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УДК 336.151 

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
ТА ФІНАНСУВАННЯ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

PRINCIPLES OF PREPARATION RECOVERY PLAN  
AND CONTINGENCY FUNDING PLAN OF THE BANKS

Бодрецький М.В. 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0297-0708
Bodretskiy Mykhailo
PhD in Economics, 
Associate Professor of Finance, Banking and Insurance Department
Interregional Academy of Personnel Management

У статті наведено результати дослідження питання визначення принципів підготовки плану відновлення діяль-
ності банку та плану фінансування банку в кризових умовах. Дослідження було скомпоновано за принципом, 
відомим як «Метод Делфі». Використаний метод є методом експертних оцінок, який базується на принципах 
заочності, багаторівневості та анонімності. Результатом узагальнення та обробки індивідуальних оцінок ква-
ліфікованих експертів з напрямку антикризового управління є отримання колективної думки, що чітко визна-
чає всі принципи розробки плану відновлення діяльності банку та плану фінансування банку в кризових умо-
вах. Автор статті впевнений, що завдяки інструментарію, що застосовувався (опитування, інтерв'ю, мозкові 
штурми) йому вдалося домогтися максимального консенсусу при визначенні правильних суджень експертів. 
Дослідження проводилось в період з 01.01.2019 по 31.01.2019 шляхом опитування фахівців українських бан-
ків. За результатами дослідження встановлено, принципи розробки плану відновлення діяльності банку та 
плану фінансування банку в кризових умовах. 
Ключові слова: менеджмент банку, антикризове управління, план відновлення діяльності, план фінансу-
вання, принципи планування.

В статье представлены результаты исследования вопроса определения принципов подготовки плана восста-
новления деятельности банка и плана финансирования банка в кризисных условиях. Исследование было ском-
поновано по принципу, известному как «Метод Дельфи». Использованный метод является методом эксперт-
ных оценок и основан на принципах заочности, многоуровневости и анонимности. Результатом обобщения и 
обработки индивидуальных оценок квалифицированных экспертов по направлению антикризисного управле-
ния является получение коллективного мнения, которое четко определяет все принципы разработки плана вос-
становления деятельности банка и плана финансирования банка в кризисных условиях. Автор статьи уверен, 
что благодаря примененному инструментарию (опросы, интервью, мозговые штурмы) ему удалось добиться 
максимального консенсуса при определении правильных суждений экспертов. Исследование проводилось в 
период с 01.06.2019 по 30.06.2020 путем опроса специалистов украинских банков. По результатам исследо-
вания определены, принципы разработки плана восстановления деятельности банка и плана финансирования 
банка в кризисных условиях. 
Ключевые слова: менеджмент банка, антикризисное управление, план восстановления деятельности, план 
финансирования, принципы планирования.

The article presents the results of the study of determining the principles of preparation of the bank’s Recovery Plan and 
bank’s Contingency Funding Plan (CFP). The study was structured according to a principle known as the Delphi Method. 
The method used is a method of expert evaluation, which is based on the principles of correspondence, multilevel and 
anonymity. The result of generalization and processing of individual assessments of qualified experts in the field of crisis 
management is to obtain a collective opinion, which clearly defines all the principles of developing Recovery Plan and 
CFP. The author of the article is sure that thanks to the tools used (surveys, interviews, brainstorming) he was able to 
achieve maximum consensus in determining the correct judgments of experts. The study was conducted in the period 
from January 1, 2019 to January 31, 2019 by interviewing experts from Ukrainian banks. According to the results of the 
study, the principles of development of the bank's Recovery Plan and CFP conditions have been established. 
Keywords: bank management, anti-crisis management, business recovery plan, financing plan, planning principles.

Постановка проблеми. Банківські установи 
України потребують формалізації вимог до підго-
товки плану відновлення діяльності банку та плану 
фінансування банку. Створення зазначених планів є 

дієвим прийомом антикризового управління. Акту-
альним питанням є створення методичних вказівок 
з підготовки плану відновлення діяльності банку 
та плану фінансування банку, що базуються на 
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експертних оцінках, узагальнених та оброблених з 
використанням наукових підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями питань, пов’язаних з ефективністю 
планування банківської діяльності займались: Emilios 
Avgouleasa [1], Märt Maarand [2. c. 103-111], Alamad, 
Samir [3. c. 277-298], Avgouleas, Emilios [4], Farina M.R. 
та Scipione L. [5], Kashyap A.K. [6, с. 482-487] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Дослідження питання планування 
відновлення діяльності та фінансування банку не є 
таким, що вивчається та досліджуються як основна 
ціль. Найчастіше дослідження спрямовані на аналіз 
більш широких питань, у зв’язку з чим фокусування 
на питанні планування відновлення діяльності та 
фінансування банку не відбувається.

Формулювання цілей статті. Підготувати методо-
логічні вказівки для формалізації процесу планування 
відновлення діяльності та фінансування банку шля-
хом узагальнення та оброблення експертних оцінок.

Виклад основного матеріалу. Банківські уста-
нови заздалегідь визначають для себе загальні умови 
та порядок організації роботи в кризовий період, 
характер взаємодії між структурними підрозділами 
банку щодо забезпечення передусім необхідного 
рівня ліквідності для виконання зобов’язань банку 
перед клієнтами та подолання операційних проблем. 

Банк – це фінансова установа, яка акумулює 
вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове 
користування (у вигляді кредитів, позик), здійснює 
посередництво у взаємних платежах і розрахунках 
між підприємствами, закладами або окремими осо-
бами і регулює грошовий обіг в країні. Банк виступає 
в ролі фінансового посередника при перерозподілі 
грошових коштів і здійсненні платежів на фінансо-
вому ринку. 

Несприятливі фактори та їх комбінації впливають 
на діяльність Банку реалізуючись у вигляді ризиків. 
Ризик – імовірність виникнення збитків або додат-
кових втрат або недоотримання доходів, або неви-
конання стороною договірних зобов'язань унаслідок 
впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факто-
рів. Ризики виникають внаслідок відхилення сьогод-
нішньої оцінки від майбутнього розвитку досліджу-
ваного явища.

Прояву ризиків сприяє вплив сукупності різних 
як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Причиною 
зростання ризику ліквідності може бути не лише 
неможливість оперативного залучення грошових 
ресурсів на міжбанківському ринку, але і помилки 
при плануванні, некомпетентність персоналу, низька 
якість кредитного портфелю.

Надійність банку визначається спроможністю 
управляти ризиками. Для кризових ситуацій, за 
судженням українських експертів, наявні специфічні 
засоби управління ризиками, що застосовуються 
саме у антикризовому управлінні:

– використання принципу зважених ризиків;
– проведення систематичного аналізу фінансо-

вого стану клієнтів Банку, їх платоспроможності і 
кредитоспроможності;

– застосування принципу розподілу ризиків;
– рефінансування кредитів;
– проведення політики диверсифікації операцій 

(широкий перерозподіл кредитів в дрібних сумах, 
наданих значній кількості клієнтів при збереженні 
загального обсягу операцій);

– використання плаваючих відсоткових ставок;
– страхування депозитів, кредитів, майна Банку 

тощо;
– підвищення вимог до предметів застави;
– хеджування валютних угод;
– підвищення частки операцій у кредитному 

портфелі, що не потребують грошових ресурсів 
(гарантії, акредитиви тощо);

– розширення спектру проваджуваних операцій 
(диверсифікація діяльності).

У роботі банка періодично виникають проблеми 
(ризики), які здатні привести його до стану втрати 
ліквідності та виведення з ринку. В цих умовах важ-
ливо бути готовими своєчасно виявити проблеми і 
вжити адекватних заходів, спрямованих на вихід із 
кризи, враховуючи що відкрита (явна) стадія кризи, 
як правило, наступає при збіганні цілого ряду при-
чин, які на той час вже отримали достатній розвиток.

Несвоєчасне повернення великого кредиту, що 
призведе до втрати банком платоспроможності, ще 
задовго до настання цієї події – вже є серйозною про-
блемою для банку. Така проблема загрожує стійкому 
функціонуванню банку. Вирішення цієї проблеми 
могло б бути відкладене на більш пізній термін, якби 
на момент неповернення кредиту банк віднайшов 
нові джерела для подальшого фондування неповер-
нутої позики, наприклад, за рахунок короткостро-
кових міжбанківських кредитів (за умови стійкої 
роботи фінансового ринку). 

За поширеною думкою науковців та співробітни-
ків банків кризи мають стадії (етапи). В таблиці 1 
наведено визначення стадій кризи банку та їх харак-
теристики запропоновані автором.

Розвиток кризи ліквідності в Банку може відбу-
ватись з наступних причин (розподілених по стадіях 
кризи банку):

1. Виникнення умов для розвитку кризи ліквід-
ності:

– грубі помилки в плануванні платіжних пото-
ків, які призвели до серйозної незбалансованості 
активно-пасивних операцій;

– відсутність необхідного для управління лік-
відністю обсягу високоліквідних активів на балансі 
банку;

– постійне залучення з міжбанківського ринку 
коштів в обсягах, близьких до сумарного ліміту кре-
дитування;

– халатність в роботі, яка призводить до збоїв 
окремих платежів і несвоєчасного їх виконання;

– недостатня кваліфікація кадрів;
– технічне забезпечення, неадекватне проваджу-

ваним банком операціям;
– зниження процентної маржі банку;
– зростання частки одного виду застави (наприк-

лад: державних цінних паперів);
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– зростання прийнятих на себе гарантій по уго-
дам третіх осіб;

– нарощування розривів строків залучених / роз-
міщених коштів (Gap);

– шахрайство працівників Банку;
– порушення нормативної і законодавчої бази.
2. Виникнення ознак неплатоспроможності 

банку:
– часте виникнення дефіциту ліквідної позиції 

банку;
– виникнення і збільшення затримок платежів за 

кількістю та за сумами (збільшення терміну прохо-
дження платежів та наявність картотек);

– активізація рекламної діяльності і підвищення 
ставок відсотків вище за середні на ринку;

– виникнення переліку платежів, не прийнятих 
до виконання з причини відсутності коштів на кор-
рахунку Банку;

– збільшення плати і запровадження регламен-
тів, які збільшують термін виконання платежів;

– гранично низький рівень ліквідних активів на 
рахунках банку;

– зростання кількості технологічних збоїв;
– закриття лімітів на банк іншими банками;
– стрімке зменшення обсягів залучених коштів 

клієнтів.
3. Криза неплатежів:
– хронічне наростання затримок і невиконання 

платежів;
– інформація в пресі та на ринку про проблеми 

банку;
– масовий відтік коштів з рахунків клієнтів (в 

межах сум, які банк може сплатити);
– початок масових претензій і судових розглядів;
– згортання масштабів діяльності, максимальне 

скорочення витрат;
– продаж основних засобів;
– скорочення персоналу;
– згортання окремих операцій, значне скоро-

чення балансових показників (валюти балансу, капі-
талу тощо);

– можливі зміни в складі керівництва банку або 
його звільнення;

– вихід окремих засновників із складу акціоне-
рів банку (або отримання останніми сум кредитів, 
близьких за сумами до частки їх участі).

В Україні кризовий стан банку закінчується 
або виходом з кризи силами банку, або введення 

тимчасової адміністрації (команди управлінців, що є 
державними службовцями) [7; 8]. Тимчасова адміні-
страція має на меті не допустити розкрадання майна 
банку, глибоке вивчення ситуації в банку, пошук 
шляхів виведення банку з кризового стану. На прак-
тиці тимчасова адміністрація найчастіше забезпечує 
виведення банку з ринку (специфічна процедура 
банкротства банківських установ в Україні). Підста-
вами для виведення банку з ринку можуть бути:

– відсутність коштів для проведення платежів;
– масові судові розслідування;
– відкликання ліцензії;
– створення ліквідаційної комісії;
– розпродаж майна, повернення кредитів, реалі-

зація застави по неповернутим позиках.
Наявність хоча б одного з факторів, які визна-

чені вище, є підставою для негайного позачергового 
засідання органу управління банку (для різних бан-
ківських установ це може бути Правління, Комітет з 
управління активами та пасивами, Комітет з управ-
ління ризиками або інший) та оперативного узго-
дженого взаємодії між структурними підрозділами 
Банку в умовах, що склалися. Мета негайного скли-
кання органу управління – складення узгодженого 
плану антикризових заходів із зазначенням термінів 
реалізації таких заходів.

Координація робіт по стабілізації ситуації є важ-
ливою. Така координація може здійснюватись Прав-
лінням, Комітетом з управління активами та паси-
вами, може бути сформована група з управління 
ліквідністю з кола вищих керівників Банку. В разі 
необхідності формуються робочі групи по роботі з 
найбільш великими кредиторами Банку, Установами, 
банками-кореспондентами.

