог до фонду, насамперед до 

інституційної та кадрової спроможності. 

Важливо розуміти, що запровадження 100% гарантії на банківські вклади 

не означає, що виникне потреба в компенсації з боку держави вкладів усіх 

банків. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової 

міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та 

ліквідності. Банківська система за підтримки держави спроможна протистояти 

поточним викликам. Запровадження 100% гарантії на банківські вклади на 

період дії воєнного стану – це додатковий механізм підтримання банків. 

Додаткова підтримка вкладників з боку держави під час воєнного стану є 

необхідним важливим кроком для впевненості українців у збереженні їхніх 

заощаджень у повному обсязі. А впевненість вкладників, у свою чергу, 

сприятиме підтримці ліквідності банків. 

Як підвищити ефективність фонду гарантування вкладів фізичних осіб? 

Це може відбутися через реалізацію восьми принципів. 

1. Україна рухається шляхом євроінтеграції, отже адаптація європейських 

норм, зокрема DGS, є дороговказом. 

2. Усі банки повинні стати учасниками системи гарантування вкладів. Це 

означає включення до системи гарантування Ощадбанку найближчим часом, а 
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згодом, після забезпечення адекватного регулювання та нагляду, також й 

кредитних спілок. 

3. Борги ФГВФО перед Мінфіном повинні бути реструктуризовані, це 

дозволить відновити платоспроможність Фонду. Спосіб фінансування системи 

гарантування повинен забезпечувати її довгострокову стабільність за 

нормальних та кризових ситуацій. Одним з елементів рішення повинен стати 

повноцінний перехід до ризик-орієнтованих внесків банків. 

4. ФГВФО варто регулярно проводити аналіз (стрес-тест) власних 

інформаційних систем щодо підготовки до кризових ситуацій. 

5. Може бути розширений перелік суб'єктів, чиї вклади гарантуються, 

наприклад, за рахунок включення малих підприємств. Це відповідає 

європейській практиці. 

6. Необхідно створити ринок непрацюючих кредитів для спрощення і 

пришвидшення реалізації активів неплатоспроможних банків. 

7. Робота правоохоронних органів та судів із захисту прав вкладників та 

кредиторів повинна стати більш ефективною. Це допоможе долати наслідки 

недобросовісних дій керівників та власників неплатоспроможних банків. 

8. Нарешті, розмір покритих гарантією вкладень повинен поступово 

зростати. Якщо буде ухвалене рішення про підвищення до рівня ЄС (100 тис. 

євро), то варто таке робити у кілька етапів, як це відбувалося у країнах 

Центральної Європи. Такі етапи доречно розподілити на 7–10 років, що 

дозволить синхронізувати підвищення гарантованої суми та зростання доходів. 

Причому і вкладники, і банки повинні знати про графік збільшення заздалегідь. 

Це дасть можливість фінансово підготуватися до змін як банкам, так і ФГВФО, 

а для вкладників це означає сплеск позитивних економічних очікувань. 
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КОНЦЕПЦІЇ  РЕГУЛЯТИВНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ В 

БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Діяльність банківських установ завжди в тій чи іншій мірі пов’язана з 

факторами ризику, що й обумовлює їх потребу в достатньому обсязі власного 

капіталу як визначального чинника в забезпеченні надійності й безпечності 

банку для акціонерів, вкладників, регулюючих органів, аудиторів та інших 

зацікавлених осіб. Прямий зв'язок між власним капіталом і ризиком 

виявляється в процесі захисту як окремого кредитора банку, так і банківської 

системи в цілому. Відтак, розміри власного капіталу визначаються рівнем 

ризику, як з точки зору ефективної діяльності, так і з позиції необхідності 

банківського нагляду. Саме цим і зумовлена необхідність визначення банками 

регулятивного та економічного капіталу, сутність яких розглянемо в нашій 

роботі. 

Концепція регулятивного капіталу (regulatory capital) є результатом 

розробки у 80-их рр. XXст. Базельським комітетом концепції управління 

ризиками з метою зовнішнього нагляду за банківськими ризиками й 

обов’язковою звітністю банків. Згідно з цією концепцією, регулятивний капітал 

оцінюється як власний капітал, який банківська установа повинна мати у 

своєму розпорядженні при здійсненні операцій та наданні послуг, з огляду на 

вимоги регулюючого органу. Методика визначення і розрахунку величини 

регулятивного капіталу базується на засадах, розроблених Базельським 

комітетом у 1988 р. (відомих як Базель I). Їх взято за основу Національним 

банком України в Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні. У цьому нормативному документі, зокрема, зазначено: «Регулятивний 

капітал є одним із найважливіших показників діяльності банку, основним його 

призначенням є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які 

банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту 

вкладників, фінансової стійкості й стабільності діяльності банків» [1].  

Потрібно зауважити, що концепція регулятивного капіталу є дещо 

недосконалою, оскільки вона не дає адекватної оцінки реального рівня 

сукупних ризиків банку, а отже й величини власного капіталу банку. 

Розширення спектра банківських ризиків за сучасних економічних умов 

зумовило необхідність аналізу не лише кредитного ризику, а й ринкового та 

операційного ризиків. З огляду на це в 2003 р. Базельським комітетом було 

запропоновано відійти від концепції регулятивного капіталу і використовувати 

більш гнучкий та економічно обґрунтований інструмент регулювання з 

урахуванням принципів розрахунку «економічного» капіталу. Зокрема, у його 
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документах зазначалось: «Виникнення методології оцінювання економічного 

капіталу зумовлено сучасними тенденціями інтеграції ризиків і спрямовано на 

агрегування множини банківських ризиків у єдину метричну систему» [2]. 

Визначення банком економічного капіталу має бути невід’ємною частиною 

процесу консолідації ризиків банку з подальшою інтеграцією планування 

економічного та регулятивного капіталів банку в загальну систему управління 

ризиками.  

Концепція  економічного  капіталу  (economic capital), яка  почала  

розвиватися ще в 90-х р. XX ст., спрямована на визначення величини власного 

капіталу банку з урахуванням мінімізації консолідованих банківських ризиків і 

базується на статистичній моделі, згідно з якою доцільно розглядати не лише 

очікувані та неочікувані ризики, а й банківські ризики з різною ймовірністю 

настання. З огляду на це економічний капітал необхідно розраховувати, беручи 

за основу конкретні рівні ризику банківських операцій, і отримана величина 

має покривати не всі можливі втрати банку, а лише ті, які мають значну 

ймовірність настання. Як бачимо, необхідність у визначенні економічного 

капіталу зумовлена потребами покриття ризиків банку, з якими він стикається в 

межах підтримки визначеного стандарту платоспроможності.  

Набуття концепцією економічного капіталу особливого значення для 

банків у їх діяльності пояснюється тим, що в сучасній банківській практиці все 

частіше використовують методику оцінки фінансових ризиків та потребі в 

капіталі RAROC (risk-adjusted return on capital), сутність якої полягає в 

зіставленні чистого прибутку банку із величиною ризику, а не з величиною 

капіталу, таким чином можна визначити потребу банку у власному капіталі, 

скореговану на ризик рентабельності капіталу.  

Порівнюючи концепції регулятивного та економічного капіталів 

вважаємо за доцільно відмітити, що кількісне значення економічного капіталу в 

кожний конкретний момент часу може бути для банку більшим або меншим за 

обсяг регулятивного капіталу, що характеризує рівень ризиковості діяльності 

банку, а також повноту врахування та включення усіх можливих 

передбачуваних і непередбачуваних ризиків банківської діяльності.  

Очевидно, що між показниками регулятивного й економічного капіталу є 

багато подібного, але є й певні відмінності. Зокрема, економічний капітал, на 

відміну від регулятивного капіталу, у своєму складі додатково містить 

нематеріальні активи та приховані резерви й має визначатися самим банком у 

процесі його функціонування.  

Крім того, специфікою регулятивного капіталу є низька чутливість до 

змін прибутковості діяльності банку, тому орієнтація наглядових органів саме 

на виконання вимог нормативної величини регулятивного капіталу сприяє 

забезпеченню стабільності функціонування банківської системи. Наявні 

розбіжності у розрахунку величин регулятивного та економічного капіталів 
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пояснюється неспівпадінням інтересів наглядових банківських органів та 

менеджменту банку, тому постає завдання зближення методик обчислення цих 

показників на основі більш порівняних методів розрахунку та управління 

банківських ризиків. Хоча вчені застерігають, що «подальша конвергенція 

різних моделей економічного капіталу є очевидно бажаною для підтримки 

фінансової стабільності банку, особливо якщо це надає кращі методи для 

вимірювання ефекту кореляції та диверсифікації як видів діяльності банку, так і 

ризиків, але повна конвергенція була би небажаною» [3, с. 73]. 

Для практичного використання концепції економічного капіталу в 

діяльності банку можна виокремити три напрями: 1) економічний капітал для 

здійснення окремої операції на ринку, 2) граничний економічний капітал для 

портфеля банківський операцій та 3) сукупний економічний капітал для банку 

загалом. Розглядаючи перший напрям зазначимо, що величина економічного 

капіталу банку буде визначатися як обсяг власного капіталу, необхідного для 

покриття очікуваних і неочікуваних ризиків незалежно від інших здійснюваних 

банком операцій. Гранична величина економічного капіталу (другий напрям) 

визначається як приріст економічного капіталу при включенні до портфеля 

банку певних операцій або їх виключення (зменшення величини економічного 

капіталу). Сукупний економічний капітал (третій напрям) являє собою 

величину власного капіталу для покриття передбачуваних і непередбачуваних 

ризиків діяльності банку загалом. Зауважимо, що в цьому випадку обчислення 

економічного капіталу повинно враховувати взаємозалежність усіх ризикових 

факторів як за різними операціями так і за сферами діяльності банківської 

установи. 

Враховуючи вищевикладене зазначимо, що економічний капітал має бути 

об’єктивним параметром діяльності будь-якого банку з чітко визначеною 

тенденцією до зниження потреби в ньому, що є безпосереднім результатом 

мінімізації ризиків або їхнього покриття власними доходами. Кожен банк 

повинен намагатися знизити потребу в економічному капіталі, тобто знизити 

ризики, які виникають в процесі його діяльності, або покрити їх власними 

доходами. Отже, очевидним є, що найбільш оптимальним для банківських 

установ буде виявлення всіх можливих ризиків саме на стадії прийняття 

рішення про здійснення тієї чи іншої операції, а не в процесі її проведення. 

Лише тоді банки зможуть вчасно мінімізувати ризики з найменшими втратами 

власного капіталу, зберегти бажаний рівень рентабельності та 

платоспроможності. Варто наголосити, що модель управління економічним 

капіталом ні в якому разі не повинна замінювати вже існуючі системи 

управління ризиками банку, а лише доповнювати їх. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В 

УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

Банківський сектор економіки  України в сучасних умовах функціонування 

переживає не легкі часи, оскільки існуючий військовий стан не міг оминути цієї 

сфери. Треба відмітити, що банківська справа непогано справляється з 

безпрецедентною кризою, яка затягнуляся від початку коронавірусної пандемії, 

а  повномасштабна війна росії з Україною також внесла свою лепту в 

дестабілізацію фінансового сектору економіки. Сьогодні перелік банківських 

послуг не такий широкий і може використовуватися клієнтами лише в тій мірі, 

яка не ставить під загрозу безпеку клієнтів та працівників банків. 

 Як відомо, запас високоліквідних активів виступає гарантією стабільного 

рівня ліквідності банківського сектору, а також стримує відтік грошових 

заощаджень фізичних та юридичних осіб.  Проте, на разі маємо справу із 

новими викликами, зумовленими реаліями притоку фінансових ресурсів на 

рахунках в банках. Ризики прибутковості та капіталу будуть ключовими 

середньостроковими ризиками банківського сектору. Військовий стан в країні і 

її наслідки вже сьогодні  можуть вилитися у змінах структури капіталу та 

відʼємним значенням. За прогнозами Національного банку України очікуються 

показники діяльності банків із негативною динамікою до кінця 2022 р. Така 

ситуація пояснюється військовим станом і особливостями функціонування 

банківського сектора економіки в  цих умовах. На цій основі доцільно 

помʼякшити регуляторні вимоги до банківських установ. На думку експертів 
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доцільним буде ведення такої політики Національного банку України до 2023 

року. 

Поряд з тим, банківська система успішно адаптувалася до роботи в умовах 

воєнного часу та продовжує функціонувати відносно добре. Структурними 

одиницями фінансової системи реалізуються плани безперервної діяльності та 

плани відновлення в повній мірі, позаяк це допомагає ефективно здійснювати 

ними операційну діяльність у тих регіонах, де не проходять активні бойові дії. 

Досвід віддаленої роботи в періоди ковідних локдаунів виявився корисним для 

банків.  

Ситуація, в якій опинилася Україна,  диктує умови діяльності 

Національного банку України, а саме  встановити ліміти на зняття готівки, які 

на сьогодні становлять 100 000 грн для гривневих рахунків та 30 000 грн для 

валютних рахунків (в еквіваленті) [1]. Ліміти на безготівкові платежі не 

запроваджувалися, бізнес та фізичні особи можуть без обмежень робити 

перекази в межах України.  

Позитивним моментом у діяльності банківської сфери в сучасних умовах 

функціонування є те, що платіжні системи працюють належним чином. 

Супермаркети, заправні станції та аптеки приймають платежі банківськими 

картами. Безготівкові платежі подекуди є єдиним доступним способом оплати в 

тих регіонах, де доставка готівки ускладнена. Малі та середні підприємства все 

ж часто надають перевагу готівковим розрахункам клієнтів. 

Однак, поряд із позитивними моментами у функціонуванні банківських 

установ на тих територіях, де це безпечно, доцільно посилити захист 

банківських даних. На цій  основі Національний банк України в терміновому 

порядку дозволив банкам зберігати інформацію в хмарних сховищах, 

розташованих у ЄС, США, Великобританії, Канаді. Така можливість знижує 

ризики втрати даних у разі фізичного пошкодження серверів із інформацією в 

Україні.  

Не можна оминути увагою і те, що в надскладних умовах діяльності, 

банківський сектор залишається ліквідним як у гривні, так і в іноземній валюті. 

База фондування від початку війни була досить стабільною. Посадовці НБУ 

повідомили, що за період з 24 лютого до 15 березня 2022 р. гривневі кошти 

фізичних осіб у банках виросли на 16% завдяки виплатам зарплат та соціальних 

платежів. Водночас витрати домогосподарств та зняття ними готівки суттєво 

знизилися під час війни. Кошти юридичних осіб скоротилися на 5% як у гривні, 

так і в іноземній валюті. Структурні одиниці банківської  системи наразі 

почуваються комфортно в частині ліквідності завдяки дуже великим запасам 

високоякісних ліквідних активів (ВЛА), які вони акумулювали до початку 

війни. Лише у двох банків норматив покриття ліквідністю (LCR) був меншим за 

150% (мінімальна регуляторна вимога – 100%), а в більшості банків він 

перевищував 200% перед початком війни [1].  Проте в майбутньому не можна 
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виключати, що чисті відтоки коштів із банків зростуть. Надходження на 

рахунки клієнтів будуть зменшуватися через суттєве зниження ділової 

активності та зростання безробіття. Банки можуть використовувати стандартні 

доступні інструменти рефінансування, забезпечені урядовими цінними 

паперами. Додатково НБУ надав банкам можливість отримувати незабезпечені 

кредити рефінансування обсягом до 30% коштів домогосподарств, які банки 

тримали до війни.  

Кредитування як банківський продукт в сьогоднішніх умовах 

господарювання для малого та середнього бізнесу є «ковтком свіжого повітря», 

а для суб’єктів господарювання аграрного профілю – необхідністю.  Невелика 

кількість банківських установ, як правило, держаних, має можливість знизити 

відсоткові ставки для сільськогосподарських підприємств.  Такий підхід в 

рамках стимулювання розвитку вітчизняного сільськогосподарського 

виробництва допоможе збільшувати рівень зайнятості на селі та доходи 

громадян, наповнювати бюджет держави та зміцнювати продовольчу безпеку 

нашої країни.  

Незважаючи на військовий стан АТ «Ощадбанк» активно кредитує,  

зокрема, і  аграрний сектор. Наприкінці березня 2022 р., після першого місяця 

війни, банк за доручення Кабінету Міністрів України  активно розпочав 

фінансування аграрного сектору, оскільки сільськогосподарські 

товаровиробники не мають права зупинятись навіть у воєнний час. 

Приємним моментом є той факт, що кредитні ресурси сьогодні  видається 

навіть в тих областях, де українські захисники відбивали та відбивають атаки 

ворога. АТ «Ощадбанк» профінансував посівну кампанію, в т. ч. надаючи 

кредитні ресурси на придбання  агротехніки. Допомогою таким суб’єктам 

господарювання є те, що залучають фінансові ресурси аграрії під 0 

відсоткову ставку.  Загалом, у період посівної АТ «Ощадбанк» профінансував 

аграріїв на суму близько 4 млрд. грн., в т. ч. для аграрії Львівщини 

отримали  фінансову підтримку від АТ «Ощадбанк» на суму майже 200 млн. 

грн. Слід зауважити, що в порівнянні з минулими роками, у 2022 році, для 

сільськогосподарських товаровиробників  фінансування від банків  є більш 

доступним, своєчасним  а головне надавалось на дуже привабливих умовах. 

За рахунок плідної співпраці впродовж останніх років АТ «Ощадбанк» із 

представниками малого та середнього бізнесу, сформувалося розуміння 

специфічних умов функціонування цього сектору економіки України. Це 

допомагає і надалі допомагати на належному рівні забезпечити посівну 

кампанію аграріями нашого регіону, позаяк володіє керівництво банку 

реальною ситуація. Щодо фінансового стану функціонування 

сільськогосподарських товаровиробників.  

 Упродовж 2017-2022 рр.  на Львівщині  спостерігається позитивна 

динаміка результатів їх діяльності - з кожним роком збільшуються посівні 
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площі, зростає врожайність сільськогосподарських культур та поголівʼя тварин 

через фінансові можливості придбання на умовах фінансового та оперативного 

лізингу  сучасної високотехнологічної  спецтехніки. 

Загалом, більшість банківських установ у 2022 р. запропонували клієнтам 

кредитні канікули. Це було не вимогою закону, а добровільним рішенням самих 

банків. Кожен банк може пропонувати клієнтам такі умови кредитних канікул, 

які вважає найприйнятнішими. Найбільш типовий підхід полягає у 

відтермінуванні повернення основної суми кредиту та суттєвому зниженні 

процентів за кредитом до кінця травня. Деякі банки тимчасово встановили за 

споживчими кредитами символічну ставку на рівні 0,1%. Багато великих банків 

(проте не всі) залишили кредитні ліміти доступними для своїх роздрібних 

клієнтів [1].  

Однак, стосовно фінансового результату, ряд банківських установ 

зустрінеться із серйозними викликами сьогодення. Констатуємо, що комісійні 

доходи дуже різко впали від початку війни через зниження ділової активності 

та обсягів платежів. Після завершення кредитних канікул банки отримають 

великі обсяги заявок на проведення реструктуризацій. Також багато клієнтів 

ймовірно повідомлять про неможливість обслуговувати кредити через шкоду, 

яку війна завдала їхньому бізнесу [1].  

Отже, підводячи підсумок проаналізованій ситуації, за оптимістичними 

прогнозами, що навіть у разі швидкого закінчення війни банки змушені будуть 

визнати суттєві збитки від втрати матеріальних активів та від знецінення 

кредитного портфелю. Ці збитки з’їдатимуть капітал банків. Національному 

банку України слід буде дотримуватися політики регуляторних послаблень для 

банків та дозволяти їм працювати навіть у разі, якщо ті порушуватимуть 

нормативи ліквідності та капіталу.  

 

Список використаної літератури: 

1. Банківська система в умовах війни. Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiyni-povidomlennya-vid-natsionalnogo-banku-

onovlyuyetsya  (дата звернення 02.06.2022). 
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СВІТОВА СИСТЕМА SWIFT: ІСТОРІЯ ТА РЕАЛІЇ В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

З плином часу світова економіка розвивалась і об’єднувала ринки різних 

країн. З розвитком міжнародної торгівлі потреба в послугах обміну платіжними 

повідомленнями зростала. Збільшення обігу товарів та послуг потребувала 

швидкого обміну фінансовими повідомленнями. Швидкість обміну 

повідомленнями через телетайп чи телеграф вже нікого не влаштовувала. Це 

призвело до утворення кооперативної комунальної компанії S.W.I.F.T. СВІФТ 

(SWIFT) – це найбільша міжбанківська міжнародна система з безпечного 

обміну інформацією і здійснення платежів. Буквально, термін S.W.I.F.T є 

абревіатурою від назви організації: «Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications», що українською звучить як: Товариство всесвітніх 

міжбанківських фінансових каналів зв’язку. 

З часом вона об’єднала більше 11 тис банків, фінансових установ та 

організацій у більш ніж 200 країнах і територіях та стала світовим 

монополістом у наданні електронно - фінансових послуг. Водночас S.W.I.F.T. 

став одним із суттєвих засобів впливу на держави, що користуються його 

послугами.  

До 70-х років XX століття розрахунки в міжнародній торгівлі 

здійснювалися за допомогою технології Telex. У 1973 році 239 банків з 15 країн 

об'єдналися і створили Товариство міжнародних міжбанківських фінансових 

телекомунікацій зі штаб-квартирою в Бельгії. Компанія надавала своїм 

учасникам за певну плату послуги електронного обміну платіжними 

повідомленнями на основі комп’ютерних технологій. На сьогодні цей 

«кооператив» об'єднує більше 11 тисяч банків, фінансових установ та 

корпорацій у більш ніж 200 країнах та територіях. Компанією володіють та 

контролюють її акціонери, що представляють близько 3500 фірм з усього світу. 

SWIFT підпорядковується центральним банкам країн G-10, а також 

європейському Центробанку. У 2012 році був створений Форум контролю над 

SWIFT, в якому долучаються інші центральні банки з основних економік [1]. 

Основні комп'ютерні центри розташовані в США і Голландії. Ці центри 

зв'язані з регіональними хост-комп'ютерами, що встановлюються в країнах, що 

вступили в співтовариство SWIFT. Повідомлення від банку-відправника 

надходить через модем по відповідних каналах (комутованих або виділених 

телефонних лініях) у регіональний хост-комп'ютер. Відповідальність за 

передачу повідомлення до регіонального хост-комп’ютер несе банк-відправник. 
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У регіональному центрі системи SWIFT повідомлення перевіряються на 

відповідність стандартам, накопичуються, шифруються і передаються по 

призначенню. Структура мережі SWIFT має два рівні (рис). 

 

 
Рис. Структура мережі SWIFT [2]. 

 

На верхньому (першому) рівні вона містить два Операційні Центри (ОЦ), 

один з яких розташований в США, а інший в Голландії. Другий рівень 

утворюють Регіональні Процесори (РП), які розміщені у більшості країн, банки 

яких приєднані до системи. Україна підключена до Австрійського РП. ОЦ 

становлять ядро мережі, вони з'єднані каналами зв'язку між собою і 

відповідними Регіональними Процесорами. Користувачі з'єднуються з РП 

виділених каналах зв'язку. Кожен РП відіграє роль концентратора повідомлень, 

через який дані передають в ОЦ [2]. 

Кожен банк, який підключено до системи, має свій унікальний код і має 

технічну можливість обмінюватися з іншими банками інформацією про 

здійснення міжбанківських операцій. Для здійснення платежу у Європі 

теоретично достатньо знати SWIFT-код банку та IBAN-код отримувача. 

 Перевагами системи переказів SWIFT є: високий рівень безпеки, 

можливість перевести велику суму грошей, вільний вибір валюти, переказ в 

будь-якому банку світу. Недоліками даної банківської системи є: тривалий час 

здійснення переказу, висока вартість, витрати на банки-посередники [2]. 

Економісти стверджують, що відключення від системи SWIFT є 

«фінансовою бомбою». Світова практика свідчить, що відключення від системи 

застосовували лише три рази – відносно Ірану, за спроби розробки власної 

ядерної зброї та Північної Кореї - за провокації з ракетними обстрілами 

японських територіальних вод. Рішення про відключення від міжнародної 
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банківської системи та в цілому про будь-які санкції,  система SWIFT може 

приймати лише за рішенням Євросоюзу та ООН.  

Здійснювати платежі без використання SWIFT можливо. 

Альтернативними є наступні сервіси: китайська CIPS, російська СПФС. Перша 

може покривати розрахунки між російськими та китайськими банками та 

компаніями, а друга використовується для внутрішньо-російських транзакцій. 

Інша альтернатива - це безпосередній обмін повідомленнями за допомогою 

електронної пошти чи факсу. Але це на багато повільніше і витратніше, менш 

захищене і має вищий ризик помилок через людський фактор.  

На фоні російської агресії проти України звучали заклики відімкнути 

Росію від SWIFT. Це складає суттєву загрозу для Росії, бо Європа використовує 

SWIFT для надсилання платежів за російський природний газ. Німеччина на 

початку російського вторгнення в Україну утримувалася від відімкнення, але 

міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що «ми відкриті» до ідеї. 

Уряди трьох країн Балтії закликали вдатися до цього покарання для Росії. 26 

лютого президент Франції Емманюель Макрон виступив за відімкнення Росії 

від SWIFT. Кіпр, Італія та Угорщина не блокували відімкнення Росії [3]. 

Як стверджує Поліщук О. можливим є створення Китаєм та Росією 

системи, подібної до SWIFT, або розширення використання CIPS чи СПФС. 

Серйозною завадою цьому є те, що СПФС наразі використовують лише 

декілька міжнародних банків, а створення нової системи вимагатиме багато 

часу. Китай не зацікавлений підривати діяльність SWIFT, адже CIPS 

неприваблива для міжнародних фінансових операцій [3]. 

Причиною вибору банків для відключення є те, що вони прямим або 

опосередкованим чином пов'язані з фінансуванням військової машини Росії та 

її вторгненням в Україну. Серед них є ВТБ, але немає «Сбербанку», 

«Газпромбанку», бо через них проходять основні розрахунки з Росією за газ і 

нафту. З минулого року ціни на них дуже високі. А запроваджені Євросоюзом 

санкції і так сильно вдарять по економіці. Тому уряди країн ЄС не хочуть 

погіршувати ситуацію з цінами на енергоносії. Не можна відключити 

«Сбербанк» і «Газпромбанк» від SWIFT, зробивши винятки для розрахунків за 

енергоносії, бо технічно неможливо відключити лише окремі типи платежів. 