Заходи щодо виходу Банку із кризи, за суджен-
ням українських експертів, повинні починатись на 
якомога більш ранніх стадіях виникнення проблеми. 
Одним з прийомів ранньої підготовки до кризи є роз-
робка плану відновлення діяльності, що може вклю-
чати план фінансування в кризових ситуації (але це 
можуть бути і окремі документи). План відновлення 
діяльності формалізує заходи банку при наближенні 
або настанні кризи. До основних розділів плану 
зазвичай відносяться:

– заходи щодо стабілізації ресурсної бази;
– заходи щодо реструктуризації активів; 
– заходи щодо забезпечення отримання кредитів 

від інших банків або фінансових організацій;

Таблиця 1
Стадії кризи банку

Стадія кризи Характеристика

Перша стадія
Виникнення потенційної проблеми, яка здатна привести банк до кризи (наприклад – час, коли 
було встановлено, що виданий крупний кредит не буде повернуто позичальником в термін, 
обумовлений договором)

Друга стадія Настання події, яка потенційно спроможна створити проблему із проведенням платежів (день, 
коли закінчився термін дії договору і кредит не було повернуто в банк)

Третя стадія Визначає перехід проблеми із прихованої стадії в явну (день, коли в банку виникли перші про-
блеми із проведенням платежів внаслідок неповернення крупного кредиту)

Джерело: підготовлено автором
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– заходи щодо забезпечення готівкою з метою її 
ефективного використання;

– заходи щодо акумуляції ліквідних коштів;
– заходи щодо скорочення видатків/витрат;
– заходи зі збільшення ліквідності балансових 

активів;
– заходи, які потребують участі акціонерів Банку, 

для підвищення її ліквідності;
– заходи щодо інформування працівників Банку;
– заходи щодо інформування клієнтів.
Всі експерти, що прийняли участь у дослідженні, 

впевнені у доцільності об’єднання  плану віднов-
лення діяльності та плану фінансування в кризо-
вих умовах в один документ. Експертна спільнота 
також має однозначну думку щодо обов’язковості 
тестування плану фінансування у кризових ситуа-
ціях у частині відпрацювання взаємодії підрозді-
лів банку та визначення реалістичності закладе-
них у план припущень. Таке тестування доцільно 
здійснювати не рідше одного разу на рік, шляхом 
проведення аналізу можливостей банку забезпе-
чити акумулювання ресурсів (забезпечити додат-
кові надходження та скоротити відтік коштів) 
виходячи з імітації виконання заходів, визначених 
у плані. До тестування залучаються підрозділи 
банку, які повинні змоделювати можливий ефект 

від їх дій при необхідності виконувати план фінан-
сування діяльності в кризових умовах на момент 
тестування. Результатом тесту є визначення спів-
відношення «загального ефекту» (можливої до 
акумулювання суми, яка складається з результатів 
отриманих всіма підрозділами банку, що прийма-
ють участь у тестуванні) до валюти балансу банку 
(або до суми зобов’язань банку, або до суми корот-
кострокових зобов’язань банку). Зазначений показ-
ник є для Банку «Інтегральним показником ефек-
тивності плану фінансування в кризових умовах». 
Виходячи з прийнятої конкретним банком мето-
дики банк визначає результати тестування. Напри-
клад можливий до застосування наступний підхід.  
При досягненні Інтегральним показником рівня в 
1%, ефективність плану визнається як «задовільна» 
(жовта зона), при досягненні Інтегральним показ-
ником рівня в 5%, ефективність Плану визнається 
як «висока» (зелена зона). При недосягненні порогу 
в 1% Інтегральним показником ефективність Плану 
вважається «незадовільною» (червона зона). 

Окрім Плану відновлення діяльності на прак-
тиці розробляються й інші документи, що можуть 
бути корисні при антикризовому управлінні Банком. 
Приблизний перелік таких документів наведений у 
таблиці 2.

Таблиця 2
Перелік документів, що розробляються в кризовій ситуації

Назва документу Ціль підготовки документу

«План заходів з підвищення ліквідності» Визначаються строки виконання кожного з заходів та відповідальні 
особи за їх виконання

«План банку по роботі з позичальниками 
та кредиторами на час дії кризи»

Визначає правила взаємодії з позичальниками та кредиторами 
банку

«План продажу активів, які не використо-
вуються у поточній діяльності» Задає прискорений темп продажу активів банку в кризових умовах

«План реалізації довгострокових активів, 
призначених на продаж»

Задає прискорений темп продажу довгострокових активів,  
в кризових умовах

«План реалізації об’єктів нерухомості 
(інших активів), які знаходяться у воло-
дінні Банку і не використовуються у 
поточній діяльності

Задає прискорений темп продажу нерухомості (інших активів),  
в кризових умовах

«План реалізації заставного майна»  
(до «заставного майна» відносяться пред-
мети застави отримані банком в якості 

Задає прискорений темп продажу заставного майна, в кризових 
умовах

«План по роботі із непрацюючими акти-
вами»

Задає прискорений темп досягнення домовленостей по непрацюю-
чим активам з боржниками, в кризових умовах

«Програма повернення позик» Визначає правила заохочення позичальників до повернення отрима-
них позик з випередженням графіку 

«Плановий графік зміни лімітів  
кредитного портфелю» Визначає темп зниження лімітів кредитування

«Перелік видів першочергових платежів» за всіма іншими типами (в розрізі кожного) встановлюються  
терміни відправки / перерахування

«План скорочення загальних  
адміністративних витрат»

розробляється із зазначенням планових адміністративних витрат 
поточного періоду у відповідності до діючих договорів та можливі 
заходи щодо зменшення таких витрат або відтермінування їх фак-
тичної сплати

«План комунікативних заходів  
підтримання позитивної ділової репута-
ції Банку»

розробляється Управлінням маркетингу та комунікацій, який визна-
чає заходи щодо взаємодії як з зовнішнім середовищем (клієнти, 
партнери, регуляторні органи, тощо) так і принципи внутрішніх 
комунікації за обставин кризової ситуації

Джерело: розроблено автором
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Висновки і пропозиції. За результатами роботи 
з експертами в цій статті сформульовані методоло-
гічні вказівки для спеціалістів банків, що займа-
ються антикризовим управлінням. При створенні 
плану відновлення діяльності банку та плану фінан-
сування банку в кризових умовах доцільне викорис-
тання специфічних засобів управління ризиками, 
що застосовуються саме у антикризовому управ-
лінні, і перелік яких наведено у статті. Важливим є 
аналіз кризового стану банку, з декомпозицією його 
на відповідні стадії. Необхідно розроблення пла-
нів відновлення діяльності банку та фінансування 
банку в кризових умовах на якомога більш ран-
ніх стадіях кризової ситуації. Найбільш  дієвими 
будуть заходи, що впроваджуються при виникненні 
умов для розвитку кризи ліквідності, з більшими 
складнощами буде вимушено боротись керівництво 
банку при виникненні ознак неплатоспроможності 

банку, найбільш складними будуть заходи по виве-
денню банку з кризи в разі виникнення в ньому 
криза неплатежів. Банки при подоланні кризи пови-
нні визначати орган управління, який чітко коорди-
нує роботу підрозділів у кризових умовах. Доціль-
ним для банків є об’єднання плану діяльності банку 
та плану фінансування банку в кризових в єдиний 
документ. При цьому план фінансування в кризових 
умовах потребує тестування на регулярній основі. 
Окрім плану відновлення діяльності банку та плану 
фінансування банку в кризових умовах в реальних 
умовах антикризового управління банки створю-
ють досить суттєву кількість додаткових докумен-
тів, перелік яких також наведено у статті. Стаття 
буде корисна для спеціалістів банків, державних 
службовців, що приймають участь у виведенні бан-
ків з ринку, науковців, що займаються питаннями 
антикризового менеджменту.
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Стаття присвячена дослідженню сутності концепції доходу та заробітної плати в сучасному світі. Визначення 
організації заробітної плати в умовах ринкової економіки. Дослідження мінімальної заробітної плати та доходу 
від індивідуальної трудової діяльності. Заощадження як необхідний елемент у структурі сімейних доходів. 
Розглянуто  соціальні аспекти економічних відносин та рівень й якість життя населення. Надано прожитковий 
мінімум, бідність й процеси маргіналізації населення. Наведено еволюцію форм і систем заробітної плати.
Ключові слова: дохід, праця, бюджет, заробітна плата, сімейний дохід, рівень населення, соціально-еконо-
мічні відносини, бідність.

Статья посвящена исследованию сущности концепции дохода и заработной платы в современном мире. Опре-
деление организации заработной платы в условиях рыночной экономики. Исследование минимальной зара-
ботной платы и дохода от индивидуальной трудовой деятельности. Сбережения как необходимый элемент в 
структуре семейных доходов. Рассмотрены социальные аспекты экономических отношений и уровень и каче-
ство жизни населения. Предоставлено прожиточный минимум, бедность и процессы маргинализации населе-
ния. Приведены эволюцию форм и систем заработной платы.
Ключевые слова: доход, работа, бюджет, заработная плата, семейный доход, уровень населения, социально-
экономические отношения, бедность.

The article is devoted to the study of the essence of the concept of income and wages in the modern world. Determin-
ing the organization of wages in a market economy. Study of the minimum wage and income from individual employ-
ment. Savings as a necessary element in the structure of family income. The social aspects of economic relations and 
the level and quality of life of the population are considered. The subsistence level, poverty and processes of margin-
alization of the population are provided. The evolution of forms and systems of wages is given.
Keywords: income, labor, budget, wages, family income, population level, socio-economic relations, poverty.

Постановка проблеми. На теперішний час роз-
глядаються актуальні проблеми реформування опо-
даткування доходів та заробітної плати. Одним із 
чинників посилення диференціації доходів насе-
лення в останні роки є  низька ефективність реалізації 

регулюючої функції податків за значної нерівномір-
ності розподілу доходів від зайнятості. Розбіжності 
аналітиків та експертів доводять те, що даний курс 
влади має як позитивні так і негативні сторони. 
Тому актуальність вивчення проблеми оплати праці 
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в Україні є необхідною для того, щоб зрозуміти як 
один із чинників стимулювання трудової діяльності 
впливає на продуктивність всього працездатного 
населення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 
сьогодні існує багато науковців, які досліджують 
рівень заробітної плати, її основні проблеми та шляхи 
щодо покращення соціально-економічного стано-
вища суспільства. Серед робіт вітчизняних економіс-
тів найбільш суттєвими є дослідження: О. Бленди, 
М. Іванечка, М. Лібанової, С. Лісогор, Г. Лопушняка, 
М. Матюшка, С. Пантелійчука, М. Петюх, В. Федор-
чук, В. Чабан, О. Шевченка, І. Якуба та інші. Серед 
зарубіжних вчених, які вивчають дану проблема-
тику, слід відзначити Л. Брю, А. Ламо, Ф. Хедоуорі, 
С. Хейтер та інші. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
реформування доходу та заробітної плати, спосте-
реження за динамікою мінімальної заробітної плати 
в Україні та державного бюджету, а також вивчення 
основних понять, які виникли в сфері оплати праці.

Виклад основного матеріалу. На сьогодення, 
дохід – багатогранне економічне поняття, яке засто-
совується у різних значеннях. У широкому розумінні 
дохід розглядається як грошові та натуральні надхо-
дження до суб'єктів господарського життя. У вузь-
кому значенні дохід – це потік грошових надходжень 
в одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік). На 
відміну від багатства, яке втілюється у запасах акти-
вів (будівлях, спорудах, знаряддях праці, цінних 
паперах, готівкових грошах іт.ін.), дохід передба-
чає приплив грошей. В той час, як заробітна плата 
як економічна категорія відображає відносини між 
найманими працівниками і роботодавцями щодо 
розподілу новоствореної вартості. Заробітна плата 
як показник, залежний безпосередньо від ефектив-
ності виробництва, продуктивності праці, конкурен-
тоспроможності продукції, є не лише індикатором, 
що визначає загальний життєвий рівень працівників. 
Від її стану та форм реалізації, частки у валовому 
національному продукті багато в чому залежать 
також можливості розвитку економіки взагалі. 

Оплата праці – один із найважливіших елементів 
організації виробництва. Це винагорода, обчислена у 
грошовому виразі, що виплачується працівникові за 
виконану роботу або надані послуги власником або 
вповноваженим ним органом.

Регулювання заробітної плати передбачає рі- 
шення завдань по забезпеченню нормального від-
творення робочої сили, всебічну диференціацію 
заробітної плати, створення умов рівної оплати за 
рівну працю, стимулювання співробітництва, а не 
конфліктів; реалізацію розміру зарплати не нижче 
мінімального рівня; використання системи мораль-
них і матеріальних стимулів для поліпшення показ-
ників ефективності праці [1].

Держава здійснює регулювання оплати праці 
працівників підприємств усіх форм власності шля-
хом встановлення розміру мінімальної заробітної 
плати та інших державних норм і гарантій, вста-
новлення умов і розмірів оплати праці керівників 
підприємств.

Мінімальна заробітна плата – це встановлений 
законом мінімальний розмір оплати праці за вико-
нану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальну заробітню плату встановлює Верхо-
вна Рада України за поданням Кабінету Міністрів 
України не рідше одного разу на рік у законі про 
Державний бюджет України з урахуванням виробле-
них шляхом переговорів пропозицій спільного пред-
ставницького органу об’єднань профспілок і спіль-
ного представницького органу об’єднань організацій 
роботодавців на національному рівні.

Особливістю МЗП є те, що вона, по-перше, не 
може бути нижчою за прожитковий мінімум, а, 
по-друге, не може бути зменшеною в разі зменшення 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. До мінімальної заробітної плати не включа-
ються доплати, надбавки, заохочувальні та компен-
саційні виплати. МЗП в Україні розраховується на 
місячній або погодинній основі.