Відключити можна лише конкретних користувачів цілком - у цьому разі 

російські банки. Тоді їхні коди блокуються, після чого з ними неможливий 

обмін жодними повідомленнями. 

Отже, економічна доцільність використання SWIFT у системі 

міжбанківських відносин полягає в наданні швидкого і зручного обміну 

інформацією між: фінансовими інститутами, розташованими будь-де на Землі, 

ефективне використання коштів за рахунок прискорення проведення і 

одержання підтверджень, збільшення продуктивності системи, підвищення 

рівня банківської автоматизації, зменшення ймовірності помилок. 
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СТРАТЕГІЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Важливою проблемою державної заборгованості України є слабка 

структура державного боргу. При визначенні джерел позикових ресурсів, 

рекомендовано схилятися до позик з річною ставкою не більше 3% [2]. Цільове 

застосування заходів підтримуватиме нівелюванню (чи зменшенню наслідків) 

кризи ліквідності, оптимізації структури державного боргу і його позитивного 

впливу на економічні процеси у країні.  

Ми вважаємо, що ключовими напрямами вдосконалення управління 

державним боргом є:  

– формування та імплементація середньострокової ризикорієнтованої 

Стратегії управління державним боргом України за активної взаємодії та 

координації дій Уряду, Національного банку України, Міністерства фінансів 

України щодо забезпечення комплексного механізму досягнення безпечного 

рівня боргового навантаження;  

– підвищення ефективності боргової політики України;  

– здійснення переходу до політики децентралізації залучення боргових 

коштів на внутрішньому ринку з розширенням прав місцевих органів влади; 

 – удосконалення боргової політики щодо надання державних гарантій;\ 

– активізація розвитку вітчизняного фінансового ринку;  

Найбільш поширеним методом зменшення боргу є реструктуризація, коли 

основна сума боргу і умови його обслуговування переглядаються та 

коригуються умови боргового контракту таким чином, що кредитор 

погоджується на певні послаблення на користь позичальника [1]. 

Підтримка національних інтересів і фінансової безпеки посилюють  позиції 

України у міжнародному співтоваристві. 

Проаналізувавши інтегральний показник боргової безпеки, потрібно 

відзначити те, що його значення порівняно із іншими сферами фінансової 

безпеки були найменшими, а у період 2015–2018 рр. абсолютно дорівнювали 

нулю. Це спричинено зростанням обсягу державного і гарантованого державою 

боргу стосовно ВВП на 147% в 2016 р. проти 2015 р., валового зовнішнього 
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боргу – на 93%, скороченням обсягу офіційних міжнародних резервів від 

розміру зовнішнього боргу на 61%.  

Бюджетна безпека в продовж аналізованого періоду знаходилась на 

небезпечному рівні із урахуванням певних коливань [5]. Так, в 2020 р. значення 

інтегрального показника бюджетної безпеки знаходилось на максимальному 

рівні 0,52.  

У період 2018–2020 рр. стан валютної безпеки пояснюється небезпечним 

рівнем, який спричинено в основному стабільним курсом гривні до іноземних 

валют, зниженням частки кредитів у іноземній валюті на 16%. Проте в  2015 - 

2017 рр. рівень безпеки був на критичному рівні. 

То того ж, для порівняння отриманих результатів зроблено розрахунок 

рівня фінансової безпеки за методикою Національного інституту проблем 

міжнародної безпеки України (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка показників фінансової безпеки за методикою Національного 

інституту проблем міжнародної безпеки України 

Показник 

Порогове 

значення 

показника 

Роки Абсол. відх. (+/-) 

2015 2016 2017 2018 2019 
202

0 

2017 р. 

від 2015 

р. 

2020 

р. від 

2017 р. 

Рівень інфляції, % 5% 43,3 12,4 13,7 9,8 4,1 6 -29,6 -7,7 

Обсяг 

внутрішнього 

боргу, % ВВП 

менше 30% 

ВВП 
79,4 71,4 25,7 60,9 22,7 23,3 -53,7 -2,4 

Обсяг зовнішнього 

боргу, % ВВП 

менше 20% 

ВВП 

148,9

9 

131,

3 
46,1 87,9 79,2 90,3 -102,89 44,2 

Дефіцит 

державного 

бюджету, % ВВП 

1% ВВп 2,28 2,94 1,6 1,66 2 7,5 -0,68 5,9 

Рівень 

монетаризації, % 

ВВП 

30% ВВП 50,29 51,1 82 61 57 36 31,71 -46 

Вартість 

банківських 
кредитів, річних, % 

Не більше 

10% річних 
до 

29,5 18,3 21,2 18,8 32,8 28,8 -8,3 7,6 

Міжнародні 

резерви (без 

золотих), млрд. дол. 

США 

до 5 млрд 

дол. США 
12,37 14,6 18,8 18,05 25,3 29,1 6,43 -12,18 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Наведені розрахунки довели, що дефіцит державного бюджету з 2015 до 

2019 рр. Тримався на рівні порогового значення. Зате в 2020 р. він підвищився у 

2,5 раза та склав 7,5% ВВП. Це значне зниження не спричинило оптимізацію 

розміру дефіциту державного бюджету порівнюючи із ВВП. Величина 

скоригованого значення коефіцієнта детермінації є дуже великою, що вказує 

про правильно обрану специфікацію моделі. Перевірка якості побудованої 
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моделі використовується за допомогою дисперсійного аналізу. Прогнозні 

варіанти зміни рівня фінансової безпеки в Україні на 2019–2025 роки подано на 

рис. 1. 

Належно до моделі, прогнозований рівень фінансової безпеки складе за 

більш імовірним прогнозом 0,15 у 2017 р. та – 0,05 у 2018 р. Дана тенденція 

вказує про зниження рівня фінансової безпеки в Україні. 

 

Рис. 1. Прогноз зміни рівня фінансової безпеки на 2019 – 2025 рр. 
Джерело: розраховано автором самостійно 

 

Результати здійсненого статистичного аналізу і моделювання вказують, що 

зміцнення фінансової безпеки в Україні в  першу чергу необхідно розпочати з 

безпеки банківського сектору [4]. Для цього потрібно: активізувати роботу у 

напрямку зміцнення своєї капітальної бази банками, впровадити заходи 

стосовно запобігання відтоку депозитів фізичних осіб, поновити довіру 

населення стосовно розташування коштів на довгостроковій основі, знизити 

ставки за кредитними ресурсами, наблизивши їх до рівня європейських країн, 

скоротити присутність іноземного капіталу у банківській системі України. 

Наступним кроком є покращення бюджетної безпеки. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Успішне функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта, що 

забезпечує необхідний грошовий потік і стабільне отримання прибутку, 

вимагає розробки та використання певного механізму управління фінансовою 

сферою підприємства, який повинен визначатися ефективністю в забезпеченні 

його фінансової безпеки. Ігнорування керівництвом проблем управління 

фінансовою безпекою підприємства, навіть при високих економічних 

показниках роботи, може призвести до втрати фінансової незалежності, 

самостійності в прийнятті управлінських рішень, а також до агресивних дій з 

боку конкурентів по його рейдерського захоплення або штучного банкрутства. 

У процесі функціонування підприємства, на результати його фінансово-

економічної діяльності мають прямий або непрямий вплив зовнішні і внутрішні 

загрози, які можуть порушити систему забезпечення фінансових інтересів 

власників підприємства. На сьогодні управління фінансовою безпекою стає 

однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності.  

Сучасні економічні умови в яких функціонують господарюючі суб’єкти 

України надто тяжкі і підприємства в таких умовах ще не знаходились. В 

вітчизняній науковій літературі серед зовнішніх джерел впливу на фінансову 

безпеку підприємства виділяють економічні, політичні та демографічні. Так до 

економічних в свою чергу відносять кризовий стан економіки, загальний спад 

виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на 

ресурси, зміна кон’юнктури ринку. До політичних - нестабільна 

зовнішньоекономічна політика, недосконалість законодавства в галузі 

господарського права і антимонопольної політики, посилення міжнародної 

конкуренції в зв’язку з глобалізацією економічних відносин [1].  

До внутрішніх джерел що впливають на фінансову безпеку відносять: 

дефіцит власного оборотного капіталу, незадовільна платіжна дисципліна, 

зниження ефективності використання виробничих ресурсів, тобто виробничих 
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потужностей, непродумана кредитна політика, низький рівень технологій та 

організації виробництва, недостатні обсяги збуту, створення наднормативних 

запасів і матеріалів, брак обґрунтованих стратегій економічного розвитку 

підприємства.  

Якщо розглядати внутрішні джерела, то можна зазначити, що з такими 

факторами впливу на фінансову безпеку підприємства управлінці мають в 

своєму розпорядженні багато інструментів управління. В той же час, на 

зовнішні фактори впливу управлінці без певної підтримки держави в пост 

воєнні часи самостійно впливати не зможуть. Так, у квітні 2022 року споживча 

інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4% (із 13,7% у березні). У 

місячному вимірі ціни зросли на 3,1%. Базова інфляція зросла до 13% р/р із 

10,5% р/р у березні. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою 

статистики України та НБУ [2,3]. 

Основними чинниками прискорення інфляції залишалися порушення 

ланцюгів постачання, збільшення витрат бізнесу та фізичне знищення активів 

підприємств через повномасштабний напад рф, нерівномірний попит і 

пропозиція товарів за регіонами. Так, реалізація відкладеного попиту на товари 

та послуги у відносно спокійних регіонах на тлі поступового повернення 

громадян підживлювала зростання цін. Натомість в окупованих містах і 

районах із високою інтенсивністю бойових дій вагомим проінфляційним 

чинником була обмежена пропозиція товарів [3,4].  

Отже, як бачимо на сьогодні га фінансову безпеку багатьох промислових 

та агропромислових підприємств більше впливають саме зовнішні фактори.  

На разі необхідно не допустити фінансової кризи в країні, а також 

економічної світової кризи як це сталось у 30-х роках минулого століття.  

 
Список використаних джерел 

1. Лащенко В. А. Порівняльний аналіз практичного використання сучасних 

методик визначення ймовірності банкрутства підприємства. Управління розвитком. 

2018. № 3. С. 22-25. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/Uproz_2018_3_10.pdf 

2. Офіційний сайт НБУ .https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-

banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-v-kvitni-2022-roku 

3. Офіційний сайт державної сліжби статистики України . 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт міністерства України 

https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ 

 
 

 

  

http://nbuv.gov.ua/jpdf/Uproz_2018_3_10.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
204 

 

Вознюк О.Б., к.е.н., начальник відділу  

адміністрування податків з громадян ДПС у Львівській області 

Скупейко О.В., студент 

Національний Університет ім. Івана Франка 

 

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ  

 

Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства забезпечення 

його прибуткової діяльності, у зв’язку з чим виникає необхідність в отриманні 

достовірної інформації про господарську діяльність підприємства у загальний 

фінансовий результат, визначенні ефективності роботи персоналу та 

функціонування самого підприємства. 

Забезпечити стабільність розвитку та підтримку життєдіяльності 

підприємства покликана ефективна та досконала система управління. Питання 

ефективного управління є важливими для всіх підприємств. Проте у моменти 

криз на підприємствах збільшується залежність фінансово-економічної 

стійкості суб’єкта господарювання від ефективної системи внутрішнього 

контролю, яка є невід’ємним елементом системи управління діяльністю 

підприємств [1]. 

В сучасних умовах функціонування та розширення підприємств 

внутрішній контроль набуває дедалі більшого значення.  

Система внутрішнього контролю - це сукупність політики і процедур, 

прийнятих керівництвом економічного суб'єкта з метою забезпечення 

організованого і ефективного ведення господарської діяльності, що включає 

суворе дотримання вимог керівництва, збереження активів, попередження й 

виявлення випадків обману та шахрайства, точність і повноту облікових 

записів, а також своєчасну підготовку надійної фінансової інформації [2]. 

Внутрішній аудит вважають важливим та необхідним елементом 

управлінського контролю, який здійснюється в інтересах самого підприємства.  

 Служба внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом і 

підпорядковується безпосередньо власнику або керівництву суб’єкту 

господарювання. Необхідність запровадження надійної та ефективної системи 

внутрішнього аудиту обумовлена дією сукупності факторів:  

а) макрорівень: інтернаціоналізація світової економіки; економічна криза 

в Україні; функціонування мультинаціональних корпорацій; неправомірність 

розподілу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський облік тощо;   

б) мікрорівень: складність оптимізації процесів управління; відсутність 

придатного аналітичного інструментарію; низька надійність й ефективність 

системи бухгалтерського та податкового обліку;  порушення несталої рівноваги 

між вимогами  співробітників служб внутрішнього аудиту до себе й оцінкою 
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своїх можливостей виконати ці вимоги з тією негативною стороною 

психологічного стресу[3].  