Зміну розмірів мінімальної заробітної плати в 
Україні за останні 5 років можна розглянути в пода-
ній нижче таблиці.

Індивідyальна трудова діяльність – це суспільно 
необхідна корисна діяльність громадян з вироб-
ництва товарів і надання послyг, що не пов’язана 
з трyдовими відносинами з державними, коопера-
тивними, іншими громадськими підприємствами, 
yстановами, організаціями і громадянами, а також із 
трудовими відносинами всередині колективних сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Ними можyть бути працівники, які виробля-
ють різні товари (наприклад, шиють одяг, взуття, 

Таблиця 1
Мінімальна заробітна плата в Україні

Рік Розмір МЗП  
за місяць

Розмір МЗП 
на годину Нормативний лист

2020 5000 грн. 29.20 грн. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2020 рік” від 25.08.2020 р. № 822-ІХ

2019 4173 грн. 25,13 грн. ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
від 23.11.2018 р. № 2629-VIII

2018 3723 грн. 22,41 грн. Закон України № 2246-VIII від 07.12.2017 р.
2017 3200 грн. 19,34 грн. ст. 8 Закону України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII
2016 1600 грн. 9,59 грн. ст. 8 Закону України від 25.12.2015 р. N 928-VIII
2015 1378 грн. 8,29 грн. ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”
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виготовляють сувеніри тощо), власники невеликих 
підприємств, де не застосовується наймана праця 
(перукарень, майстерень з ремонтy побутової тех-
ніки тощо), юристи, лікарі, стоматологи, викладачі, 
які надають громадянам штатні послуги [2]. Проте 
не всі кошти, отримані від індивідyальної трyдової 
діяльності, є грошовим доходом.

Грошовий дохід – це залишок після вирахування 
з грошової виручки виробничих витрат (амортиза-
ція, витрати на сировину, матеріали, електроенергію, 
транспорт тощо) Учасник індивідуальної трудової 
діяльності після сплати податків самостійно розпо-
ряджається своїм доходом.

Сімейний дохід – сума доходів свідомо органі-
зованої на основі родинних зв’язків та спільності 
побуту невеликої групи людей, життєдіяльність яких 
спрямована на реалізацію соціальних, економічних 
та духовних потреб індивідів, сім'ї [3].

Заощадження – необхідний елемент у структурі 
сімейних доходів.

Є припущення про те, що та частина сукупного 
доходу, яка не споживається, приймає форму заоща-
джень. Заощадження, таким чином, дорівнюють 
доходу за мінусом витрат на споживання.

Існує думка про те, що кожній сім`ї потрібно зао-
щаджувати 20% від суми загальних доходів. Це дає 
можливіть для реалізації додаткових доходів. Напри-
клад: кошти на банківському депозиті – відсотки за 
депозитами; вклад коштів у нерухомість – доходи 
від надання в оренду; кредитування малого та серед-
нього бізнесу – доходи від інвестицій.

Що ж необхідно для того, шоб почати заощаджу-
вати? По-перше, планування сімейного бюджету 
дасть можливість направити доходи у правильне 
русло. План дає повну фінансову картину: хто 
скільки заробляє, витрачає і куди. Така інформація 
спонукає до заощаджень.

Соціально-економічні  відносини – це така сус-
пільна форма виробництва, суть і основу якої ста-
новлять відносини власності на засоби виробни-
цтва, природні ресурси, людський фактор, життєві  
блага [6]. 

До соціально-економічних відносин належить 
також соціально-економічний аспект трудових від-
носин (характер праці) та відносини розподілу [4]. 
Вже в XXI ст. поступово створюється нова, постін-
дустріальна економіка, яка заперечує класово-фор-
маційні утворення (капіталізм, соціалізм) і перево-
дить економіку в постформаційну систему.  

На рівень життя населення впливає ряд еконо-
мічних, соціальних, політичних, культурних, інно- 
ваційних, екологічних та інших факторів. Для ана-
лізу й оцінки життєвого рівня населення викорис-
товують різні показники, такі як обсяг валового 
внyтрішнього продукту, національного і реального 
доходу на душу населення, обсяг послуг на душу 
населення, середній рівень заробітної плати, забез-
печеність житлом та інші. Окрім того, життєвий 
рівень населення країни характеризують показ-
ники середньої тривалості життя, народжуваності і 
смертності населення. Cтан і розвиток суспільства 

визначається значною кількістю показників та скла-
дом його населення, трудовими можливостями, рів-
нем та якістю життя, соціальною захищеністю.

Одним із ключових чинників національної кон-
кyрентоспроможності є якість життя як базис для 
розвитку людського капіталу. Держава повинна скон-
центруватися на підвищенні ефективності та адрес-
ності соціальної політики, створенні комфортної та 
справедливої життєвої системи для реалізації потен-
ціалу українців [5]. 

Питання рівня життя населення залишаються 
маловивченими, оскільки переважно розглядаються 
або окремі аспекти (доходи та витрати населення, 
матеріальне становище соціально вразливих верств, 
бідність тощо) або глобальні проблеми виміру люд-
ського розвиткy. 

Основними факторами, [7] що визначають якість 
життя, є:

– властиві певній людині або соціyмy внyтрішні 
можливості здійснювати життєві процеси, тобто 
життєвий потенціал; 

– результативні характеристики життєдіяльності 
по відношенню до наявних y людей потреб, інтер-
есів, цінностей та цілей; 

– зовнішні можливості, тобто властивості навко-
лишнього середовища, що дають можливості для 
здійснення життєвих фyнкцій. 

У сучасних умовах господарювання під час 
визначення якості життя населення важливим стає 
врахування всіх аспектів життєдіяльності людини, 
що забезпечить комплексність аналізу соціально-
економічного розвитку країни у цілому. Передусім 
це економічний, соціальний, екологічний, демогра-
фічний, правовий аспекти тощо. 

Перший аспект оснований на взаємозв’язку якості 
життя людини та рівня економічного розвитку сус-
пільства. Еволюція до нової більш розвиненої якості 
життя можлива лише на основі науково-технічного 
прогресу, модернізації та впровадження інновацій. 
Згідно з іншим аспектом, економічне зростання, 
погіршуючи стан навколишнього середовища, якість 
їжі та води, здійснює негативний вплив на життя 
людини і людство має докласти всіх зусиль для того, 
щоб уповільнити економічне зростання, скорочуючи 
споживання матеріальних благ. 

Сьогодні концепція якості життя включає в 
себе обмеження споживання для забезпечення 
гармонійного розвитку ноосфери, тобто має на меті 
створити умови для розумної взаємодії суспільства 
та природи, що націлена на раціо- нальне приро-
докористування [7]. У зв’язку із цим, важливими 
екологічними завданнями сьогодення є охорона 
навколишнього середовища, турбота про безпеку 
виробництв, забезпечення фізичного та морального 
здоров’я суспільства, споживання ним екологічно 
чистих безпечних продуктів. 

Прожитковий мінімум – вартісна величина дос-
татнього для забезпечення нормального функціону-
вання організму людини, збереження його здоров’я 
набору продуктів харчування (далі – набір про-
дуктів харчування), а також мінімального набору 
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непродовольчих товарів (далі – набір непродоволь-
чих товарів) та мінімального набору послуг (далі – 
набір послуг), необхідних для задоволення основних 
соціальних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум застосовується для:
– загальної оцінки рівня життя в Україні, що є 

основою для реалізації соціальної політики та роз-
роблення окремих державних соціальних програм;

– встановлення розмірів мінімальної заробітної 
плати та мінімальної пенсії за віком, визначення 
розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з 
дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій 
та інших соціальних виплат виходячи з вимог Кон-
ституції України та законів України;

– визначення права на призначення соціальної 
допомоги;

– визначення державних соціальних гарантій і 
стандартів обслуговування та забезпечення в галу-
зях охорони здоров’я, освіти, соціального обслуго-
вування та інших;

– встановлення величини неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян;

– формування Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів.

Суми прожиткового мінімуму на 2020 рік вста-
новлено Законом України “Про Державний бюджет 
України на 2020 рік” від 14.11.2019 р. наведені у від-
повідній таблиці 2 [8].

Бідність – як результат недостатньої кількості 
коштів для життя, малого прожиткового мінімуму.

Сучасна наука визначає бідність, як неможли-
вість через брак коштів підтримувати спосіб життя, 
притаманний конкретному суспільству в конкретний 
період часу. Ідеться про те, що внаслідок матеріаль-
них нестатків бідні верстви населення не можуть 
харчуватися відповідно до місцевих стандартів, не 
можуть оплачувати житло та комунальні послуги, 
виходячи зі своїх потреб; не можуть лікуватися й 
відпочивати, забезпечуючи відновлення втраченого 
через хворобу або перенавантаження здоров’я, зре-
штою, не можуть забезпечити оплату освіти собі та 
своїм дітям.

Бідність існує в кожній країні світу, навіть в бага-
тих та соціальнорозвинених суспільствах. 

Рис. 1. Показники рівня життя населення
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Згідно з даними міністерства, впродовж останніх 
трьох років Україна демонструвала впевнений вихід 
із кризи [9]. Проте, за підсумками 2020 року рівень 
бідності (за критерієм витрати нижче фактичного 
прожиткового мінімуму) в Україні зросте до 45%, що 
на 6,5% вище значення 2019 року. На це вплинула 
соціально-економічну кризу, викликана COVID-19. 

Заробітна плата – це об’єктивно необхідний для 
відтворення робочої сили та ефективного функціо-
нування виробництва обсяг вираженої в грошовій 
формі основної частини життєвих засобів, що від-
повідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних 
сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності 
праці трудящих [10].

Заробітна плата як показник, залежний безпосе-
редньо від ефективності виробництва, продуктив-
ності праці, конкурентоспроможності продукції, є не 
лише індикатором, що визначає загальний життєвий 
рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, 
частки у валовому національному продукті багато 
в чому залежать також можливості розвитку еконо-
міки взагалі. В умовах сучасного ринкового меха-
нізму через формування сукупного попиту заробітна 
плата забезпечує не лише основи відтворення робо-
чої сили. Вона стає також дедалі вагомішим чинни-
ком відтворення суспільного виробництва.

Заробітна плата має дві форми: відрядну і поча-
сову. Історично і логічно першою формою заробітної 
плати є почасова заробітна плата. Вона може бути 
погодинною, поденною, щотижневою, щомісячною. 
За цієї форми розмір заробітку обчислюється від-
повідно до відпрацьованого часу.У багатьох краї-
нах при визначенні розмірів заробітної почасової 
плати визначається одиниця виміру ціни праці – ціна 
години праці – погодинна ставка оплати праці. Пого-
динна ставка оплати праці (Зг) розраховується ділен-
ням установленої величини заробітної плати (за день, 
тиждень, місяць – Зп) на нормативну кількість годин 
праці (відповідно за день, тиждень, місяць – Г):

зг = зп  ⁄ г.
Сутність відрядної заробітної плати полягає в 

і тому, що за нею заробіток залежить від розмірів 
виробітку за одиницю часу. Затрати робітника за 
цією формою заробітної плати вимірюються кіль-
кістю і якістю виробленої продукції. Відрядна 
заробітна плата використовується для підвищення 
інтенсивності праці, скорочення витрат на контролю-
вання робітників, посилення конкуренції між ними. 
На основі погодинної і відрядної форм заробітної 

плати підприємства застосовують різні системи 
оплати праці, які спрямовані на стимулювання зрос-
тання кількості та якості вироблюваної продукції, 
на інтенсифікацію праці.За їх допомогою власники 
підприємств намагаються заінтересувати найманий 
персонал у найбільшій віддачі, у найкращому вико-
нанні своїх трудових обов'язків, в ініціативності та 
винахідливості. 

Розрізняють заробітну плату основну і додаткову. 
Основна заробітна плата робітника залежить від 
результатів його праці й визначається тарифними 
ставками, відрядними розцінками, посадовими окла-
дами, а також надбавками і доплатами у розмірах, 
встановлених чинним законодавством. Вона вра-
ховує стійкі відмінності у кваліфікації, складності 
роботи, умовах праці, інтенсивності та відповідаль-
ності [11].

Додаткова оплата залежить від результатів госпо-
дарської діяльності підприємства і встановлюється 
у вигляді премій, винагород, компенсацій, надба-
вок і доплат, які не передбачені законодавством, або 
понад розміри, встановлені законодавством. Вона 
враховує фактори виробничого процесу, які важко 
передбачити наперед, і виплачується за певні індиві-
дуальні досягнення: професійну майстерність, пере-
виконання норм виробітку, сумісництво професій, 
неперервний виробничий стаж. У ній враховуються 
надбавки за особливі умови роботи, колективні 
результати праці, що оплачуються з фонду матері-
ального стимулювання.

Тарифна система є основою організації оплати 
праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, 
схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 
характеристики (довідники). Тарифна система оп- 
лати праці використовується для розподілу робіт 
залежно від їх складності, а працівники – залежно 
від їх кваліфікації за розрядами тарифної сітки. 
Вона є основою формування та диференціації розмі-
рів заробітної плати. За тарифної системи заробітна 
плата залежить від безперебійної роботи устатку-
вання, від складності праці, яка виражена відповід-
ним розрядом і ставкою.

Для ретельного вивчення якості робочої сили 
застосовується система оцінювання заслуг, згідно з 
якою для кожного фактора, що оцінюється, склада-
ється шкала оцінок робітників у балах. До оцінки 
заслуг вносять такі показники, як відданість фірми, 
готовність до співробітництва, що прирівнюється до 
фактора кваліфікації.

Таблиця 2
Державний бюджет України

Соціальні і демографічні групи 
населення

Розмір прожиткового мінімуму
01.01.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.11.2020 01.12.2020 - 31.12.2020

Діти віком до 6 років 1779 грн. 1859 грн. 1921 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 2218 грн. 2318 грн. 2395 грн.
Працездатні особи 2102 грн. 2197 грн. 2270 грн.
Особи, які втратили працездатність 1638 грн. 1712 грн. 1769 грн.
Загальний показник 2027 грн. 2118 грн. 2189 грн.
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Преміальні система заробітної плати пов'язують 
тарифні ставки з нормами витрат праці певною 
функціональною залежністю. Вони застосовуються 
там, де робота має характер одноманітних операцій, 
може бути виміряна і виконується в темпі, який під-
лягає контролю окремої особи або групи робітників. 
Поточний контроль за робітником зведено до міні-
муму. Застосування преміальних форм оплати праці 
ґрунтується на прийомах відрядної і погодинної 
заробітної плати.

Відрядно-преміальна система передбачає спла-
чування робітникові певної суми за кожен виріб.  
За норматив береться найменш можливий обсяг 
виробітку, завдяки чому він поширюється на біль-
шість робітників. Ця система передбачає інтенсифі-
кацію праці, поліпшення морального і соціального 
клімату на підприємствах.

Застосування колективних форм оплати праці 
зумовлене зростанням усуспільнення виробництва, 
погіршення якості товарів внаслідок впровадження 
індивідуальних систем заробітної плати, вимогами 
трудящих. Одна із систем колективної оплати праці 
у США – система Скенлона.

Представники адміністрації і профспілок зазда-
легідь визначають норматив частки прямих витрат 
на робочу силу в загальній вартості умовно чистої 
продукції. Якщо підприємство працює успішно і 
має місце економія витрат, то на суму цієї економії 
утворюється спеціальний фонд, з якого 25% зара-
ховується до резерву можливих перевитрат фірми 
на робочу силу в майбутньому, а з суми що лиша-
ється виплачують премії (25% – адміністрації, 75% – 
робітникам).

Премії розподіляються між робітниками відпо-
відно до тарифних ставок. Застосування цієї сис-
теми призводить до збільшення армії безробітних, 

посилення експлуатації, оскільки виробіток робіт-
ників зростає такими темпами, які значно виперед-
жають темпи зростання доплат [12].

Найпоширенішою формою колективної оплати 
праці є система «участі у прибутках». Вона передба-
чає, що за рахунок заздалегідь встановленої частки 
прибутку формується преміальний фонд, з якого 
робітники отримують виплати. Премії нарахову-
ються за підвищення продуктивності праці, зни-
ження витрат виробництва. Виплата премії робіт-
никові залежить від розміру його заробітної плати 
з урахуванням особистих і трудових характеристик. 
Такі виплати не оподатковуються, що стимулює 
впровадження цієї системи.

У межах системи «участі у прибутках» робіт-
никам нерідко виплачують премії або їх частину у 
формі певних цінних паперів (акцій).

Висновки. Отже, заробітна плата на сучасному 
етапі залишається для населення України головним 
джерелом доходів, але її частка у структурі доходів 
поступово зменшується. Значна питома вага при-
ходиться на соціальні допомоги та інші одержані 
поточні трансферти, що свідчить про ігнорування 
ролі заробітної плати як джерела доходів населення, 
зниження її стимулюючої та відтворювальної функ-
цій. За результатами проведеного аналізу, можна 
констатувати, що існують значні міжгалузеві та між-
регіональні нерівності у рівнях середньої заробітної 
плати. Сучасний рівень мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму не сприяє підвищенню 
доходів та обмеженню бідності, тому що є низькими, 
порівняно зі світовими соціальними стандартами. 
Зазначені проблеми вимагають розробки ефектив-
них заходів щодо встановлення раціонального спів-
відношення в оплаті праці, що поєднує економічну 
динаміку в регіонах та соціальну справедливість.
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The formation of the labor market is one of the most difficult socio-economic problems in Ukraine, and the problem 
of rising unemployment and falling employment is the most acute. Employment and unemployment are two inter-
related problems that affect not only our country, Ukraine, but most countries in the world. Unemployment creates a 
vicious circle of problems, such as: migration, reduction of consumption and, consequently, its production, increas-
ing demands on labor and its depreciation. Therefore, the study of the processes taking place in the labor market of 
Ukraine, the directions of its effective functioning in the context of globalization and the development of the informa-
tion society are quite relevant. The aim of the article is to analyze the current state of the labor market in Ukraine in the 
regional context. The state of the labor market and processes in the field of employment belong to the socio-economic 
parameters that decisively affect the social development and competitiveness of the national economy. On the one 
hand, the labor market is an element of the economic system on which depends the vector and pace of macroeconomic 
dynamics, and on the other – it mediates the impact of macroeconomic policy and macroeconomic development on the 
welfare of the population and the state of many social processes. The analysis of the functioning of the labor market 
in Ukraine in recent years suggests that it is inefficient, namely: reducing the level of economic activity and employ-
ment, increasing unemployment, the imbalance between labor demand and supply, reducing the burden of registered 
unemployed per one vacancy due to high rates of labor migration, lower real wages.
Keywords: economically active population, employment, unemployment, labor market. 

Формування ринку праці є однією з найскладніших соціально-економічних проблем України, а проблема зрос-
тання безробіття та падіння зайнятості є найгострішою. Зайнятість та безробіття – це дві взаємопов’язані 
проблеми, які охоплюють не лише нашу державу – Україну, але й більшість країн світу. Через безробіття 
виникає замкнене коло проблем, таких як: міграція населення, зменшення рівня споживання, а відповідно і 
його виробництва, підвищення вимог до праці та її знецінення. Метою статті є аналіз сучасного стану ринку 
праці в Україні в регіональному розрізі. Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення належать 
до соціально-економічних параметрів, що визначальним чином впливають на суспільний розвиток і конку-
рентоспроможність національної економіки. З однієї сторони, ринок праці – елемент економічної системи, від 
якого залежить вектор і темпи макроекономічної динаміки, а з іншої – він опосередковує вплив макроеконо-
мічної політики та макроекономічного розвитку на добробут населення та стан багатьох соціальних процесів. 
Проведений аналіз функціонування ринку праці в Україні за останні роки дає підстави стверджувати про його 
неефективність, а саме: зменшення рівня економічної активності та рівня зайнятості населення, збільшення 
рівня безробіття, наявність диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією, зменшення наванта-
ження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, що пояснюється високими темпами трудової 
міграції, зниження реальної заробітної плати.
Ключові слова: економічно активне населення, зайнятість, безробіття, ринок праці.
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Формирование рынка труда является одной из самых сложных социально-экономических проблем Украины, а про-
блема роста безработицы и падения занятости является острой. Занятость и безработица – это две взаимосвязан-
ные проблемы, которые охватывают не только наше государство – Украина, но и большинство стран мира. Из-за 
безработицы возникает замкнутый круг проблем, таких как: миграция населения, снижение уровня потребления, 
а соответственно и его производства, повышение требований к труду и его обесценивания. Целью статьи является 
анализ современного состояния рынка труда в Украине в региональном разрезе. Состояние рынка труда и про-
цессы в сфере занятости населения принадлежат к социально-экономическим параметров, определяющим образом 
влияют на общественное развитие и конкурентоспособность национальной экономики. С одной стороны, рынок 
труда – элемент экономической системы, от которого зависит вектор и темпы макроэкономической динамики, а с 
другой – он опосредует влияние макроэкономической политики и макроэкономического развития на благосостоя-
ние населения и состояние многих социальных процессов. Проведенный анализ функционирования рынка труда 
в Украине за последние годы дает основания утверждать о его неэффективности, а именно: уменьшение уровня 
экономической активности и уровня занятости населения, увеличение уровня безработицы, наличие диспропорции 
между спросом на рабочую силу и ее предложением, уменьшения нагрузки зарегистрированных безработных на 
одно свободное рабочее место, что объясняется высокими темпами трудовой миграции, снижение реальной зара-
ботной платы. 
Ключевые слова: экономически активное население, занятость, безработица, рынок труда.

Formulation of the problem. In the current 
conditions of economic development of Ukraine, the 
problems of employment and unemployment, and the 
effective functioning of the labor market are becoming 
increasingly important. The formation of the labor market 
is one of the most difficult socio-economic problems in 
Ukraine, and the problem of rising unemployment and 
falling employment is the most acute. Employment 
and unemployment are two interrelated problems that 
affect not only our country, Ukraine, but most countries 
in the world. Unemployment creates a vicious circle of 
problems, such as: migration, reduction of consumption 
and, consequently, its production, increasing demands 
on labor and its depreciation. Therefore, the study of the 
processes taking place in the labor market of Ukraine, 
the directions of its effective functioning in the context 
of globalization and the development of the information 
society are quite relevant. 

Analysis of recent research and publications. 
Problems of development of the labor market of 
Ukraine, its regulation and reform, aspects of emp-
loyment, unemployment are the object of scientific 
research of domestic scientists, such as E.G. Brynt-
seva [1], A.V. Voronina [10], O.O. Gerasimenko [2], 
O.A. Grishnova [3], V.M. Danyuk [6], L.M. Ilyich [5], 
A.M. Kolot [6], E.M. Libanova [9], L.S. Lisogor [8], 
O.G. Marchuk [10], S.V. Onishko [11], T.V. Posnova 
[11], G.G. Starostenko [11], L.G. Fedunchyk [12] and 
others. 

The aim of the article is to analyze the current state 
of the labor market in Ukraine in the regional context. 

Presenting main material. The state of the labor 
market and processes in the field of employment belong 
to the socio-economic parameters that decisively affect 
the social development and competitiveness of the 
national economy. On the one hand, the labor market is 
an element of the economic system on which depends 
the vector and pace of macroeconomic dynamics and 
on the other – it mediates the impact of macroeconomic 
policy and macroeconomic development on welfare and 
the state of many social processes [2, p. 31]. 

The main categories that characterize the efficiency 
of the labor market are economically active population; 

unemployed and employed. Specialists of the ILO, the 
Civil Service of Ukraine to the economically active 
population include the population of both sexes aged 15 to 
70 years inclusive, which for a certain period  of  time 
provides labor supply in the labor market. 

That is, the structure of the economically active 
population includes two categories – "employed" and 
"unemployed". In order to determine the state of the 
modern labor market of Ukraine, we analyze the 
statistical data of the State Statistics Service of Ukraine. 
One of the most important indicators that characterize the 
state of the labor market of Ukraine is the economically 
active population (Fig. 1). 

These data show that a characteristic feature of 
the national labor market for the period from 2018 to 
2019 is a slight increase in the number of economically 
active population of working age. The largest increase 
is observed in Kyiv region by 10.2 thousand people, 
Ivano-Frankivsk region by 4.9 thousand people, Odessa 
region – by 4.5 thousand people, Zhytomyr region – by 
4.1 thousand people, Sumy region – by 3.8 thousand 
people, Dnipropetrovsk region – by 3.5 thousand people, 
Lviv region – by 2.6 thousand people. The smallest 
increase in the number of economically active population 
of working age is observed in: Khmelnytsky region – by 
1.2 thousand people; Kharkov region – by 1.1 thousand 
people; Rivne region – per 1 thousand people; Cherkasy 
region – per 1 thousand people; Kirovograd region – by 
0.8 thousand people; Regarding the level of economic 
activity in 2019, it tends to increase, but not significantly. 
In general, the level of economic activity in Ukraine 
was 74%, which is 1.3 more than in 2018. By regions, 
the largest increase in the level of economic activity in 
2019 is observed in Luhansk region by 2.4%, and the 
least in the Transcarpathian region – by 0.7% (Fig. 2). 

If we consider the employed population among the 
working age population, then the following situation 
is observed (Fig. 3): in Ukraine in 2019 the employed 
population was 15,894.9 thousand people, which is 
6.2 thousand people more than in 2018. During the study 
period, the highest employment rate – 13 72.1 thousand 
people in 2019 in the Dnipropetrovsk region, then in 
the dynamics by year, the lowest state of the indicator 
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in 2019 – 287.7 thousand in the Luhansk region. Since 
2014, the difficult political and economic situation in 
Ukraine has led to a significant decline in the employed 
population until 2017, but from 2018 this figure begins 
to grow at a slow pace. 

In percentage terms, at the end of 2019, the employed 
working age population is 64.5%, which practically 
shows the highest level of employment for the last 
7 years.

The highest level of employment is observed in such 
oblasts as: Kharkov oblast – 73.5%; Dnipropetrovsk and 
Kherson regions 70.5%; Sumy and Chernihiv regions – 
70.3%. An important indicator that determines the state 
of the labor market and the efficiency of its functioning 
from the standpoint of the state is the unemployment rate, 

which in Ukraine at the end of 2019 is 1486.9 thousand 
people. It is worth noting that this is a fairly high mark, 
although lower than in 2018 – 1577.6 thousand people. 
The unemployed population of Ukraine of working age 
is presented in Fig. 5. 