Внутрішній аудит включає планування процесу аудиту, збір, аналіз та 

оцінку інформації; повідомлення результатів керівництва та перевірку 

виконання висловлених пропозицій і рекомендацій. Суть якісного 

внутрішнього аудиту полягає у досягненні рівноваги між потребами 

керівництва у доступі до надійної, своєчасної і об'єктивної інформації про 

діяльність підприємства, окремих його підрозділів та вартістю збору, обробки і 

надання такої інформації [4]. 

Отже, внутрішній контроль повинен бути присутнім на кожному 

підприємстві, що буде гарантувати успішність здійснення господарської 

діяльності, усунення недоліків та вирішення проблемних питань, які виникають 

у процесі функціонування підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА 

БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

В умовах воєнного стану в Україні 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 
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безпеки та інші центральні органи виконавчої влади приймають низку швидких, 

ефективних, оперативних рішень. 

Впродовж війни Росії проти України уряд України вніс більше, ніж 160 змін 

до бюджетно-податкового законодавства. Варто зазначити, що Кабінет Міністрів 

вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, якими розширив перелік 

видатків бюджетів в умовах воєнного стану. 

Внесені зміни до Бюджетного кодексу України: 

• залишки субвенції з державного бюджету, які залишилися на 01.01.2022 

року відповідно до законодавства можуть бути витраченими на заходи 

територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, 

евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться 

бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця; 

• скасовано обмеження щодо максимального розміру резервного фонду (не 

більше 1% обсягу видатків загального фонду); 

• не застосовується стаття 80 у частині дотримання термінів подання 

звітності про виконання місцевих бюджетів; 

• скасована норма щодо складання Бюджетної декларації та прогнозів 

місцевих бюджетів на середньостроковий період; 

• скасовано вимогу Кодексу щодо передачі коштів між загальним та 

спеціальним фондами бюджету виключно в межах бюджетних призначень 

шляхом прийняття рішення про місцевий бюджет або про внесення змін до нього; 

• уся державна допомога, надана у період дії воєнного стану та протягом 

одного року після його припинення або скасування, вважається допустимою. 

Відтак змінами розширений перелік видатків, за якими відкриття 

асигнувань із загального фонду державного бюджету здійснюється у 

першочерговому порядку, а також уточнений та розширений перелік видатків 

другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з 

урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Зокрема 

це стосується: оплати послуг оренди електричного обладнання та обслуговування 

автомобільним транспортом; придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), 

запчастин та матеріалів для ремонту і оренди автомобільного транспорту; 

придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту; оплати 

видатків із благоустрою населених пунктів; виконання ремонтно-будівельних 

робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб. 

Також до пріоритетних видатків віднесено оплату послуг з очищення 

систем каналізації, з поточного ремонту та технічного обслуговування 

обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем 

вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані 
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внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та 

водовідведення. 

Крім того, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо спрощення 

процедур у сфері містобудівної діяльності в умовах воєнного стану, що створює 

можливості для якнайшвидшого відновлення населених пунктів, а також 

розв'язання питання забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили 

домівки внаслідок російської агресії. 

На потреби війни з початку військових дій в Україні було додатково 

виділено 314 млрд грн. І лише частину з них профінансовано коштом 

перерозподілу інших видатків (181 млрд грн). Пріоритет державних видатків – це 

оборона та правопорядок. План видатків на оборону України на 2022 рік  

збільшено в 3,2 раза в порівнянні 2021 роком. Соціальні програми були 

трансформовані, хоча загальний їх обсяг змінився не так відчутно, але в цій сфері 

має відбутися один з найбільших перерозподілів. 

План видатків державного бюджету з урахуванням змін наразі сягає 2 трлн 

грн. Так, якщо навіть падіння ВВП становитиме оптимістичні 30%, то тільки 

фінансування завдань державного бюджету наразі потребує половину ВВП, а з 

урахуванням Місцевих бюджетів та Пенсійного фонду – понад 2/3 ВВП. 

Варто зазначити, що з резервного фонду Державного бюджету України на 

відбудову звільнених від російських військ територій виділено майже 1,5 млрд 

грн. Гроші будуть спрямовані на відбудову Київської, Житомирської, Сумської, 

Харківської та Чернігівської області.  

Внаслідок бойових дій по всій території України пошкоджені або 

зруйновані тисячі шкіл, дитячих садків, медичних закладів, житлових будівель.  

Кожна 15-та школа в Україні знищена або пошкоджена через російську агресію. З 

24 лютого росіяни повністю зруйнували 200 освітній заклад, а 1600 – зазнали 

значних пошкоджень. Тому Уряд України активно працює над тим, аби процес 

відновлення інфраструктури громад розпочався якнайшвидше. Напрацьовано ряд 

законодавчих актів, які сприятимуть якнайшвидшому виконанню таких робіт.  

При цьому, під час відбудови варто орієнтуватися на принцип «зробити краще, 

ніж було». Нові будівлі повинні відповідати сучасним вимогам з 

енергоефективності та безпеки життєдіяльності людей. 

За розрахунками Міністерства регіонального розвитку, вартість створення 

одного навчального місця в школі в січні 2018 року становила 100 тис. грн. Школа 

в середньому розрахована на тисячу учнів, відтак її будівництво коштує від 100 

млн грн. Це якщо з нуля. Враховуючи, що більшість з пошкоджених шкіл 

зруйновано частково, то можемо грубо припустити, що відновлення коштуватиме 

приблизно половину вартості – 50 млн грн. Таким чином на відновлення 

пошкоджених тисячі шкіл потрібно орієнтовно 50-60 млрд грн. Сума серйозна, 

однак португальці заявили, що готові допомогти з відбудовою шкіл. Прем’єр-
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міністр Португалії Антоніу Кошта повідомив про готовність виділити 250 млн 

євро на відновлення українських шкіл і дитячих садків. 

Таким чином, обсяг робіт колосальний, маємо більш ніж пів трильйона 

доларів збитків, десятки тисяч об’єктів зруйновані, потрібно відбудувати цілі 

міста, цілі галузі і пропонуємо спеціально історично вагому модель відбудови, 

коли у кожної з країн партнерів, або у міст-партнерів, або компаній-партнерів 

буде можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України - містом чи 

громадою, або галуззю. Завдяки саме такій моделі відносин післявоєнне 

відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. І це дозволить не тільки 

залучити найкращих світових спеціалістів, архітекторів, інженерів, будівельників, 

розробників, менеджерів, інших, але й стане найбільшою в Європі за увесь час 

після Другою світової війни можливістю для стрибка, для економічного стрибка. 
 

 

 

 

Заєць А. В., студентка 

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Незважаючи на те, що в Україні вже давно проголошено курс на боротьбу 

з корупцією, ця проблема до цих пір залишається актуальною та гострою. За 

даними Індексу сприйняття корупції 2021 року Україна отримала 32 бали зі 100 

можливих і зайняла 122 місце зі 180 країн на рівні з африканською державою 

Есватіні (Свазіленд). На один бал нашу державу випереджають Замбія, Непал, 

Єгипет, Філіппіни та Алжир. З-поміж сусідських держав Україна вище лише за 

Російську Федерацію, яка посіла 136 місце. Порівняно з 2020 роком позиція 

України знизилася: згідно Індексу сприйняття корупції 2020 року Україна 

посідала 117 місце (1). Зважаючи на це, зростає необхідність здійснення 

конкретних антикорупційних кроків, у тому числі підвищення ефективності 

виявлення та розслідування корупційних злочинів. 

Причинами низької ефективності розслідування корупційних злочинів є: 

недостатній професійний рівень субʼєктів розслідування, невміння у межах 

чинного законодавства виявляти та документувати правопорушення цієї 

категорії, а також використовувати спеціальні знання, зокрема можливості 

судової експертизи як форми використання таких знань (2). 

Крім того, корупційні правопорушення є складними у контексті 

розслідування. Це зумовлено тим, що вони примушують слідчого 

заглиблюватися в механізм господарювання та процеси економічної діяльності 
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субʼєктів, що її здійснюють. Тому ефективне розслідування даних 

правопорушень потребує використання спеціальних знань, однією з форм яких 

згідно чинного Кримінального процесуального кодексу України є призначення 

експертизи. 

Згідно чинного законодавства судова експертиза – це дослідження 

експертом на основі спеціальних знань матеріальних обʼєктів, явищ і процесів, 

які містять інформацію про обставини правопорушення, що перебуває у 

провадженні досудового розсідування чи суду (3). 

Експертизи є ключовим елементом розслідування корупції, адже саме так 

встановлюються суми завданих державі збитків, від яких залежить не тільки 

міра покарання, але і можливість притягнення фігурантів до кримінальної 

відповідальності.  

Предметом судово-економічної експертизи є фінансово-господарські 

операції, які відображають стан і результати діяльності субʼєктів економічних 

відносин. Обʼєктами є документи бухгалтерського, податкового обліку та 

звітності, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність, 

регістри бухгалтерського обліку, форми бухгалтерської, податкової та 

фінансової звітності.  

Враховуючи специфічну особливість слідів економічних злочинів, 

необхідно проводити дослідження всіх наявних облікових документів, адже 

докази можна отримати лише з інформації, які містяться у зазначених 

документах. 

Отже, судова експертиза є найбільш вагомою та кваліфікованою формою 

використання спеціальних знань у процесі доказування обставин корупційного 

правопорушення, можливості якої в процесі доказування невичерпні й 

потребують комплексного дослідження, удосконалення та розроблення нових 

способів і методів виявлення, фіксації та вилучення слідів, а також методик їх 

дослідження. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН 

УКРАЇНИ 

 

Роки незалежності України можна назвати роками економічного 

перетворення – складного соціально-економічного явища, при якому важко 

виявляються виразні й недвозначні причинно-наслідкові зв’язки між окремими 

явищами, діями окремих економічних суб’єктів та їх негативними 

результатами. Сутність цих трансформацій зводилась до зміни існуючої 

економічної системи і забезпечення економічного зростання.  

Важливим завданням перехідного періоду було опрацювання науково-

обґрунтованої соціально-економічної політики, тобто розробки програми 

стратегічних і тактичних дій держави. Безперечно відсутність такої програми 

унеможливлює успішний розвиток економіки України. 

Парадоксальним на початку було те, що грошово-фінансову систему 

України сформували орієнтованою на ринкову систему виробництва, яка в 

Україні на цей час була відсутньою. А звідси виходить, що грошово-фінансова 

система стала руйнівником неприйнятного для неї виробництва. Класики 

економіки стверджують, що спочатку має бути створена оптимальна система 

виробництва, а потім для її обслуговування і грошово-фінансова система. 

За час проведення реформ, соціально-економічне становище населення 

погіршувалось на фоні падіння виробництва. Світова практика засвідчує, що 

мудро проведені економічні перетворення супроводжуються господарським 

зростанням і поліпшенням рівня життя населення. Основною причиною 

економічної кризи України є не сама реформа, а неправильний 

монетаристський шлях трансформацій, який нам нав’язали міжнародні 

фінансові організації. Шлях реформ, який Україна обрала, породив багато 

проблем, вирішення яких є  на даний час важливим і невідкладним завданням. 

32 роки економічних реформ продемонстрували неправильність їх 

стратегії і показали, що використання монетаристських методів не в силі 

гарантувати подолання економічної кризи і забезпечити повноцінне 

відродження. Обіцянками економічного зростання українське суспільство 

http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/635
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годують щорічно. За цей час в країні відбулась всезростаюча криміналізація 

економіки, перехід величезних грошових коштів та засобів до тіньового 

обороту, що призупинило їх роботу на національну економіку, а з високою 

швидкістю почалось обслуговування інтересів вузького кола владно-мафіозно-

спекулятивних структур. Новітні технологічні можливості знищують сучасний 

суспільний лад, побільшуючи прірву між жменькою супер багатих і великою 

рештою населення, значна частина якого вже знаходиться за межею бідності. 

Відомо, що однією із важливих функцій в економіці країни, а особливо на 

стадії корінних економічних реформ, є банківська система на чолі з 

Центральним банком, який проводить єдину політику в сфері грошового обігу, 

кредиту, створення і зміцнення національної грошової системи, організовує 

міжбанківські розрахунки, визначає курс гривні відносно валюти інших держав 

та інше. 

До цього часу болісним місцем в економіці України була бюджетно-

податкова система, яка зберігала репресивну направленість, і тим самим не 

створювала відповідної мотивації для суб’єктів у підвищенні результатів їхньої 

господарської діяльності, передусім у виробничій сфері, а навпаки – 

примушувала до укривання прибутку від оподаткування. В Україні в довоєнний 

час на «тіньовий» сектор економіки припадало понад 50% усіх економічних 

операцій, (до речі, у США – 8%). А звідси виходить, що реальний ВВП України 

майже удвічі більший від офіційного. 

На даний час існує багато загроз фінансово-економічній безпеці України 

як внутрішніх, так і зовнішніх.  