Thus, fig. 5. illustrates that the lowest number of 
unemployed people of working age was in 2019 in such 
regions as Chernivtsi region – 29.3 thousand people, 
Sumy region – 41.2 thousand people, Rivne region – 
44 thousand people, Ivano-Frankivsk – 44.5 thousand 
people, Volyn region – 45.2 thousand people. The 
largest number of unemployed people of working age 
in 2019 was in Dnipropetrovsk region 118.5 thousand 
people, Donetsk region 117.4 thousand people, 
Zaporozhe region 7.5 thousand people, Lviv region 
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Fig. 1. Economically active population of working age for 2018 – January-June 2020
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75.1 thousand people, Poltava region 70, 2 thousand 
people. 

The unemployment rate (according to the ILO 
methodology) of working age in Ukraine as a whole in 
2019 increased compared to 2018 by 0.5% and is 8.6%. 
If we consider the regional aspect, according to the 
State Statistics Service, the highest unemployment rates 
were recorded in Donetsk (14%) and Luhansk regions 
(14.4%). Unemployment also reached higher average in 
Volyn, Zhytomyr, Kirovograd, Poltava, Ternopol, and 
Chernihiv oblasts. 

When analyzing unemployment, it is important to 
note the causes of unemployment. 

We believe that the main causes of unemployment are: 
– low level of wages offered by employers; 
– political and economic events taking place in the 

country; 
– inconsistency of the training system with the needs 

of the labor market; 
– irrational structure of sectoral employment, a 

significant excess of labor supply over demand; 
– dissatisfaction with working conditions; 

Fig. 3. Employed population of working age for 2018-2019 

Fig. 4. The level of employment of the population of Ukraine for 2018-2019
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Fig. 5. Unemployed population of working age in Ukraine by region for 2018-2019 

Fig. 6. Unemployment rate of the working age population in Ukraine for 2018-2019
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Fig. 7. Unemployed population of Ukraine due to unemployment in 2018-2019 
 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

released for economic reasons

released at their own request, by agreement of the parties

dismissed in connection with the expiration of the contract or employment contract

not employed after graduation

the work is seasonal

not employed due to domestic (family) responsibilities, etc.

dismissed for health reasons, due to the registration of a pension

demobilized from military service

other reasons

2019 2018



23

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

– limited opportunities for career growth, lack of pros-
pects and opportunities for skills development [4, p. 118]. 

Analyzing the structure of the unemployed 
population of Ukraine by reasons of unemployment in 
2018-2019 (Fig. 7), it can be noted that in 2019 in Ukraine, 
the largest share among the causes of unemployment 
were self-employed (39.6%) and dismissed for economic 
reasons (21.5%) of the total number of unemployed.  
The next reasons for unemployment are the inability 
to find employment after graduating from secondary 
and higher education institutions and dismissed for 
health reasons and due to pensions (9.4% and 3.4%, 
respectively). The lowest share among the causes of 
unemployment was occupied by demobilized conscripts 
(0.8% of the unemployed). 

The analysis of statistical data on employment and 
unemployment for the period under study suggests 
that the declining dynamics of these indicators is the 
deterioration of the economic and political situation in 
the country, the liquidation of many enterprises, mass 
layoffs, which negatively affects the labor market. 

Conclusions. The analysis of the functioning of the 
labor market in Ukraine in recent years suggests that it 
is inefficient, namely: reducing the level of economic 
activity and employment, increasing unemployment, the 

imbalance between labor demand and supply, reducing 
the burden of registered unemployed per one vacancy 
due to high rates of labor migration, lower real wages. It 
is the outlined problems that require formulating priority 
areas for labor market reform. 

These include: 
– increasing demand for labor from both the private 

and public sectors of the economy;
– improvement of regulatory and legal regulation; 
– direction of state support for the development of 

small and medium business; 
– creation of a favorable investment climate in the 

country, which will allow for the creation of additional 
jobs; 

– improving the mechanism of state support of the 
labor market by providing subsidies for training and 
retraining;

– to develop an active state socio-economic policy 
aimed at attracting young people and graduates of higher 
educational institutions; 

– improvement of tax legislation in the direction of 
business development. 

Our proposed list of areas of labor market reform 
is not exhaustive and outlines some of the problematic 
issues and needs further elaboration.
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В ході дослідження було проаналізовано сутність поняття “податки” згідно поглядів вітчизняних та інозем-
них науковців. Визначено основні ознаки податків. Згідно чинного Податкового кодексу України розглянуто 
особливості загальнодержавних та місцевих податків та зборів, а також їх платників та ставку оподатку-
вання. Досліджено особливості справляння податків до Державного бюджету України на сучасному етапі, 
зокрема динаміку податкових надходжень до Державного бюджету протягом останніх років та станом на 
сьогодні. Розраховано частку податкових надходжень в доходах Державного бюджету за останні роки. Відо-
бражено структуру податкових надходжень до Державного бюджету України. Прослідковано види подат-
ків, що становлять валову частку в доходах бюджету, а саме: податок на доходи фізичних осіб, податок на 
прибуток та податок на додану вартість. Обчислено обсяги надходжень від даних податків та їх частки в 
податкових надходженнях Державного бюджету. Визначено проблеми податкової системи України та шляхи 
їх подальшого вирішення.
Ключові слова: податки, податковий кодекс, надходження, загальнодержавні податки, місцеві податки.

В ходе исследования были проанализированы сущность понятия “налоги” соответственно взглядам отече-
ственных и иностранных ученых. Определены основные признаки налогов. Согласно действующему Налого-
вому кодексу Украины рассмотрены особенности общегосударственных и местных налогов и сборов, а также 
их плательщиков и ставку налогообложения. Исследованы особенности взимания налогов в Государственный 
бюджет Украины на современном этапе, в частности динамику налоговых поступлений в Государственный 
бюджет в течение последних лет и на сегодня. Рассчитано долю налоговых поступлений в доходах бюджета 
за последние годы. Отображена структура налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины.  
Прослежены виды налогов, составляют валовую долю в доходах бюджета, а именно: налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Вычислено объемы поступлений от данных 
налогов и их доли в налоговых поступлениях государственного бюджета. Определены проблемы налоговой 
системы Украины и пути их дальнейшего решения.
Ключевые слова: налоги, налоговый кодекс, поступления, общегосударственные налоги, местные налоги.

The research analyzed the essence of the concept of “taxes” according to the views of domestic and foreign  
scholars. The main features of taxes are identified. According to the current Tax Code of Ukraine, the peculiari-
ties of national and local taxes and fees are considered, as well as their payers and the tax rate. Peculiarities of  
collecting taxes to the State Budget of Ukraine at the present stage are considered. In particular, the dynamics of 
tax revenues to the State Budget during the last years and as of today is studied. The share of tax revenues in the 
State budget revenues for recent years has been determined. The structure of tax revenues to the State Budget of 
Ukraine is considered. It is investigated which taxes make up the gross share of budget revenues, namely: personal 
income tax, income tax and value added tax. The volumes of revenues from these taxes and their share in the tax 
revenues of the State Budget are determined. The problems of the tax system of Ukraine are studied and the ways 
of their solution are determined.
Keywords: public debt, guaranteed public debt, debt repayment, debt service, domestic debt, external debt.
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Постановка проблеми. Загальновідомо, що кож- 
на держава для забезпечення виконання своїх функ-
цій зобов’язана мати відповідні кошти, які центра-
лізуються в бюджеті. Через прибутки та видатки 
центрального уряду і місцевої влади здійснюється 
пряме державне регулювання економіки. Одними 
з основних елементів системи державного регулю-
вання є податкові надходження.

Вся історія формування податкової системи зво-
диться до пошуків ідеалів оптимального оподатку-
вання. З одного боку, податки мають забезпечити 
сталу фінансову базу держави, з іншого – залишити 
достатньо коштів підприємствам і громадянам з 
метою збереження максимальної зацікавленості 
в результатах діяльності. Тому в сучасних умовах 
динамічного розвитку економіки, податки відігра-
ють надзвичайно важливу роль. Історія людства 
створила різноманітні методи оподаткування і види 
податків, кожен з яких має свої специфічні риси, 
функціональне призначення і займає окреме місце 
в податковій системі. Незважаючи на таку розгалу-
женість, залишаються багато питань до функціону-
вання  системи оподаткування, в тому числі проце-
дури сплати податків платниками та їх надходження 
до державного бюджету. Тому проблема теми дослі-
дження зумовлена існуванням недоліків податкової 
системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
вчених-економістів в своїх працях вивчали поняття 
й види податкових надходжень до бюджету та сис-
тему оподаткування в цілому. Теоретичне обґрунту-
вання податкової системи висвітлено у працях Лео- 
ненко М.П., Пушкарьова В. М., Рукіна С.М., Буря-
ковський В.В., Заяц М.Є., Зварич О.В., Фрадин-
ський О.А. та інші.

Формування цілей статті. Метою нашого дослі-
дження є визначення теоретичної сутності податків, 
а також оцінка динаміки податкових надходжень до 
державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. Податки є необхід-
ною ланкою економічних відносин у суспільстві і є 
основною формою доходів держави, а також не менш 
важливим важелем економічного впливу держави на 
суспільне виробництво. В Україні питання податків 
та податкової політики належать до найгостріших 

проблем, як в економічному, соціальному, так і в 
політичному контексті. На сьогоднішній день існує 
понад сто визначень поняття “податки”, тому розгля-
немо деякі з них (табл. 1).

Згідно Податкового кодексу податком є обо-
в’язковий, безумовний платіж до відповідного бюд-
жету, що справляється з платників податку відпо-
відно до Податкового кодексу [1].

Виступаючи особливою формою взаємозв’язків 
держави і суб’єктів економіки, податки відіграють 
важливу роль у державному регулюванні їх діяль-
ності. Для того, щоб платіж набув назву “податок”, 
відповідав його змісту і відрізнявся від неподатко-
вих доходів, він повинен мати відповідні риси або 
ознаки. До них належать: законність (право на вста-
новлення і введення податків має тільки держава); 
імперативність (відповідність категоричним роз-
порядженням, що містяться у нормах податкового 
права); податки вносяться до бюджету; нецільовий 
характер (податки не мають цільового призначення); 
безоплатність (держава не зобов’язана надати плат-
нику будь-який еквівалент внесеному платежу); 
однобічний характер встановлення; безповоротність 
(податок надходить в бюджет та залишається там для 
фінансування потреб держави); регулярність вне-
сення (податок вноситься в бюджет періодично, у 
чітко встановлені законодавством строки); грошова 
форма внесення в бюджет.

В Україні встановлюються загальнодержавні та 
місцеві податки та збори. До загальнодержавних 
належать податки та збори, що встановлені Подат-
ковим кодексом і є обов'язковими до сплати на усій 
території України, крім випадків, передбачених 
Кодексом.

Згідно чинного Податкового кодексу України до 
загальнодержавних податків належать:

– податок на прибуток підприємств;
– податок на доходи фізичних осіб;
– податок на додану вартість;
– акцизний податок;
– екологічний податок;
– рентна плата;
– мито.
Характеристика загальнодержавних податків 

відображена в табл. 2.

Таблиця 1
Теоретична сутність поняття “податки” згідно поглядів вчених

Вчений Визначення сутності поняття “податки”

М.П. Леоненко Обов’язкові внески платників до бюджету та позабюджетних фондів, розміри і терміни 
сплати яких регламентує податкове законодавство

В.М. Пушкарьова Обов’язкові, безвідплатні та безповоротні платежі суб’єктів господарювання та населення 
органам державного управління

С.М. Рукіна
Обов’язковий, індивідуальний і безвідплатний платіж до державного або місцевого 
бюджетів, який справляють у законодавчо встановленому порядку з юридичних та фізич-
них осіб

В.В. Буряковський Встановлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, що їх сплачують 
фізичні та юридичні особи в бюджет у розмірах і в терміни, передбачені законом

М.Є. Заяц Обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб в бюджет, які встановлює та примусово 
стягує держава у формі перерозподілу частини суспільного продукту

Джерело: розроблено авторами на основі даних [3]
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До місцевих належать податки та збори, що 
встановлені відповідно до переліку і в межах гра-
ничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, 
рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад 
об’єднаних територіальних громад, що створені 
згідно із законом та перспективним планом форму-
вання територій громад, у межах їх повноважень і 
є обов’язковими до сплати на території відповідних 
територіальних громад.

Згідно статті 10 Податкового кодексу України до 
місцевих податків належать:

– податок на майно;
– єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
– збір за місця для паркування транспортних 

засобів;
– туристичний збір.
Розглянемо особливості справляння податків до 

Державного бюджету України на сучасному етапі 
(рис. 1).

За даними Державної казначейської служби Укра-
їни, до загального та спеціального фонду державного 

бюджету за 2015 р. надійшло 409,42 млрд. грн. подат-
кових надходжень. У 2016 році податкові надхо-
дження до бюджету збільшилися на 23,1% і становили 
503,88 млрд. грн. Протягом 2017 року надходження 
від податків до Державного бюджету знову зросли 
на 24,5% і становили 627,15 млрд. грн. У 2018 році 
податкові надходження становили 753,82 млрд. грн. 
та 799,78 млрд. грн.

Щодо найактуальніших даних Державної каз-
начейської служби України, то за три квартали 
2020 року до Державного бюджету України надій-
шло 574,98 млрд. грн. податкових надходжень.

Податкові надходження становлять валову частку 
у доходах Державного бюджету. Дослідимо яку саме 
частку становлять в доходах податкові надходження 
(табл. 3).

Таким чином, дослідивши дані Державної каз-
начейської служби України, варто відмітити, що 
частка податкових надходжень у доходах Держав-
ного бюджету протягом 2015 – 2019 років є доволі 
великою. Так, у 2015 році вона становить 76,57%, 
у 2016 році – 81,76%, у 2017 році – 79,04%, у 

Таблиця 2
Загальнодержавні податки у податковій системі України

Назва 
місцевого 
податку

Основні платники податку Об’єкт оподаткування Основна ставка 
податку

Податок на 
прибуток  
підприємств  
Розділ III ПКУ

суб’єкти господарювання - юри-
дичні особи, які провадять госпо-
дарську діяльність як на території 
України, так і за її межами

прибуток із джерелом походження  
з України та за її межами

Базова ставка 
податку становить 
18% ст. 135 ПКУ

Податок на 
доходи фізич-
них осіб  
Розділ IV ПКУ

фізична особа - резидент; фізична 
особа - нерезидент;
податковий агент

загальний місячний (річний)  
оподатковуваний дохід;
доходи з джерела їх походження в 
Україні; іноземні доходи

Ставка податку  
становить 18% бази 
ст. 167 ПКУ

Податок  
на додану  
вартість (ПДВ)
Розділ V

будь-яка особа, що провадить 
господарську діяльність і реє-
струється за своїм рішенням як 
платник податку;
будь-яка особа, що зареєстрована 
як платник податку; будь-яка 
особа, що ввозить товари на митну 
територію України

постачання товарів, місце поста-
чання яких розташоване на митній 
території України, 
постачання послуг, місце поста-
чання яких розташоване на митній 
території України; ввезення товарів 
на митну територію України

20 відсотків;
0 відсотків;
7 відсотків
ст. 193 ПКУ

Акцизний 
податок
Розділ VІ

особа, яка виробляє підакцизні 
товари; особа та фізична особа, 
яка ввозить підакцизні товари;
та ін. визначені ст. 212

операції з: реалізації вироблених в 
Україні підакцизних товарів;
ввезення підакцизних товарів на 
митну територію України та ін. 
визначені ст. 213

Визначена  
в ст. 215 ПКУ

Екологічний 
податок
Розділ VIII

суб'єкти, що здійснюють викиди 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря, водні ресурси та 
надра  та ін. визначені ст. 240

обсяги забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря 
та водні ресурси  та ін. визначені  
ст. 242

Визначена  
в ст. 243 ПКУ

Рентна плата
Розділ IX 

суб’єкти, що використовують воду, 
надра, радіочастотні ресурси, 
лісові ресурси, транспортування 
нафти  та ін. визначені ст. 251

ст. 252 – 256 ПКУ ст. 252 – 256 ПКУ

Мито 
Декрет  
“Про державне 
мито”

фізичні  та юридичні особи за  
вчинення  в  їхніх  інтересах  дій  
та  видачу документів, що  мають  
юридичне  значення,  уповноваже-
ними на те органами

ст. 2 Декрету “Про державне мито”
ст. 3 Декрету   
“Про державне 
мито”

Джерело: розроблено авторами на основі даних [1; 2]
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2018 році – 81,22%, а у 2019 році – 80,11%. Щодо 
найактуальніших даних, то за три квартали 2020 року 
частка податкових надходжень у доходах Держав-
ного бюджету дещо зменшилась порівняно з мину-
лорічними даними і становить 75,15%.

Оскільки сучасна система оподаткування в Укра-
їні відображається великою кількістю податків, збо-
рів та обов’язкових платежів податкового характеру, 
доцільно проаналізувати структуру податкових над-
ходжень до Державного бюджету за 2015 – 2019 рр. 
(табл. 4).

Дослідивши структуру податкових надходжень 
до Державного бюджету України, варто відмітити, 
що значну частку серед податкових надходжень 
займають податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості, а також 
внутрішні податки на товари та послуги.

Так, у 2015 році частка податків на доходи, подат-
ків на прибуток та податків на збільшення ринко-
вої вартості становила 19,5%, у 2016 році зросла 
до 22,7%, у 2017 році дещо зменшилась до 22,6%, 
у 2018 році знову зменшилася до 25,1%, проте у 
2019 році спостерігалося збільшення надходжень від 
податків на доходи, податків на прибуток та податків 
на збільшення ринкової вартості до 27,1%.

Внутрішні податки на товари та послуги ста-
новлять значно більшу частку в податкових надхо-
дженнях до Державного бюджету. Так, їх частка у 
2015 році становила 59,0%, у 2016 році – 64,6%, у 
2017 році – 67,3%, у 2018 році – 65,4%, а у 2019 році – 
62,8%.

Вагомий вклад у податкові надходження держав-
ного бюджету становлять такі податки: податок на 
доходи фізичних осіб, податок на прибуток та податок 

Рис. 1. Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України 2015 – 2019 рр.
Джерело: розроблено авторами на основі даних [4]
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Таблиця 3
Частка податкових надходжень в доходах Державного бюджету (2015 – 2019 рр.)

Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Податкові надходження до Державного бюджету, млрд. грн. 409,42 503,88 627,15 753,82 799,78
Всього надходження до Державного бюджету, млрд. грн. 534,69 616,28 793,44 928,11 998,34
Частка податкових надходжень у доходах Державного бюджету, % 76,57 81,76 79,04 81,22 80,11

Джерело: розроблено авторами на основі даних [4]

Таблиця 4
Структура податкових надходжень до Державного бюджету України за 2015 – 2019 рр.

Показники Надходження за 2015-2019 рр. , млрд. грн.
2015 2016 2017 2018 2019

Податкові надходження 409,42 503,88 627,15 753,82 799,78
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 79,84 114,15 141,95 188,62 217,04

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 39,80 44,09 48,66 45,27 46,75
Внутрішні податки на товари та послуги 241,56 325,63 422,27 493,36 502,05
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 40,30 20,37 24,54 27,08 30,09
Збори на паливно-енергетичні ресурси 7,25 0,28 0 0 0
Інші податки та збори 0,67 -0,65 -10,95 -0,05 3,85

Джерело: розроблено на основі даних [4]
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на додану вартість. Розглянемо їх частки у податкових 
надходженнях до Державного бюджету (табл. 5).

Дослідивши дані Державної казначейської служби 
України про податкові надходження, варто відмі-
тити, що значну частку в них становить саме пода-
ток на додану вартість. Так, у 2015 році його частка 
в податкових надходженнях до Державного бюджету 
становила 43,59%, у 2016 році – 46,74%, у 2017 році – 
50,07%, у 2018 році – 49,68%, а у 2019 році – 47,35%. 

Щодо податку на доходи фізичних осіб, то його 
частка в податкових надходженнях не є такою зна-
чною, проте порівняно з іншими надходженнями 
доволі велика. У 2015 році – 11%, у 2016 році – 
11,87%, у 2017 році – 11,96%, у 2018 році – 12,17%, 
а у 2019 році – 13,75%. Податок на прибуток під-
приємств у 2015 році становив 8,49%, у 2016 році – 
10,78%, у 2017 році – 10,67%, у 2018 році – 12,85%, 
а у 2019 році – 13,39%.Таким чином, саме ці три 
податки становлять вагому частку податкових над-
ходжень Державного бюджету.

Проте, не зважаючи на збільшення сум податко-
вих надходжень до Державного бюджету, податкова 
система залишається недосконалою. Основними 
недоліками залишаються: 

– нерівномірність і несправедливість розподілу 
податкового навантаження; 

– перетворення податкової системи у чинник 
пригнічення економічного зростання та інвестицій-
ної активності; 

– стимулювання ухилення від сплати податків і 
відтік капіталів за кордон; 

– проблема подвійного оподаткування; 
– нестабільність податкового законодавства; 
– відходження в тінь значного сегменту бізнесу 

протягом останнього року; 
– зменшення доходів значної частини бізнесу 

через нестабільну економічну ситуацію, тощо [5].
Висновки. На нашу думку, для покращення 

й оптимізації податкових доходів важливу увагу 
варто приділити реформуванню державної податко-
вої служби, в тому числі передбачити застосування 
ризик-менеджменту. Варто дослідити прогресивну 
шкалу оподаткування доходів громадян, адже плат-
ники податків з високим рівнем доходу можуть і 
повинні оподатковуватися більш ефективно. 

Крім того, рекомендовано застосувати наступні 
заходи щодо удосконалення податкової системи: шля-
хом розширення податкової бази підвищити фіскальну 
ефективність податків, сформувати сприятливе інсти-
туційне середовище для оподаткування для зрівняння 
платників податків перед законом, більш рівномірно 
розподіляти податковий тягар між платниками подат-
ків, покращити систему адміністрування податко-
вих надходжень, створення перешкод для проявів 
податкової дискримінації, не допускати ухилення від 
сплати податків, формувати відповідальність у плат-
ників перед сплатою податку, впроваджувати рефор-
мування податкової служби на основі демократизації.

Таблиця 5
Надходження від податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб та ПДВ  
до Державного бюджету України за 2015-2019 рр.

Показники Надходження за 2015-2019 рр. , млрд. грн.
2015 2016 2017 2018 2019

Податкові надходження, млрд. грн. 409,42 503,88 627,15 753,82 799,78
Податок на доходи фізичних осіб, млрд. грн. 45,06 59,81 75,03 91,74 109,95
Частка в податкових надходженнях до Державного бюджету, % 11,00 11,87 11,96 12,17 13,75
Податок на прибуток, млрд. грн. 34,78 54,34 66,91 96,88 107,09
Частка в податкових надходженнях до Державного бюджету, % 8,49 10,78 10,67 12,85 13,39
Податок на додану вартість, млрд. грн. 178,45 235,5 313,98 374,51 378,69
Частка в податкових надходженнях до Державного бюджету, % 43,59 46,74 50,07 49,68 47,35

Джерело: розроблено авторами на основі даних [4]
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Статтю присвячено проблемам діагностики фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільного серед-
овища. Обґрунтовано, що фінансова стійкість є ключовим складником економічної стійкості підприємства. В 
роботі розвинуто підходи щодо діагностики фінансової стійкості підприємства, які запропоновано розділяти 
на основні та додаткові. Основними підходами до діагностики фінансової стійкості визначено агрегатний, 
коефіцієнтний, матричний, бальний. Підходами до поглибленого аналізу фінансової стійкості являються мар-
жинальний, а також підхід щодо оцінки ймовірності банкрутства підприємства з використанням моделей, 
що базуються на показниках фінансової стійкості. Дані підходи у сукупності з іншими результатами аналізу 
фінансового стану підприємства дозволять отримати більш повне уявлення щодо фінансової стійкості підпри-
ємства та виробити рекомендації щодо її покращення. 
Ключові слова: фінансова стійкість, діагностика фінансової стійкості, тип фінансової стійкості, коефіцієнти 
фінансової стійкості, скоринговий аналіз, CVP-аналіз.

Статья посвящена проблемам диагностики финансовой устойчивости предприятий в условиях нестабильной 
среды. Обосновано, что финансовая устойчивость является ключевым компонентом экономической устойчи-
вости предприятия. В работе развиты подходы к диагностике финансовой устойчивости предприятия, кото-
рые предложено разделять на основные и дополнительные. Основными подходами к диагностике финансовой 
устойчивости являются агрегатный, коэффициентный, матричный, бальный. Подходом углубленного анализа 
финансовой устойчивости являются маржинальный, а также подход к оценке вероятности банкротства пред-
приятия с использованием моделей, основанных на показателях финансовой устойчивости. Данные подходы 
финансовой диагностики в совокупности с другими результатами анализа финансового состояния предпри-
ятия позволят получить более полное представление о финансовой устойчивости предприятия чтобы вырабо-
тать рекомендации по ее улучшению.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, диагностика финансовой устойчивости, тип финансовой устой-
чивости, коэффициенты финансовой устойчивости, скоринговый анализ, CVP-анализ.

The research focuses on analyzing the aspects of diagnose the financial stability of light industry enterprise in the mod-
ern management system. The authors state that financial stability is the key element of the economic stability of the 
enterprise. The research findings deepens understanding of the basic and additional techniques to diagnose, monitor 
and safeguard the financial stability of enterprises. The basic techniques to diagnose financial stability are aggregate, 
coefficient, matrix and grade. A marginal technique is one of the thorough analysis methods as well as the approach to 
calculate and estimate the probability of bankruptcy of enterprise applying the techniques to diagnose financial stabil-
ity. Mentioned techniques and the results of the analysis of financial stability of enterprise allow getting the overall 
image about the financial stability of enterprise and developing further recommendations for its strengthening.
Keywords: financial stability, diagnostics of financial stability, type of financial stability, coefficients of financial 
stability, scoring analysis, CVP-analysis.