Серед внутрішніх загроз фінансовій безпеці України можна виділити 

такі: недосконала фінансово-бюджетна система; неефективність системи 

контролю за витратами бюджетних коштів; невчасне прийняття та відсутність 

наукового обґрунтування Державного бюджету; неефективна грошово-

кредитна та податкова політика держави; масове ухиляння від сплати податків; 

надмірний дефіцит Державного бюджету та переважно емісійне його покриття; 

зростання «тіньової» економіки, посилення її криміналізації, у тому числі 

внаслідок посилення контрабандних потоків як з країнами ЄС, так і з 

окупованими територіями АР Крим та частини Донецької і Луганської 

областей; різке зростання цін на споживчому ринку; відсутність паритету цін на 

сільськогосподарську та промислову продукції; істотна виснаженість ключових 

джерел фінансових ресурсів – прибутку суб’єктів господарювання, доходів 

бюджетів усіх рівнів, амортизаційних відрахувань, ресурсів цільових фондів 

тощо; нелегальний вивіз з України капіталу, істотна частка нелегального обігу 

валютних коштів в країні та нелегальні поступлення з поза її меж; недостатній 

державний контроль за здійсненням експорту та імпорту; нерозвиненість 

сучасної інфраструктури підтримки конкурентоспроможності вітчизняних 

суб’єктів господарювання на зарубіжних ринках.  
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Зовнішніми загрозами фінансовій безпеці України є: нерозвиненість 

сучасної фінансової інфраструктури; зростання зовнішньої заборгованості; 

нераціональне використання іноземних кредитів; нерегульований приплив в 

Україну іноземного капіталу та надання йому переваги порівняно з 

вітчизняним; надмірна відкритість економіки України; не виважена 

лібералізація зовнішньоекономічної діяльності; відсутність експортно-

імпортної збалансованості [1].  

 Верховна рада України та уряд зобов’язані слухати та чути прагматичні 

вимоги національних виробників, як головних платників податків, і на підставі 

цієї інформації приймати закони та ухвалювати рішення, а не лобіювати 

бажання кримінально-олігархічних груп. 

На сьогодні війна унеможливила і поставила на паузу роботу 86% 

українських компаній. Це безпрецедентний за руйнівною силою удар по 

економіці країни. Основними проблемами респонденти називають дефіцит 

замовлень (50%), недостатність логістики (29%), нестача сировини ( 21%), 

відсутність оплати за виконані замовлення (20%), нестача працівників (17%), 

руйнування виробничих потужностей (14%). Різке скорочення попиту – 

це знову ж таки війна. Понад 4,1 млн українців перемістилися за кордон. Ще 6,5 

млн осіб – усередині країни. Плюс складнощі з логістикою, виплатою зарплат, 

непередбаченими видатками – ось причини, які найближчим часом будуть 

стримувати розвиток економіки країни [2].  

Сьогодні у час війни страшити бізнес перевірками, затримувати платежі 

та валютні операції, «роздирати» високими орендними ставками та руйнівними 

податками – це влаштовувати саботаж на рівні органів влади. А тому  

економічну політику в державі переведено на військові рейки. Уряд повинен 

допомагати фронту і робити усе, що потрібно збройним силам. Щодо бізнесу 

має діяти принцип – «не заважайте!». 

Податкова система воєнного часу – це скасування всіх податків 

на виробників, перенесення податкового навантаження на кінцеве 

споживання (плоска ставка податку на роздрібний оборот товарів і послуг). 

Друге джерело поповнення бюджету – єдина ставка (5%) імпортного мита. І 

ще акцизи на алкогольні, тютюнові й енергетичні товари. 

Розглядаючи такі впровадження можна сказати, що нову соціальну 

справедливість можна сформулювати так: «Кожен має право на щасливе, заможне 

життя, але за власний рахунок!».  
Це вимагає лібералізації виробничих відносин, підприємницької 

діяльності, торгівлі, жорсткої монетарної політики і справедливого розподілу 

частини ВВП між громадянами України, безпосередній перерозподіл частини 

податкових надходжень на персональні рахунки громадян без посередницьких 

структур і можливість використання таких надходжень. 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
213 

 

Таку соціальну справедливість має забезпечити оновлена система 

оподаткування. Податок на споживання повинні платити всі, хто споживає 

пропорційно до споживання. Оподаткуванню має підлягати використання 

землі, надр, природних ресурсів активними членами суспільства.  

Завдяки цьому накопичені кошти мають розподілятись між всіма 

громадянами України як обов’язковий громадянинові-співвласнику безумовний 

базовий соціальний дохід в грошовому еквіваленті. Взамін цього уряд 

звільняється від таких основних соціальних зобов’язань як безкоштовна вища 

освіта, безкоштовна медицина. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЇЇ СУТЬ ТА ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ 

ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Фінансова безпека підприємства є важливим фундаментом ефективності 

господарської діяльності будь-якого підприємства, що визначається його 

фінансовим станом. Деякі характеристики фінансового стану розкриті у формах 

фінансової звітності, вивчення яких має бути важливим напрямом економічної 

політики держави, і керівництва підприємства зокрема. В умовах ринкової 

конкуренції та економічної нестабільності фінансова стійкість аграрних 

підприємств, зростання їх прибутковості досягається за умови забезпечення 

ефективної системи управлінських рішень, інформаційним забезпеченням 

прийняття яких слугує звітність [1, c.248].  

Міжнародні стандарти фінансової звітності, на які переходить Україна 

дозволять і нашим підприємствам, їх бухгалтерам і фінансистам досягати своїм 

професіоналізмом подібних результатів. Але вітчизняні підприємства, в тому 

числі і аграрного сектору таких можливостей не використовують, в тому числі і 

через відсутність їх наукового адаптування до вітчизняних реалій. 
Багато вчених науковців присвячували свої дослідження питанню 

інвестиційної привабливості та фінансової безпеки сільськогосподарських 

https://nv.ua/ukr/opinion/ekonomika-ukrajini-yak-dopomogti-biznesu-podatki-novini-ukrajini-50231096.html
https://nv.ua/ukr/opinion/ekonomika-ukrajini-yak-dopomogti-biznesu-podatki-novini-ukrajini-50231096.html
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підприємств, проте дослідження цих проблем в контексті врахування впливу 

фінансової звітності на інвестиційну привабливість і фінансову безпеку не 

проводились.  

У даному випадку запозичення методів, методик, інструментів, принципів 

фінансової та бухгалтерської спеціалізації, дозволяє значно посилити наукове 

забезпечення у вирішенні проблеми фінансової безпеки та інвестиційної 

привабливості [2, c.153]. 
Необхідно більш ретельно проводити дослідження даних проблем, а 

також розробити методологічні підходи та методичні інструменти посилення 

інвестиційної привабливості та фінансової безпеки сільськогосподарських 

підприємств за рахунок облікової політики та фінансової звітності (фінансово-

облікових технологій) та професіоналізму бухгалтерів і фінансистів. Вивчення 

стану представлення у фінансовій та іншій економічній звітності інвестиційної 

привабливості та фінансової безпеки аграрних підприємств засвідчує наступне. 
       У порівнянні з розвинутими країнами структура балансів наших 

підприємств є деформованою та інвестиційно непривабливою з причин 

непредставлення ряду деяких необхідних капіталів. 

Економічні служби підприємств, в особах бухгалтерів і фінансистів, не 

менше ніж виробнича сфера (агрономи, зоотехніки) можуть впливати та 

інвестиційну привабливість і фінансову безпеку за рахунок освоєння 

інноваційних обліково-фінансових технологій, як це є у розвинутих країнах [3, 

c.123]. 
На рівні підприємств застосування новітніх обліково-фінансових 

технологій дозволяє разом з посиленням фінансової безпеки значно збільшити 

інвестиційну привабливість [4, c.158]. 

В сучасних умовах фінансова безпека аграрного підприємства знаходиться 

під впливом різних факторів (внутрішніх і зовнішніх), які впливають негативно 

на фінансовий стан підприємства, що відображається в фінансовій звітності 

підприємства через фінансові показники діяльності . Визначальними факторами 

формування і забезпечення стабільності системи фінансової безпеки аграрного 

підприємства, на нашу думку, окрім високого рівня капіталізації, 

диверсифікованості аграрного бізнесу, прибутковості підприємницької 

діяльності аграріїв, наявності сформованого резервного капіталу, розвитку 

агрострахування як важливої складової зниження ризику специфічної галузі, 

має бути наявність ефективної облікової політики щодо достовірної фінансової 

звітності, екологізація підприємницької діяльності та партнерські відносини з 

іноземними фірмами (рис. 1) 



Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
215 

 

 
Рис. 1 Фактори формування фінансової безпеки аграрного підприємства 

 

Отже, фінансова безпека підприємств аграрного сектору має важливе 

значення для інвестиційної привабливості як вітчизняного так і іноземного 

капіталу, оскільки це підвищує капіталізацію і конкурентоздатність 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Не менш важливою умовою для формування фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств є застосування новітніх обліково-

фінансових технологій для складання фінансової звітності, що дозволить 

отримувати більш достовірні дані про діяльність підприємства, а це в свою 

чергу створить конкурентоздатне середовище. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ 

 

В складних сучасних умовах розвитку економіки в Україні, постають 

питання неналежного стану грошово-кредитної, валютної, банківської, 

податкової, митно-тарифної систем, проблема в доступі до фінансових ресурсів, 

геополітична нестабільність. Наведені проблеми мають негативний вплив на 

фінансову безпеку суб’єктів господарювання в країні.  

В першу чергу доцільно розглянути визначення поняття «фінансова 

безпека підприємства», в літературні джерела дають можливість виділити 

основні варіанти трактування [1]: 

 стан фінансового захисту та забезпеченості бізнес-процесів, які сприяють 

запобіганню або попередженню внутрішніх та зовнішніх фінансових загроз та 

дозволяють забезпечити стабільне функціонування та розширене відтворення з 

мінімальними фінансовими втратами для підприємства; 

 кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, 

який забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих 

фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз 

зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри яких визначаються на основі 

його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової 

підтримки його сталого розвитку в поточному й перспективному періоді; 

 такий фінансовий стан підприємства, що характеризується збалансованістю 

і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, що 

використовуються підприємством; стійкістю будь-яких загроз; здатністю 

фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію інтересів, завдань 

достатніми обсягами фінансових ресурсів. 

Отже, ми пропонуємо таке трактування поняття «фінансової безпеки 

підприємства» - можливість підприємства забезпечувати такий фінансовий стан 

при якому існують шляхи ефективного управління фінансовою системою, 

враховуючи внутрішні, зовнішні загрози та рівень ресурсного забезпечення. 

Відмінність сільськогосподарського виробництва від більшості секторів 

економіки полягає в тому, що воно менш ефективно в порівнянні з ними. 

Вкладений в нього капітал приносить менший прибуток. Тому 

низькоприбуткове сільське господарство не в змозі на рівних (у порівнянні з 

промисловістю) брати участь у міжгалузевій конкуренції без зовнішньої 

підтримки, в тому числі державної [2, c.27]. 
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Фінансову безпеку підприємства агропромислового комплексу доцільно 

розглянути з точки зору широкого розуміння, як здатність досягти достатнього 

рівня конкурентоспроможності при будь-якому ступені впливу можливих 

загроз і ризиків.  

Управління фінансовою безпекою аграрних підприємств повинно 

будуватись на основі реалізації стратегії цієї безпеки, яка повинна враховувати 

виробничий потенціал. Стратегія фінансової безпеки підприємств 

агропромислового комплексу повинна враховувати можливі фактори 

внутрішнього і зовнішнього середовища, які зможуть перешкодити процесу її 

реалізації [3, c. 125]. 

Тож, до пріоритетних напрямків підвищення ступеня фінансової безпеки 

суб’єктів аграрного бізнеса можна віднести: створення високотехнологічного 

виробництва, яке спроможне застосовувати передові технології і 

використовувати високопродуктивну техніку; організація машино-

технологічних станцій для технічного і технологічного забезпечення діяльності 

фермерських господарств та особистих підсобних господарств; розвиток 

сільської інфраструктури: збутових і постачальницьких кооперативів; 

маркетингу — консалтингових центрів; інформаційно-консультаційних служб; 

інвестиційно-інноваційного фонду; державна підтримка аграрного 

виробництва. 

Деякі науковці виокремлюють загрози, що виникають на різних етапах 

господарської діяльності підприємств та виділяють загрози, які виникають на 

початку підприємницької діяльності, під час функціонування підприємств, 

етапі виробництва продукції, етапі перевезення продукції, етапі реалізації та 

збуту продукції, та етапі фінансових розрахунків [4, c.112]. 

Аналіз підходів до оцінки фінансової безпеки підприємств показав, що ці 

підходи базуються на індикаторному, ресурсно-функціональному, економіко-

математичному підходах, а також прогнозуванні банкрутства, оцінці фінансової 

стійкості підприємства. Також існують такі підходи до оцінки безпеки: 

дослідження грошових потоків, визначення інтегральних показників, 

стратегічно-цільовий підхід, підхід «мінімуму сукупного збитку, який 

завдається безпеці». Одним з оперативних підходів є розрахунок оцінки 

фінансової стійкості підприємства та прогнозування банкрутства, за допомогою  

оскільки такі методи допоможуть швидко та ефективно виявити загрози 

фінансово-економічній безпеці підприємства.  

Оскільки фінансовий стан тісно пов’язаний з фінансовою безпекою, 

вважаю доцільним розглянути показники та їх граничні значення які 

допомагають проводити оцінку безпеки: 

1. Коефіцієнт покриття: I клас: більше 2; ІІ клас: 1-2; ІІІ клас: менше 1. 