30

# 4 (30) 2020

Постановка проблеми. В умовах нестабільної 
економіки, поширення пандемії коронавірусу, про-
довження військових дій на Сході України більшість 
підприємств легкої промисловості все частіше від-
чувають проблеми з фінансуванням діяльності, фор-
муванням  оптимальної структури капіталу, ефектив-
ністю комерційного кредитування, спроможністю 
відповідати за своїми поточними зобов’язаннями, 
стабільністю грошових надходжень, що в комплексі 
негативно впливає на стабільність діяльності підпри-
ємства та його фінансову стійкість. Фінансова стій-
кість являється ключовим елементом фінансового 
стану підприємства, оскільки нерозривно пов’язана 
з платоспроможністю підприємства, визначає її пер-
спективний рівень, формування грошових потоків 
підприємства за результатами операційної, фінан-
сової діяльності (у фінансово стійкого підприємства 
вони є стабільними), визначає можливості інвести-
ційної діяльності та економічного зростання підпри-
ємства, а також є індикатором можливостей щодо 
підвищення ділової активності підприємства. Поряд 
з тим, фінансова стійкість впливає й на формування 
конкурентоспроможності підприємства легкої про-
мисловості, оскільки ефективно сформовані та роз-
поділені фінансові ресурси дозволяють розширювати 
присутність підприємства на ринку, забезпечувати 
вищу якість продукції, нарощувати конкурентні 
переваги з інший позицій. Поряд з тим вивчення 
фінансової стійкості займає вагоме місце у системі 
антикризового управління підприємством легкої 
промисловсті, оскільки стабільний фінансовий стан 
та високий рівень фінансової стійкості дозволяють 
нівелювати негативний вплив середовища, що впли-
ває на розвиток кризових процесів. Тому проблеми 
діагностики фінансової стійкості підприємств легкої 
промисловості України набувають особливої акту-
альності в сучасних умовах господарювання..

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанню теоретичного та прикладного забезпечення 
фінансової стійкості у системі фінансового стану 
підприємства у науковій літературі присвячено зна-
чну кількість публікацій, зокрема, таких авторів як 
Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А. [1], 
Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Коп-
чак Ю.С. [2], Рудика В.І., Сукрушева Г.О., Кова-
левська А.М. [3], Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. [4], 
Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. [5], Проволоцька 
О.М., Воронкова А.В. [6] та інших. Поряд з тим існує 
низка фахових публікацій, які досліджують фінан-
сову стійкість насамперед, у системі антикризового 
управління підприємства, серед яких Антошкін В.К. 
[7],  Іванюта С.М. [8], Штангрет А.М., Копилюк О.І. 
[9]. Проте проблема дослідження фінансової стій-
кості в системі антикризового управління підпри-
ємством в сучасних умовах господарювання потре-
бує поглиблених досліджень з огляду на виклики, 
які сьогодні формує середовище щодо здійснення 
діяльності підприємства в умовах пандемії короно-
вірусу. Генерування фінансових потоків, отримання 
позитивних фінансових результатів від всіх видів 
діяльності вимагає від керівництва підприємств всіх 

видів економічної діяльності (в тому числі і підпри-
ємств легкої промисловості) розробки, застосування 
та коригування системи антикризових заходів для 
запобігання, пом’якшення чи усунення негативного 
впливу кризових явищ, що обов’язково присутні у 
швидкозмінюваному середовищі. Поряд з тим, необ-
хідним вважається постійне удосконалення процесу 
діагностики фінансової стійкості, який б надавав 
можливість попереджувати настання кризового 
стану та оцінювати ступінь кризи на підприємстві у 
будь-який момент його діяльності.

Мета дослідження. Метою дослідження є обґрун-
тування теоретико-методичних основ діагностики 
фінансової стійкості підприємства та її апробація на 
прикладі підприємства легкої промисловості.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан 
будь-якого підприємства повинен відповідати рин-
ковим умовам господарювання в контексті забез-
печення стабільної фінансової стійкості, оскільки 
недостатній її рівень може спричинити низку про-
блем у функціонуванні підприємства, починаючи 
від проблем з платоспроможністю, залежністю від 
зовнішнього фінансування до неможливості забез-
печення економічного зростання, розвитку мате-
ріально-технічної бази, втрати позицій на ринку. 
Втрата фінансової стійкості цілком спроможна при-
звести до порушення ринкової рівноваги підприєм-
ства у середовищі, що постійно змінюється під впли-
вом низки об’єктивних і суб’єктивних чинників.

Практика фінансового менеджменту виробила 
низку підходів щодо оцінювання фінансової стій-
кості підприємства:

– за допомогою абсолютних показників оцінки 
ступеня покриття запасів і витрат підприємства, 
що дозволяє визначити тип фінансової стійкості, 
а також платіжний надлишок чи нестачу тих чи 
інших, або усієї суми джерел фінансування опера-
ційної діяльності підприємства (Є.В. Мних [10], 
Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Л.А. Суліменко [1], 
Г.В. Савицька, О.М. Бандурка, М.Я. Коробов [11]);

– за допомогою визначення фінансових коефіці-
єнтів, які дають змогу оцінити ступінь капіталізації 
залучених для фінансування діяльності підприєм-
ства ресурсів, чи визначити рівень покриття необхід-
них для забезпечення фінансової стійкості активів 
(І.П. Косарєва, Є.М. Удовика [12, с. 249-251];

– за допомогою оцінки взаємозв’язку між показ-
никами формування майна та капіталу підприємства 
шляхом побудови матричного балансу (Л.В. Юрчи-
шена, Н.В. Цимбал [13, с. 147];

– у системі антикризового управління у контек-
сті визначення загрози банкрутства підприємства 
(Л.О. Лігоненко [14], С.М. Іванюта [8], А.М. Штан-
грет, О.І. Копилюк [9]).

Попри названі вище підходи до оцінки фінансо-
вої стійкості підприємства застосовуються й інші 
підходи, що дозволяють оцінити її окремі характе-
ристики або визначити ступінь її впливу на фінансо-
вий стан підприємства. До таких підходів належить 
маржинальний підхід визначення запасу фінансової 
стійкості підприємства, що базується на розрахунку 
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показника порогу рентабельності, а також бальний 
підхід, що базується на використанні скорингових 
моделей для визначення класу фінансового стану 
підприємства або класу його фінансової безпеки. 

Діагностика фінансової стійкості підприємств 
легкої промисловості України має низку особливос-
тей, пов’язаних з тим, що більшість підприємств 
організували виробничий процес за толінговою 
схемою. Насамперед, це залежність операційної та 
відповідно інших видів діяльності від зовнішнього 
фінансування, оскільки дані підприємства, на жаль, 
не здатні самостійно забезпечити потреби вироб-
ничо-господарської діяльності на внутрішньому 
ринку у силу різних об’єктивних і суб’єктивних при-
чин, для них толінгові операції є одним із найбільш 
привабливих та перспективних видів взаємодії з 
іноземними контрагентами. Саме іноземні фірми-
партнери надають на вигідних умовах обом сторо-
нам власну якісну сировину, готові покрити витрати 
виробництва, забезпечити гарантований збут про-
дукції та оплатити виконані роботи з виробництва 
готової продукції. Одним з таких підприємств є при-
бутково працююче товариство з додатковою відпо-
відальністю «Трембіта», розташоване у м. Чернівці. 

Результати діагностики типу фінансової стійкості 
ТДВ «Трембіта» наведено у таблиці 1.

З отриманих результатів щодо формування абсо-
лютних показників фінансової стійкості підпри-
ємства можемо зробити наступні висновки щодо 
повної залежності операційної діяльності підприєм-
ства у 2018 році та часткової залежності у 2019 році 
від зовнішнього фінансування, що містить в собі 
ознаки формування кризової ситуації у сфері фінан-
сової стійкості підприємства.

При дослідженні фінансової стійкості підпри-
ємства важливим є порівняльний аналіз функціону-
ючого капіталу (власного оборотного капіталу) та 
його чистого робочого капіталу, що розглянуто для 
ТДВ «Трембіта» на рисунку 1.

Величина чистого робочого капіталу характери-
зує свободу маневру та фінансової стійкості з пози-
ції короткострокової перспективи. З даних, пред-
ставлених на рисунку 1, можна зробити висновок 
щодо погіршення стану чистого робочого капіталу  
ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр. Зокрема, сума 
чистого робочого капіталу зменшилась у 2018 році на 
6618 тис. грн. (або на 57,8%) порівняно з 2017 роком, 
а у 2019 році внаслідок зростання суми поточних 
зобов’язань на фоні зменшення вартості оборотних 
активів значення чистого робочого капіталу набу-
ває негативного значення, що означає перевищення 
суми поточних зобов’язань підприємства над його 
оборотними активами на 4555 тис. грн. Негативні 
тенденції у формуванні чистого робочого капіталу 
та функціонуючого (власного оборотного) капіталу, 
який набув негативного значення у 2018-2019 рр.) 
свідчить про відсутність можливості маневрування 
коштами та втрату фінансової стійкості з позиції 
короткострокової перспективи.

Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості під-
приємства передбачає розрахунок її відносних показ-
ників, які характеризують рівень залежності гос-
подарської діяльності підприємства від позикових 
та залучених коштів та одночасно показують запас 
фінансової стійкості до впливу зовнішніх факторів 
та внутрішніх управлінських прорахунків. В цілому 
аналіз відносних показників фінансової стабіль-
ності підприємства зводиться до аналізу показників 

Таблиця 1
Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр., тис. грн.

№ 
зп Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне 
відхилення, %

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

1. Наявність власних оборот-
них активів (ВОА) 8676 -5067 -13745 -13743,0 -8678,0 -158,4 171,3

2. Довгострокові пасиви (ДП) 2769 9893 9190 7124 -703 257,3 -7,1

3. Короткострокові джерела 
забезпечення (КП) 8045 11778 16683 3733 4905 46,4 41,6

4. Вартість запасів та витрат 
підприємства (ЗВ) 10743 10168 8663 -575 -1505 -5,4 -14,8

5. Надлишок (+) / нестача (-)
5.1 ВОА -2067 -15232 -22408 -13165 -7176 636,9 47,1
5.2 ВОА та ДП 702 -5339 -13218 -6041 -7879 -860,5 147,6
5.3 ВОА, ДП, КП 702 -2595 3465 -3297 6060 -469,7 -233,5

6. Тип фінансо-вої стійкості нормаль-
ний кризовий нестійкий

7. Запас фінансової стійкості, 
днів 2,0 -7,2 9,5 -9,2 16,7 в 4,6 р. 

менше х

8.
Надлишок (+)  / нестача (-) 
коштів для формування 1 
грн. ЗВ

0,06 -25,5 0,40 -25,56 25,9 в 279 р. 
менше х

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ТДВ «Трембіта»
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капіталізації, що характеризують фінансовий стан 
підприємства з позиції структури джерел засобів, і 
показників покриття, які характеризують фінансову 
стабільність з позиції витрат на обслуговування 
зовнішніх джерел залучених засобів. 

Результати аналізу фінансової стійкості за 
коефіцієнтами капіталізації ТДВ «Трембіта» за 
2017-2019 рр. представлено у таблиці 2.

Розрахункові дані відносних показників фінансової 
стійкості ТДВ «Тремібта», представлені у таблиці 2 
свідчать про те, що ситуація була стабільною у 
2017 році, оскільки значення коефіцієнтів фінансової 

стійкості було найвищим за період, що визначало й 
нормальний рівень фінансової стійкості підприємствa, 
у 2018-2019 рр. з’явились негативні тенденції погір-
шення фінансової стійкості, що виявилося й у від-
носних показниках діяльності ТДВ «Трембіта», проте 
більшість з них відповідають нормативному значенню, 
крім коефіцієнтів, які внаслідок відсутності власного 
оборотного капіталу набувають негативного значення.

Результати аналізу фінансової стійкості за коефі-
цієнтами покриття ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр. 
представлено у таблиці 3, з якої видно, що значення 
даних показників перебувають у межах нормативних.

Рис. 1. Функціонуючий капітал та чистий робочий капітал ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр., тис. грн.
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Таблиця 2
Динаміка фінансової стійкості ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр. за коефіцієнтами капіталізації 

№ 
зп Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне 
відхилення, %

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

1. коефіцієнт концентрації
1.1 власного капіталу 0,89 0,81 0,78 -0,08 -0,03 -9,0 -3,7
1.2 позикового капіталу 0,11 0,19 0,22 0,08 0,03 72,7 15,8

2. коефіцієнт фінансової  
залежності 1,12 1,23 1,28 0,11 0,05 9,8 4,1

 3.
коефіцієнт співвідношення 
залученого та власного  
капіталу

0,13 0,24 0,28 0,11 0,04 84,6 16,7

4. коефіцієнт фінансової  
стабільності 7,84 4,25 3,56 -3,59 -0,69 -45,8 -16,2

5. коефіцієнт маневрування  
власного капіталу 0,10 -0,06 -0,15 -0,16 -0,09 -160,0 х

6.
коефіцієнт забезпеченості 
оборотних активів власним 
оборотним капіталом

0,45 -0,31 -1,13 -0,76 -0,82 -168,9 х

7.
коефіцієнт забезпеченості 
запасів власним оборотним 
капіталом

0,81 -0,5 -1,59 -1,3 -1,1 -161,7 х

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ТДВ «Трембіта»
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Одним з напрямків удосконалення діагностики 
фінансової стійкості підприємства для поглибле-
ного її розуміння є дослідження ризику банкрутства 
підприємства на основі використання моделей, де 
ключовими утворюючими показниками є показники 
фінансової стійкості. Враховуючи, що ТДВ «Трем-
біта» є прибутково працюючим підприємством, ско-
ристаємось моделлю У. Бівера, яка дозволяє оцінити 
ймовірність банкрутства на основі поглибленого 
аналізу структури капіталу підприємства, а також 
визначити групу ризику банкрутства (табл. 4).