2. Коефіцієнт автономіє: I клас: більше 0,7; ІІ клас: 0,5-0,7; ІІІ клас: менше 

0,5. 
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3. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів: I клас: більше 0,8; ІІ клас: 

0,5-0,8; ІІІ клас: менше 0,5. 

4. Коефіцієнт оборотності активів: I клас: більше 0,95; ІІ клас: 0,5-0,95; ІІІ 

клас: менше 0,5. 

5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості: I клас: більше 5,2; ІІ 

клас: 2,5-5,2; ІІІ клас: менше 2,5. 

Якщо показник має значення, більше за нормальне, то йому надають І 

клас, менше за нормальне, але більше за критичне – II клас, менше за критичне 

– III клас. Загальну оцінку фінансової безпеки наводять у балах, де бали 

являються сумою добутків рейтингу кожного показника на клас. 

Оскільки І клас надають показникам, що мають значення більші за 

нормальні, а III клас – показникам із значеннями, меншими за критичний 

рівень, то може бути розглянуто таку градацію: I клас – високий рівень безпеки 

(100 – 150 балів); II клас – нормальний рівень безпеки (151 – 250 балів); III клас 

– критичний рівень безпеки підприємства (251 – 300 балів).  

Під час визначення класу (рівня безпеки) підприємства, тобто 

узагальнюючої оцінки, можливе виділення додатково передкризової зони. Тоді 

доцільно визначити такі межі класів: І клас – високий рівень безпеки (100 – 150 

балів); II клас – нормальний рівень безпеки (151 – 230 балів); III клас – 

передкризовий рівень безпеки підприємства (231 – 250 балів). IV клас – 

критичний рівень безпеки підприємства (251 – 300 балів) [5, c.39-40]. 

Отже, можна сказати, що фінансової безпеки підприємства напряму 

залежить від фінансового стану підприємства, оскільки саме фінансовий стан 

характеризує здатність боротьби із загрозам середовища за допомогою 

ефективного фінансового управління та забезпечення сталого економічного 

розвитку підприємства. Всі можливі загрози необхідно правильно 

ідентифікувати для того, щоб нейтралізувати негативний вплив на фінансовий 

стан та фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Робота над обраною 

темою показала, що при оцінці фінансової безпеки аграрних підприємства 

доцільно використовувати різні підходи оцінки, а саме: оцінка рівня безпеки як 

складової економічної безпеки, оцінки рівня безпеки при визначенні 

фінансового стану та оцінки рівня безпеки на основі інтегральних показників. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕТУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Управління ризиками для сільськогосподарського підприємства – це 

довгостроковий процес, спрямований на зниження ризику до прийнятного 

рівня. На основі даних та спостережень за загрозами має бути розроблена схема 

покращення, яку доведеться поступово впроваджувати. Наслідки цих змін через 

те, що вони розтягуються в часі, буде видно не відразу. Пізніше також може 

виявитися, що розроблений план не зовсім підходить або ситуація на ринку 

змінилася, тому будуть потрібні подальші зміни. З цієї причини управління 

ризиками на сільськогосподарських підприємствах є безперервним процесом і 

вимагає постійного вдосконалення методів. 

Ризик є невід'ємною частиною бізнесу. З урахуванням функціонування 

підприємства їх можна поділити на: 

- постійний ризик, тобто, ризик, що впливає на всю економічну систему, 

наприклад безробіття чи інфляція. Їх можна визначити як макроекономічні 

чинники; 

- непостійний (змінний) ризик, тобто, ризик, пов'язаний із самим 

підприємством, наприклад, страйк працівників або відсутність фінансової 

ліквідності. Інакше їх можна охарактеризувати як мікроекономічні чинники. 

Існує безліч варіантів виникнення ризику на сільськогосподарських 

підприємствах. Наприклад, ризики, які пов'язані із самим функціонуванням 

компанії: 

- проектний ризик – технічні ризики, які можуть виникнути під час 

конкретного проекту; 

http://www.economy.in.ua/pdf/2_2022/20.pdf
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- ризик підприємства – що виникає внаслідок неправильних рішень 

щодо керівництва підприємства та її майбутнього; 

- ризик власників – тобто незацікавленість у розвитку підприємства та 

відсутність внесення змін власниками. 

Для ефективного управління ризиками необхідно насамперед спиратися 

на дані та статистику. Тому необхідно постійно стежити за ситуацією в 

аграрній галузі, на ринку та на підприємстві та вживати дій, які дозволять 

вивести ризик на підприємстві на оптимальний рівень. Повної ліквідації його 

неможливо домогтися через безліч факторів, що впливають на його 

виникнення. 

Є кілька категорій ризику, на які слід звернути увагу: 

- зовнішні фактори, тобто конкуренція, клієнти або постачальники; 

- фінансові фактори, наприклад, фінансова ліквідність та 

платоспроможність підприємства; 

- експлуатаційні фактори, тобто специфіка даної галузі та загрози, що 

випливають з них, такі як сезонність коливань цін на сировину або технологічні 

зміни; 

- управління підприємством: якість прийнятих рішень, якість роботи 

співробітників та їхня мотивація; 

- форс-мажорні обставини: несприятливі погодно-кліматичні умови для 

вирощування певних сільськогосподарських культур; 

- внутрішній контроль – тобто, контроль за організацією роботи чи 

фінансами підприємства. 

У практиці існують такі форми профілактики ризику: 

1. Мінімізація ризиків – сукупність дій, які направлені на зниження 

ризику шляхом його попередження або уникнення. 

2. Диверсифікація ризиків, що дозволяє уникнути частини ризику при 

розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності підприємства. 

3. Лімітування ризиків – проводиться за тими видами господарської 

діяльності та господарських операцій, що можуть постійно виходити за 

встановлені межі допустимого ризику. Цей ризик лімітується шляхом 

встановлення відповідних економічних та фінансових нормативів. 

4. Отримання додаткової інформації – це один із найважливіших способів 

зниження ризику. Цілком природно, що якби у менеджера була б більш повна 

інформація, то він міг би зробити кращий прогноз та знизити ступінь ризику 

[1]. 

Найкращими інструментами і методами управління ризиками для 

управління проектами підприємства є: 

- мозковий штурм; 

- аналіз SWOT; 

- матриця ймовірності та впливу; 
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- оцінка якості даних щодо ризиків; 

- аналіз відхилень та тенденцій; 

- аналіз запасів. 

1. Мозковий штурм. Перед початком будь-якого проекту першим кроком 

є планування стратегії. Для цього члени команди проводять мозкові штурми із 

керівником проекту. Цей сеанс мозкового штурму повинен включати всі 

ризики, які можуть вплинути на завершення та успіх проекту. 

Етапи процесу мозкового штурму такі: перевірка всієї проектної 

документації; спостереження за всіма історичними даними та інформацією про 

ризики з попередніх проектів, які аналогічні поточному; читання статей, 

пов'язаних із ризиками; будь-яка доступна інформація, яка дасть уявлення про 

проблеми, які можуть виникнути під час виконання проекту. 

Менеджер проекту також може зв'язатися з експертами, членами команди 

та іншими зацікавленими сторонами, які можуть мати досвід роботи з ризиками 

в аналогічних проектах. 

2. SWOT-аналіз – це аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та 

загроз для проекту. Цей інструмент можна використовувати для виявлення 

ризиків. Перший крок –  розпочати із сильних сторін проекту. Потім членам 

команди необхідно перерахувати всі слабкі сторони та інші аспекти проекту, 

які можна було б покращити. Ось де ризики проекту випливуть на поверхню. 

Можливості та загрози також можна використовувати для виявлення 

позитивних та негативних ризиків відповідно. 

3. Матриця ймовірності та впливу. Керівники проектів також можуть 

використовувати матрицю ймовірності та впливу, щоб допомогти у визначенні 

пріоритетності ризиків на основі їхнього впливу. Це допомагає з розподілом 

ресурсів управління ризиками. Цей метод є комбінацією оцінок ймовірності та 

оцінок впливу окремих ризиків. Після завершення всіх розрахунків ризики 

ранжуються залежно від того, наскільки вони серйозні. Цей метод допомагає 

помістити ризик у контекст проекту та допомагає у розробці планів щодо його 

зниження. 

4. Оцінка якості даних щодо ризиків. Коли менеджери проектів 

використовують метод оцінки якості даних про ризики, вони використовують 

усі зібрані дані для виявлених ризиків та знаходять докладну інформацію про 

ризики, які можуть вплинути на проект. Це допомагає керівникам проектів та 

членам команди зрозуміти точність та якість ризику на основі зібраних даних. 

5. Аналіз відхилень та тенденцій. Керівники проектів шукають 

розбіжності, що існують між графіком проекту та вартістю, і порівнюють їх із 

фактичними результатами, щоб побачити, збігаються вони чи ні. Якщо 

дисперсії зростають, невизначеність та ризик також зростають одночасно. Це 

добрий спосіб моніторингу ризиків під час реалізації проекту. Вирішувати 
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проблеми стає легко, якщо учасники проекту регулярно спостерігають 

тенденції у пошуках відхилень. 

6. Аналіз запасів. При плануванні бюджету проекту необхідно 

передбачити заходи на випадок непередбачених обставин та деякі резерви як 

частину бюджету. Це необхідно для забезпечення безпеки у разі виникнення 

ризиків під час виконання проекту. 

Отже, управління ризиками на сільськогосподарському підприємстві та 

контроль за ним базуються, насамперед, на конкретних рішеннях та планах. Ці 

рішення спрямовані на мінімізацію ймовірності виникнення ризику або навіть 

повне його усунення. Для цього використовуються два методи: 

- запобігання ризику - воно носить захисний, превентивний характер і 

полягає у помірності від дій, які можуть бути ризикованими; 

- зниження ризиків – це заходи, створені задля мінімізацію масштабів та 

частоти потенційних загроз. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ 

ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Провідну роль в управлінні господарюючим суб'єктом відіграє система 

бухгалтерського обліку, яка є основою економічної безпеки підприємства. 

Розвиток бухгалтерського обліку впливає на здатність керівництва приймати 

ефективні управлінські рішення та здійснювати контроль за діяльністю 

підприємства, що є дуже актуальним, оскільки злочини економічної 

спрямованості є найбільш часто здійснюваними в Україні. Особливо вони 

притаманні сферам підприємництва та оподаткування. 

Оформлення документів є головною та обов'язковою умовою здійснення 

господарських операцій. Кожна господарська операція має бути документально 

оформлена і відображена в бухгалтерському обліку. Правильно оформлені 

документи є підставою для внесення записів у систему бухгалтерського обліку. 
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Різноманітні злочини (наприклад, розкрадання приватного, колективного 

та державного майна у різних галузях економіки) виявляють за допомогою 

суперечностей, що містяться: 

1) в окремому документі; 

2) у двох або декількох документах, що відображають рух однієї чи 

декількох взаємопов'язаних операцій; 

3) у документах, що відображають рух однорідних цінностей, 

зафіксованих у даних бухгалтерського обліку. 

При розслідуванні корупційних злочинів основними джерелами 

інформації є наступні документи, ретельне дослідження яких судовим 

експертом є підґрунтям для виявлення корупційних дій (1): 1) розпорядчі 

документи, в яких відображається, організаційно-розпорядча чи 

адміністративно-господарська діяльність, є відомості щодо незаконності їх 

використання в інтересах третіх осіб; 2) бухгалтерські, розпорядчі документи з 

ознаками матеріальної чи інтелектуальної підробки; 3) договори, інші 

зобов’язання, документи, що підтверджують неправомірність їх оформлення в 

інтересах третіх осіб; 4) документи, які підтверджують право власності 

посадовця-корупціонера на будинки, квартири, транспортні засоби, земельні 

ділянки, іншу нерухомість, грошові вклади; 5) записи, що свідчать про суми 

корупційних відкатів, хабарів; 6) листи та інші документи, що свідчать про 

коло учасників корупційного злочину, роль кожного з них; 7) накази, 

розпорядження про нарахування грошових коштів, премій тощо; 8) матеріали 

відомчих перевірок, висновки, довідки державних органів контролю щодо 

порушень посадовою особою фінансової дисципліни, інших неправомірних дій 

або бездіяльності; 9) неправомірні рішення сесії органу місцевого 

самоврядування, розпорядження голови відповідного виконкому, що не 

відповідають законам; 10) скарги, звернення громадян про зловживання владою 

посадовими особами державних органів, інші джерела; 11) електронні 

документи. 

Отже, документація є важливим елементом методу бухгалтерського 

обліку. Це спосіб початкового спостереження за господарськими операціями та 

обґрунтування бухгалтерських записів. За допомогою документації 

здійснюється спостереження за роботою підприємства, контролюються 

законність і доцільність господарських операцій, а також розслідуються 

економічні злочини. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА,  

ЇЇ ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

 

В ринковій економіці кожному підприємству необхідно знайти свою нішу 

та мати певні переваги перед конкурентами. Тому актуальним питанням є 

оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства та можливості його 

моделювання на майбутнє. Проблемі визначення конкурентоспроможності 

підприємства та окремих його складових присвячені роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як  Буднік Д.Ю., Бучинська Т. В., Кузьмін О.Є., 

Красностанова О.П., Маковєєв П.С., Мельник О.Г., Михайлов А.М., Михайлова 

Л.І., Николюк О. М., Позняк  С. В. Романко Н.Е., Савченко А. С., Стоянець 

Н.В., Янковий О.Г. 

Незважаючи на достатню кількість досліджень та розроблених методів 

оцінки конкурентоспроможності, доцільно розробити концепцію оцінки та 

моделювання рівня конкурентоспроможності. Методи, які використовують 

інтегральну оцінку, мають низку переваг, оскільки можуть врахувати багато 

аспектів діяльності підприємства, які впливають на конкурентоспроможність та 

використовують кількісні та якісні показники.   

На теоретико-методологічному рівні необхідно використовувати 

теоретичні положення економічної теорії, статистичного та фінансового 

аналізу, теорії ігор. Використання цих положень дозволить розробити 

методичні підходи до оцінювання кількісних та якісних показників 

конкурентоспроможності та загального рівня.  

Оскільки конкурентоспроможність являє собою багатогранне 

економічно-соціальне явище, то потрібно для оцінки врахувати багато 

параметрів. Виходячи з дослідження літературних джерел можна виділити 

наступні групи показників: техніко-технологічні, фінансово-економічні, 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7918
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.97
https://uristinfo.net/uchebnye-materialy/274-sudova-buhgalterija.html
https://uristinfo.net/uchebnye-materialy/274-sudova-buhgalterija.html


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція                                             

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4» 
 

 
225 

 

систему управління та організації, рівень персоналу, маркетингову політику, 

інвестиційну політику, екологічну політику, конкурентоспроможність 

продукції та імідж підприємства [1-8]. 

 

 
Рис. 1 Концепція моделювання оцінки рівня конкурентоспроможності 
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В кожну цю групу показників входять як кількісні, так і якісні оцінки. 

Оскільки вони можуть бути залежними один від одного, необхідно проводити 

кореляційний аналіз для виділення необхідних показників. 

На інструментальному рівні концепції використовуються апарат теорії 

прийняття рішень, експертні оцінки, економіко-математичні моделі та апарат 

фінансового аналізу. Експертні оцінки потрібні як для визначення якісних 

показників, так і для встановлення вагових коефіцієнтів значимості для 

окремих показників. За допомогою економіко-математичних методів доцільно 

розробляти прогнози для вимірюваних показників, зокрема, фінансових 

показників підприємства.  

На модельному рівні будуються моделі оцінки та прогнозування як 

окремих показників, так і інтегральних.  

Таким чином, представлена концепція моделювання оцінки рівня 

конкурентоспроможності дозволить розробляти та впроваджувати комплексну 

систему економіко-математичних моделей для оцінки та прогнозування рівня 

конкурентоспроможності підприємства, яка дасть підприємству повну 

інформацію, необхідну для коректування діяльності з метою підвищення його 

рівня конкурентоспроможності. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ЗАПОРУКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ І 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Сфера безпеки є актуальним предметом досліджень з боку науковців, 

фахівців з економіки та фінансів, державних управлінців, політологів, 

соціологів тощо. Інтерес до безпеки у наукових дослідженнях є відносно новим 

напрямком і зумовлений актуалізацією проблематики збереження і розвитку 

особистості, громадянина, суспільства, держави, нації і цивілізації загалом. 
Фінансова безпека — захищеність фінансових інтересів суб&apos;єктів 

господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість домашніх 

господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів 

економіки держави фінансовими ресурсами, здатність фінансової системи 

забезпечити ефективне функціонування економічної системи та стале 

економічне зростання. 
Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, щоб 

гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і 

високий потенціал розвитку в майбутньому. 
До основних функціональних цілей фінансової безпеки належать: 

забезпечення високої фінансової ефективності роботи; підтримка фінансової 

стійкості та незалежності підприємства; досягнення високої 

конкурентноздатності; забезпечення високої ліквідності активів; підтримка 

належного рівня ділової активності; забезпечення захисту інформаційного поля 

і комерційної таємниці; ефективна організація безпеки капіталу та майна 

підприємства, а також його комерційних інтересів 
Фінансова безпека є складною економічною категорією, яка 

характеризується розмаїттям трактувань щодо її економічного змісту та 

структурних складових. У переважній більшості випадків серед складових 

фінансової безпеки держави виділяють бюджетну безпеку, боргову безпеку, 

грошово-кредитну безпеку, валютну безпеку, інвестиційну безпеку, банківську 

безпеку та безпеку небанківського фінансового сектору. Детальніше 

розглянемо кожну з вказаних: 
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Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності та 

фінансової стійкості державних фінансів, за якого уповноважені державні 

органи влади можуть максимально ефективно виконувати покладені на них 

функції. Вона визначає спроможність бюджетної системи забезпечити 

фінансово-економічну самостійність держави за рахунок достатності 

фінансових ресурсів, які мобілізуються до бюджетів різних рівнів внаслідок 

акумулювання податкових та інших надходжень, та передбачає здійснення 

ефективного використання бюджетних коштів в процесі виконання 

функціональних обов’язків. Бюджетна безпека характеризується ступенем 

збалансованості бюджету . 
Боргова безпека характеризується відповідним рівнем внутрішньої та 

зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та 

ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального 

співвідношення між ними, достатнім для задоволення визначених соціально-

економічних потреб, що не провокує виникненню надмірного боргового 

навантаження, не загрожує втраті суверенітету держави та стабільності її 

фінансовій системі загалом 
Грошово-кредитна безпека – це стан грошово-кредитної системи, що 

забезпечує всіх суб’єктів національної економіки якісними та доступними 

кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення 

економічного зростання. Забезпечення грошово-кредитної безпеки можливе за 

умови існування досконалої грошової системи, що передбачає досягнення 

стабільності національної грошової одиниці та ін.. 
Забезпечення валютної безпеки на прийнятному рівні можливе за такого 

стану курсоутворення, який характеризується високою довірою суспільства до 

національної грошової одиниці, її стійкістю, створює відповідні умови для 

поступального розвитку вітчизняної економіки, залучення в країну іноземних 

інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи і максимально 

захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках. При цьому має бути 

такий ступінь забезпеченості держави валютними коштами, який є достатнім 

для додержання позитивного сальдо платіжного балансу.  Під інвестиційною 

безпекою слід розуміти досягнення рівня інвестицій, що дозволяє оптимально 

задовольняти поточні потреби національної економіки в капітальних 

вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного застосування і 

повернення інвестованих коштів, підтримання позитивного національного 

платіжного балансу. Забезпечення інвестиційної безпеки передбачає 

скорочення експорту українського капіталу за межі країни, відсутність 

широкомасштабних обсягів вільного іноземного капіталу. 
Банківська безпека – це рівень фінансової стійкості банківських установ 

країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської 

системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників і 
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наявних чи потенційних загроз. Забезпеченню та дотриманню фінансової 

безпеки банківської системи сприятиме досягнення: стабільності кредитування 

реального сектору економіки, доступності й ефективності використання 

кредитних ресурсів банківських установ, низької залежність капіталу 

національних банків від учасників-нерезидентів. Із фінансовою безпекою 

банківської системи тісно пов’язана фінансова безпека окремого банку, що 

зумовлюється різноманітністю інтересів суб’єктів ринку банківських послуг. 

Безпека комерційного банку характеризується станом захищеності від 

внутрішніх та зовнішніх загроз  фінансово-економічних інтересів власників, 

керівництва і клієнтів банку, матеріальних цінностей та інформаційних 

ресурсів. 
Безпека небанківського фінансового сектору – це рівень розвитку 

страхового та фондового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти 

потреби суспільства в зазначених фінансових інструментах та послугах. 
Фінансова безпека страхового ринку буде досягнута у тому випадку, коли 

буде забезпечена на належному рівні фінансова безпека не лише страховиків, 

але й страхувальників, посередників, сегментів страхового ринку, страхових 

операцій, послуг і страхових продуктів. Забезпечення фінансової безпеки 

фондового ринку передбачає досягнення такого обсягу його капіталізації, 

який  сприятиме досягненню стійкості фінансового стану емітентів, власників, 

покупців, організаторів торгівлі, торговців  і держави в цілому.  Безпечний 

рівень фондового ринку досягається за умови його захисту від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, впливу негативних чинників на процеси емісії, запозичення та 

повернення коштів, одержання дивідендів і відсотків та ін. 
Висновок: Фінансова безпека — захищеність фінансових інтересів 

суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість 

домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, 

секторів економіки держави фінансовими ресурсами, здатність фінансової 

системи забезпечити ефективне функціонування економічної системи та стале 

економічне зростання. Фінансова безпека є складною економічною категорією, 

яка характеризується розмаїттям трактувань щодо її економічного змісту та 

структурних складових. У переважній більшості випадків серед складових 

фінансової безпеки держави виділяють бюджетну безпеку, боргову безпеку, 

грошово-кредитну (монетарну) безпеку, валютну безпеку, інвестиційну 

безпеку, банківську безпеку та безпеку небанківського фінансового сектору 

(фінансову безпеку страхового та фондового ринків). Ознайомившись з цими 

складовими фінансової безпеки та статтею в цілому можна зробити висновок, 

що вона є запорукою незалежності та сталого розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ ЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Стратегічне управління має вирішальне значення для розвитку і 

розширення всіх організацій, оскільки є комплексним процесом розробки і 

формулювання короткострокових і довгострокових ініціатив, спрямованих на 

оптимальне досягнення цілей організації. 

Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива 

лише тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою. 

Стратегічно орієнтована організація – це організація, в якій персонал має 

стратегічне мислення, застосовується система стратегічного планування, що дає 

змогу розробляти та використовувати інтегровану систему стратегічних планів, 

і поточна діяльність підпорядкована досягненню поставлених стратегічних 

цілей. 

До переваг стратегічно орієнтованих організацій відносять [1-3]: 

1) зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а 

також факторів «невизначеності майбутнього»; 

2) можливість враховувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, 

що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів, сформувати 

відповідні інформаційні банки; 

3) можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних i 

тактичних рішень; 

4) полегшити роботу із забезпечення довго- та короткострокової 

ефективності та прибутковості; 

5) можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за 

наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті 
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результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових 

завдань; 

6) можливість встановлення системи стимулювання для розвитку 

гнучкості та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін; 

7) забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій 

щодо реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи 

регулювання, контролю та аналізу; 

8) створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що 

можуть адаптуватися до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей. 

Реалізація усіх цих переваг дає змогу побудувати обґрунтовану 

послідовність дій щодо реалізації концепції і формування системи 

стратегічного управління. 

Реалізація обраної стратегії передбачає діяльність керівництва, що 

спрямована на модернізацію, в разі необхідності, системи управління, 

приведення її у відповідність із стратегічними цілями організаційної структури 

фірми, виділення необхідних ресурсів, а також підготовку персоналу. 

Успішний розвиток та імплементація стратегії на підприємстві не лише 

сприяє підвищенню його потенційної прибутковості, інтересу інвесторів та 

акціонерів до компанії, а й посилює внутрішній мікроклімат організації, 

лояльність персоналу та споживачів. 

Однак стратегічне управління підприємств в Україні на сьогодні є не 

лише некоректно сформульованим поняттям, а й недосконалим явищем, про що 

свідчать результати діяльності близько 80% українських організацій, в яких 

управлінці не змогли реалізувати розроблені ними стратегії. 

Дослідження фахівців та статистичні дані свідчать про те, що 60% 

організацій не пов’язують власні стратегії з бюджетом, 67% підрозділів 

підприємств із найму персоналу (HR) та інформаційних технологій (IT) не 

пов’язують особисті пріоритети зі стратегією підприємства, 75% менеджерів 

середньої ланки не мають мотивації, пов’язаної з реалізацією стратегії 

підприємства, а 95% працівників взагалі не розуміють що таке стратегія. 

Недосконалість системи стратегічного управління в Україні зумовлена не 

лише обмеженістю знань у сферах планування стратегій та початкового і 

поточного контролю, а й помилковими, віддаленими від реальності підходами 

та застарілими інструментами, якими сьогодні досі користуються менеджери 

вітчизняних підприємств [1-3]. 

На сьогодні стратегічне планування та управління на українських 

підприємствах є недосконалим та недостатньо збалансованим. Це відбувається 

через наявність численних бар’єрів та поширених помилок організацій, а також 

через зростаючі виклики внутрішніх і зовнішніх факторів ринку. 

До проблем, пов’язаних з реалізацією стратегії, відносять: 
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– ігнорування на стадії розробки можливих труднощів реалізації 

стратегії; 

– неясна (невиразна) постановка цілей, низька підготовка, недостатня 

відповідальність та компетентність лінійних менеджерів; 

– безкінечні модифікації (коригування без необхідних обґрунтувань). 

Альтернативні плани в організації, як правило, відсутні; 

– зрив строків та послідовності виконання завдань; 

– нереальність плану (за критеріями – час, гроші, відсутність виконавців, 

змістовні прорахунки тощо); 

– план став непотрібним (із самого початку або внаслідок зміни умов); 

– «нагромадження додаткових завдань» (обсяги їх перевищують 

можливості організації); 

– «відхід від цілей» (тактика «поглинула» стратегії); 

– неконтрольований вплив «із зовні», або зміни в зовнішньому 

середовищі організації; 

– опір змінам тощо. 

Серед усього загалу проблем та бар’єрів можна також виділити декілька. 

По-перше, керівництво більшості організацій має досить поверхневе 

розуміння стратегії або ж не надає її плануванню та реалізації належного 

значення. 

Другою проблемою є те, що в організаціях, де стратегічне управління має 

місце, у цьому процесі задіяне лише вузьке коло розробників стратегії. 

Стратегічне мислення та слідування місії і цілям організації має стати 

частиною корпоративної культури, саме тому з початку розробки стратегії та 

планування її втілення необхідно проводити організаційні заходи для залучення 

необхідних відділів і працівників організації. 

У процесі подальшої розробки стратегії менеджерам також необхідно 

збалансовувати контроль над виконанням завдань з жорсткою дисципліною і 

при цьому створювати простір для креативності та модифікації рішень. Для 

цього багато організацій використовують формалізовані моделі та підходи до 

управління. 

Стратегічне управління дає змогу визначити вектор руху організації для 

формування стійких конкурентних переваг, досягнення в межах місії компанії 

поставлених цілей та успіху на ринку в цілому. Стан стратегічного управління в 

Україні є досить низьким через низку бар’єрів та помилок управлінців, 

невідповідність управлінської філософії вимогам сучасного ринкового 

середовища, а також через відсутність належного досвіду у керівників. 

У зв’язку з цим пріоритетними напрямками вдосконалення стратегічного 

менеджменту на підприємствах мають бути: 

– використання професійних консалтингових послуг із розробки стратегії, 

формування конкурентних переваг тощо; 
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– розширення кола розробників шляхом залучення до процесу 

формування та реалізації стратегії менеджерів середніх і нижніх ланок; 

– проведення якісної галузевої аналітики та маркетингових досліджень не 

лише на початкових, а й на поточних стадіях стратегічного управління; 

– встановлення чітких часових рамок, дедлайнів для виконання 

стратегічних та тактичних завдань; 

– посилення контролю над розподілом ресурсів ще на початкових стадіях 

розробки стратегії; 

– використання сучасних інструментів і підходів до формування стратегії 

та її реалізації. 

 
Список використаних джерел 

1. Краснокутська Н. С., Кабанець І. А. Стратегічне управління : навч. посіб. для 

студентів економічних спеціальностей. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 460 с. 

2. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : 

монографія / за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль : Економічна думка, Тернопільський 

національний економічний університет, 2017. 400 с. 

3. Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств : теорія, 

методологія, практика : монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 384 с. 

 

 

Петришин Л. П., д.е.н., доцент 

Дадак В. В., магістр 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

 

АНАЛІЗ НОВОВВЕДЕНЬ В ЧАСТИНІ СПРАВЛЯННЯ  

ЄДИНОГО ПОДАТКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

В будь-якому випадку усі війни є війнами економік. Тому надзвичайно 

важливо, щоб економіка та бізнес під час війни працювали настільки, наскільки 

це можливо. Для цього держава має адаптувати податкове навантаження і 

податкові правила до воєнних умов, щоб сприяти виживанню бізнесу і 

запобігти занепаду економіки в умовах війни. В такий період важливим є 

фінансовий захист та підтримка вітчизняних представників бізнесу, 

споживачів, військових та інших категорій осіб, які цього потребують, а також 

адаптація податкового законодавства до нових реалій сьогодення. 

У зв’язку з цим 15 квітня Президент підписав Закон «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану» 

(закон № 2173) з метою врегулювання дії окремих норм Податкового кодексу 

України. Так у норми п.  9 підрозділу 8 розд. ХХ ПКУ знову внесено зміни 

щодо  до умов обрання та перебування на спеціальній групі єдиного податку. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39325
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.223?page=64#pn11338
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Для підприємств ІІІ групи варто зазначити розширення кола суб’єктів 

господарювання, що можуть входити до даної групи. З 16 квітня 2022 року для 

входження до ІІІ групи платників єдиного податку розмір річного доходу не 

має граничних розмірів. За рахунок чого більшість підприємств зможуть 

перейти на спрощену систему оподаткування. На сьогодні  лище за добу в 

середньому  через систему «Дія» реєструється близько тисячу нових ФОПів. 

Також близько 1,5 тисячі виробничих підприємств подали заявки на релокацію. 

Декілька сотень вже переїхали або переїжджають з районів бойових дій для 

того, щоб продовжити роботу.  

Загальні правила спрощеного оподаткування передбачають можливість 

для ІІІ групи обирати між ставкою єдиного податку у 3% та 5% для платників 

та неплатників ПДВ відповідно. Відповідно до спеціальних правил ставка 

дорівнює 2% доходу підприємства [1].  Хто може стати платником  єдиного 

податку за ставкою 2% подано нижче (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Хто може стати платником  єдиного податку за ставкою 2% 

                        Джерело: складено на основі [2] 

 

Перелік дозволених видів діяльності розширено, зокрема виключено з 

заборонених видів діяльності роздрібний продаж всіх підакцизних товарів, до 

яких належать пальне, алкоголь, тютюнові вироби, автомобілі тощо. Оптова 

Не платник податку Платник податку 
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продажу  

- видобутку/реалізації корисних 

копалин, крім видобування 

наземних та поверхневих вод 

підприємствами,які надають 

послуги централізованого 

водопостачання і водовідведення 

 

 ФОП/юридична особа 
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 Річний дохід  платника 

податків не має 
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торгівля підакцизними товарами, як раніше для підприємств ІІІ групи ЄП, під 

забороною.. Причому  роздріб пального вже можна здійснювати не лише в 

ємностях по 20 літрів, а і в будь-який інший спосіб. Тобто, АЗС теж зможуть 

увійти до такої групи підприємств. Також змінено ще один заборонений вид 

діяльності - видобуток, реалізацію корисних копалин. Законом дозволено 

займатися видобуванням підземних та поверхневих вод, якщо вони належать 

до  підприємств, які надають послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення.  Як висновок зауважимо, що впровадження 2% ставки єдиного 

податку є найбільш доцільною платникам єдиного податку  3-ї групи із ставкою 

5 %  (рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Кому доцільно впровадження 2% ставки єдиного податку 

Джерело: [2] 

 

Що стосується суб’єктів господарювання на загальній системі, які  є  

платниками  ПДВ, то потрібно передбачити, наскільки економічно 

вигідним буде такий перехід. 

Очевидно, що без ефективної та працюючої економіки перемога у війні 

неможлива. Влада зробила і робить ряд кроків щодо підтримки бізнесу, що 

стимулює економіку держави працювати. Водночас  низка питань залишаються 

відкритими і потребують подальшого вирішення.  
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ВІТЧИЗНЯНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
 

У загальному вигляді під банківською системою розуміється сукупність 

різних видів банків та банківських інститутів, за допомогою яких здійснюється 

мобілізація коштів і надаються клієнтурі різноманітні послуги з прийому 

вкладів і надання кредитів. 

Банківська система — це не довільне явище, а складова частина 

кредитно-грошової системи, елемент економічного базису суспільства, що 

розвивається за законами ринкової економіки. Ця система є внутрішньо 

організована, взаємопов'язана, має загальну мету та завдання. 

Банківська система існує в будь-якій країні в певний історичний період і є 

складовою частиною кредитної системи держави. Для нормального 

функціонування банківська система має відповідати наступним вимогам. У 

країні повинна бути достатня кількість діючих банків і кредитних установ. 

Систему слід розглядати як таку, що систематично розвивається і постійно 

кількісно та якісно змінюється. 

У системі не повинно бути зайвих елементів. У цьому секторі економіки 

мають бути відсутніми банківські установи, які не приступили до виконання 

банківських, операцій у встановлені строки, діють без належним чином 

оформлених ліцензій на здійснення банківських операцій або утворені не 

відповідно до чинного законодавства та акта засновника про створення. 

У країні функціонує центральний банк, який виступає основним 

координатором кредитних інститутів та ефективно виконує функції управління 

грошово-кредитними та фінансовими процесами в економіці. Важливе значення 

має індекс незалежності центрального банку від уряду, який складається із 

таких елементів: система призначень функціонерів центрального банку, 

взаємовідносини з урядом, конституційне закріплення за центральним банком 

функцій цінової стабільності, монетарне фінансування бюджетного дефіциту, 

монетарні інструменти. 

Поряд із центральним банком діють найрізноманітніші комерційні банки, 

які охоплюють усі сфери національної економіки й зовнішньоекономічні 

зв'язки, здійснюють широкий діапазон банківських операцій та фінансових 

послуг для юридичних і фізичних осіб. 

У країні діють банки й кредитні установи, які не обмежуються 

акумуляцією і розподілом коштів підприємств, організацій, а й сприяють 

накопиченню капіталу, активно втручаються в усі сфери економіки. 
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Банківська система є складовою ширшої системи — економічної системи 

держави. Таким чином, банки органічно вплетені у загальний механізм 

регулювання господарського життя, тісно взаємодіють із бюджетом і 

податковою системою, системою ціноутворення, з політикою цін і прибутків, з 

умовами зовнішньоекономічної діяльності. Банківська система взаємодіє з 

економікою, активно виливає на соціальну сферу, що проявляється в 

накопиченні коштів населення і підприємств, сприяючи зростанню рівня життя. 

Проте банківська система — це не механічне об'єднання різних банків, а 

специфічна економічна структура, яка має особливе призначення і виконує 

спеціальні функції в економіці держави. 

Банківська система являє собою законодавчо визначену, чітко 

структуровану сукупність фінансових інститутів, які займаються банківською 

діяльністю. Специфіка банківської системи проявляється в її функціях, а саме: 

створення грошей і регулювання грошової маси;  трансформаційна функція; 

стабілізаційна функція. 

Важливою функцією банківської системи є функція створення грошей і 

регулювання грошової маси, яка полягає в тому, що банківська система 

оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її 

відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції беруть участь всі 

ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), і вона стосується всіх 

напрямів банківської діяльності. 

Для банківської системи характерна трансформаційна функція, яка 

полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів 

господарювання і передаючи їх іншим, мають можливість змінювати 

(трансформувати) величину й строки грошових капіталів та фінансові ризики. 

Крім зазначених функцій банківська система також виконує 

стабілізаційну функцію, тобто функцію забезпечення сталості банківської 

діяльності та грошового ринку. Для банківської діяльності характерна висока 

ризикованість і банки працюють в умовах постійної та підвищеної загрози 

втрати грошей та банкрутства, тому боротьба з ризиками є важливим завданням 

не лише окремих банків, а й усієї банківської системи. Банки, виступаючи 

посередниками грошового ринку, беруть на себе відповідальність перед 

інвесторами за банківський ризик своїх позичальників. Виконання банківською 

системою стабілізаційної функції забезпечується: шляхом прийняття законів та 

інших нормативних актів, що регламентують діяльність всіх ланок банківської 

системи та створення належного механізму контролю й нагляду за 

дотриманням як чинного законодавства, так і діяльності банків. 

Отже, банківська система — це розгалужена сукупність банків, 

банківських інститутів, фінансово-кредитних установ, що діють у межах 

єдиного фінансово-кредитного механізму на чолі з центральним банком і йому 

підпорядковуються [1]. 
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Сучасна банківська система України, як і у більшості країн світу, 

складається з двох рівнів. На першому рівні виступає Національний банк 

України та його організаційна структура, на другому рівні — комерційні банки 

різних видів і форм власності, спеціалізації та сфер діяльності з відповідною 

мережею установ (філії, відділення). В ст. 4 Закону України "Про банки і 

банківську діяльність" визначено, що банківська система України складається з 

Національного банку України та інших банків, що створені й діють на території 

України відповідно до положень цього Закону. 

Перший рівень банківської системи України представлений 

Національним банком України, який відповідає за підтримання стабільності 

національної грошової одиниці та функціонування банківської системи. 

Національний банк України, як і центральні банки країн з ринковою 

економікою, виступає емісійним центром держави, банком банків, банком 

уряду, органом банківського регулювання і нагляду, органом монетарного та 

валютного регулювання економіки; за допомогою визначених законодавством 

функцій та операцій він впливає на всі сфери економічного життя країни [4]. 

Національний банк України, будучи головним банком держави, виступає 

координатором діяльності кредитних інститутів і виконує функції управління 

грошово-кредитними та фінансовими процесами в економіці країни. НБУ 

зберігає кошти державного бюджету України та позабюджетних фондів, 

здійснює розрахункове обслуговування центральних органів влади, веде 

рахунки Державного казначейства, бере участь в обслуговуванні державного 

боргу шляхом розміщення державних цінних паперів, їх погашення та виплати 

доходу за ними [3]. 

НБУ здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від органів 

державної влади, має право законодавчої ініціативи та у своїй діяльності 

підзвітний Президенту України та Верховній Раді України. 

Як центральний банк держави, НБУ здійснює регулювання обсягу 

грошової маси, застосовуючи відповідні інструменти, а саме: визначення та 

регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків; процентну 

політику; рефінансування комерційних банків; операції з цінними паперами на 

відкритому ринку; депозитну політику; управління золотовалютними 

резервами; регулювання імпорту й експорту капіталу [2]. 
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