Оцінка групи ризику банкрутства ТДВ «Трембіта» 
показала, що в 2017 році фінансовий стан підприєм-
ства був стійким, у 2018-2019 рр. його віднесено до 
ІІ групи з ймовірністю банкрутства за 5 років. Ситу-
ація погіршилась у 2019 році, коли показники Бівера, 
загальної ліквідності, покриття активів власним обо-
ротним капіталом відповідають групі ІІІ, яка оцінює 
фінансовий стан підприємства, як такого, що може 
за рік дійти до банкрутства. 

Для оцінки фінансової стійкості підприємства 
в короткостроковій перспективі скористаємось 
моделлю оцінки платоспроможності Д.Дюрана, яка 
створена на основі скорингового аналізу за трьома 

показниками: рентабельності сукупного капіталу, 
коефіцієнту покриття (коефіцієнту загальної ліквід-
ності) і коефіцієнту фінансової незалежності (авто-
номії) [15, с. 336]. Результати використання даної 
моделі для ТДВ «Трембіта» наведено у таблиці 5.

На думку М.О. Мельникової, «на відміну від моделі 
Бівера, модель Дюрана дає комплексну оцінку фінан-
сового стану підприємства в кількісному вигляді, що 
дозволяє її використання для прогнозування оцінки 
на наступний період» [15, с. 336]. Отримані резуль-
тати дозволили віднести ТДВ «Трембіта» у 2017 році 
до ІІ класу підприємств з деяким ступенем ризику, у 
2018 році підприємство за показниками відповідає  
ІІІ класу проблемних підприємств, а у 2019 році під-
приємство з кількістю 26 балів віднесено до IV класу 
підприємств з високим ризиком банкрутства.

Дослідження фінансової стійкості підприємства 
можна поглибити визначенням запасу фінансової 
стійкості, що дозволяє отримати чітке уявлення 
щодо рівня беззбиткової діяльності підприємства. 
Результати даного дослідження для ТДВ «Трембіта» 
наведено у таблиці 6.

Дослідження рівня беззбитковості показало, 
що різке зниження запасу фінансової стійкості  

Таблиця 3
Динаміка фінансової стійкості ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр. за коефіцієнтами покриття 

№ 
зп Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне 
відхилення, %

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

1. коефіцієнт поточної заборго-
ваності 0,74 0,54 0,64 -0,2 0,1 -27,0 18,5

2. коефіцієнт структури позико-
вого капіталу 0,26 0,46 0,34 0,2 -0,1 76,9 -26,1

3. коефіцієнт покриття інвестицій 0,92 0,90 0,86 -0,02 -0,04 -2,2 -4,4

4. коефіцієнт забезпечення за 
кредитами 227,8 91,8 5,5 -136 600 -469,7 -233,5

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ТДВ «Трембіта»

Таблиця 4
Оцінка групи ризику банкрутства ТДВ «Трембіта»

№ 
зп Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне 
відхилення, %

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

1. коефіцієнт Бівера 1,8 0,6 0,10 -1,2 -0,5 -66,7 -83,3
2. коефіцієнт загальної ліквідності 2,42 1,41 0,73 -1,01 -0,68 -41,7 -48,2
3. рентабельність активів 0,18 0,09 0,02 -0,09 -0,07 -50,0 -77,8

4. коефіцієнт концентрації пози-
кового капіталу 0,11 0,19 0,22 0,08 0,03 72,7 15,8

5. коефіцієнт покриття активів 
власним оборотним капіталом 0,09 -0,04 -0,12 -0,13 -0,08 -144,4 х

6. група ризику банкрутства
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Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ТДВ «Трембіта»
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ТДВ «Трембіта» несе загрозу щодо здійснення опе-
раційної діяльності підприємства, оскільки чистий 
дохід від реалізації продукції, товарів та послуг у 
2019 році перевищує поріг рентабельності всього 
на 10,6%, тобто виручка може зменшитись лише на 
13288 тис. грн., щоб підприємство не отримало при-
бутку (без урахування доходів і витрат від інших видів 
діяльності, що повинно досліджуватись окремо).

Отже, в системі поглибленої діагностики при-
бутково працюючого підприємства легкої промисло-
вості ТДВ «Трембіта» з метою визначення кризових 
зон фінансової стійкості доцільно використовувати 
наведені вище методики, які у сукупності з даними 
фінансового аналізу дозволять отримати більш повну 
картину щодо фінансової стійкості підприємства.

Висновки. Фінансова стійкість підприємства 
являється складною багатофакторною категорією, 
яка наділена низкою ознак: є ключовим складником 
економічної стійкості підприємства; набуває про-
цесного характеру у питанні взаємодії складників 
внутрішнього фінансового механізму підприємства; 
визначає спроможність економічної системи не від-
хилятись від нормальної траєкторії руху і забез-
печувати рівновагу між основними параметрами 

життєдіяльності підприємства; гарантує платоспро-
можність та визначає рівень кредитоспроможності 
підприємства; являється інструментом маневру-
вання коштами; виступає механізмом визначення 
рівня фінансового ризику, пов’язаного з формування 
структури капіталу.

У системі діагностики фінансової стійкості підпри-
ємства важливим елементом є ідентифікація її типу, 
що дозволяє обрати ефективний набір інструментів 
її підтримки та відновлення. Основними підходами 
до оцінювання фінансової стійкості підприємства 
є агрегатний, коефіцієнтний, матричний, бальний, 
маржинальний, а також з позицій оцінки ймовір-
ності банкрутства підприємства. Наведені вище під-
ходи оцінювання фінансової стійкості підприємства, 
апробовані для прибутково працюючого підприєм-
ства легкої промисловості ТДВ «Трембіта», дозво-
лили отримати комплексне уявлення щодо типу, рівня 
фінансової стійкості підприємства, її ролі у загаль-
ному фінансовому стані та системі антикризового 
управління підприємством, оскільки тісно пов’язані 
між собою й доповнюють один одного в контексті 
висвітлення того чи іншого складника багатогранної 
категорії фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 5
Оцінка платоспроможності ТДВ «Трембіта» за моделлю Дюрана

№ 
зп Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне 
відхилення, %

зза 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

1. рентабельність сукупного  
капіталу 0,18 0,09 0,02 -0,09 -0,07 -50,0 -77,8

клас / бали ІІІ / 33 IV / 18 IV / 6 х х х х
2. коефіцієнт загальної ліквідності 2,42 1,41 0,73 -1,01 -0,68 -41,7 -48,2

клас / бали І / 30 IV / 10 V / 0 х х х х

3. коефіцієнт фінансової незалеж-
ності 0,89 0,81 0,78 -0,08 -0,03 -9,0 -3,7

клас / бали І / 20 І / 20 І / 20 х х х х
4. сума балів 83 48 26 х х х х
5. клас фінансового стану ІІ ІІІ IV х х х х

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ТДВ «Трембіта»

Таблиця 6
Діагностика запасу фінансової стійкості ТДВ «Трембіта» за 2017-2019 рр., тис. грн.

№ 
зп Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне 
відхилення, %

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

за 2017-
2018 рр.

за 2018-
2019 рр.

1. Чистий дохід 112622 130667 125488 18045,0 -5179,0 16,0 -4,0
2. Умовно-остійні витрати 15810 22403 17952 6593 -4451 41,7 -19,9
3. Чистий прибуток 17617 9856 2478 -7761,0 -7378,0 -44,1 -74,9
4. Маржина-льний дохід 33427 32259 20430 -1168 -11829 -3,5 -36,7

5. Частка маржиналь-ного доходу 
у виручці 0,30 0,25 0,16 -0,05 -0,09 -16,7 -36,0

6. Поріг рентабель-ності 52700 89612 112200 36912 22588 70,0 25,2
7. Запас фінансової стійкості 59922 41055 13288 -18867 -27767 -31,5 -67,6
8. Запас фінансової стійкості у % 53,2 31,4 10,6 -21,8 -20,8 -41,0 -66,2

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ТДВ «Трембіта»
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Проаналізовано тенденції розвитку енергетичного   сектора  економіки України в сучасних умовах. Оцінено 
стан і динаміку рівня  безпеки  газопостачання України. Визначено чинники зміцнення енергетичної безпеки 
України. Обґрунтовано вплив загроз, обумовлених політичною ситуацією 2014-2020 років на рівень енер-
гетичної безпеки України та країн Європейського союзу. Обґрунтовано  факт надзвичайного значення рівня  
енергомісткості ВВП для досягнення мінімально потрібної енергетичної безпеки. Обґрунтовано значення 
зміцнення та сталості газотранспортної системи країни на середньострокову перспективу. Запропоновано про-
ведення реформ щодо поліпшення ефективності газотранспортної безпеки України.
Ключові слова: енергетична безпека, газопостачання, диверсифікація постачання, енергомісткість ВВП, газо-
транспортна система.

Проанализированы тенденции развития энергетического сектора экономики Украины в современных усло-
виях. Оценено состояние и динамику уровня безопасности газоснабжения Украины. Определены факторы 
укрепления энергетической безопасности Украины. Обосновано влияние угроз, обусловленных политической 
ситуацией 2014-2020 годов на уровень энергетической безопасности Украины и стран Европейского союза. 
Обоснованно факт чрезвычайное значение уровня энергоемкости ВВП для достижения минимально необ-
ходимой энергетической безопасности. Обосновано значение укрепления и устойчивости газотранспортной 
системы страны на среднесрочную перспективу.  Предложено проведение реформ по улучшению эффектив-
ности газотранспортной безопасности Украины.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, газоснабжение, диверсификация поставок, энергоемкость 
ВВП, газотранспортная система.

The tendencies of development of the energy sector of the economy of Ukraine in modern conditions are ana-
lyzed. The state and dynamics of the level of security of gas supply of Ukraine are estimated. Factors for strength-
ening Ukraine's energy security have been identified. The impact of threats caused by the political situation of  
2014-2020 on the level of energy security of Ukraine and the European Union is substantiated. The fact of the extraor-
dinary importance of the level of energy intensity of GDP to achieve the minimum required energy security is substan-
tiated. The importance of strengthening and sustainability of the country's gas transportation system in the medium 
term is substantiated.  It is proposed to carry out reforms to improve the efficiency of gas transportation security in 
Ukraine.
Keywords: energy security, gas supply, supply diversification, energy intensity of GDP, gas transmission system.

Постановка проблеми. Сфера енергетики в 
цілому є надзвичайно вразливою часткою еконо-
міки будь-якої країни. Енергетика Україна вразлива 
навіть більше, тому що ризики посилюються ста-
ном не об’явленої війни на Сході. Вугілля як дже-
рело енергії вже відпало як значний ресурс, Західний 
Донбас має невеликі поклади, що ніяк не закриють 
«дірку» в енергобалансі. Залишається, крім атомних 

електростанцій, тільки газодобувна промисловість. 
Значна вичерпаність родовищ потребує чималого 
імпорту природного газу, що створює значні ризики. 
Оптимізація газопостачання України знаходиться 
в руслі розширення числа та потужності джерел 
імпорту. В цьому аспекті розглядається будівни-
цтво підприємства розрідження природного газу, 
що дозволить приймати танкери з рідким газом з 
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будь-якої країни. Істотне зниження енергоємності 
ВВП потребує нагальних реформ у структурі госпо-
дарства, які обов’язково суттєво вплинуть на соці-
ально-економічне становище України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок в розробку проблеми енергетичної 
незалежності зробили багато вітчизняних та закор-
донних науковців. Теоретичні та методичні засади 
безпеки енергопостачання і зокрема газопоста-
чання України та Європейського союзу викладено 
у працях Г. Вороновського, А. Шевцова, В. Гейця, 
В. Семіноженка, І. Чукаєва, Г. Ситніка, М. Ваврен-
чука, О. Дзьобаня, А. Шидловського, А. Гріненко, 
Ю. Макогона, Н. Матвічука, О. Суходолі та інших. 
Але залишається ще чимала кількість актуальних 
питань методичного та теоретичного характеру,  які 
потребують істотного дослідження. Серед них най-
важливішими є проблема створення конкурентного 
середовища на ринку природного газу як в Україні, 
так і в країнах Європи і забезпечення сталого поста-
чання енергоресурсів незалежного від коливань 
політичної кон’юнктури на континенті.

Мета дослідження. Головним завданням та 
метою даної статті є теоретичне обґрунтування 
необхідності забезпечення сталого постачання при-
родного газу; формування концептуальних поло-
жень  щодо забезпечення енергетичної безпеки та 
стабільного функціонування паливно-енергетичного 
комплексу України; виявлення головних чинників, 
від яких залежить розвиток  енергетичного ринку 
України  та питання енергетичної безпеки;  проана-
лізувати розміщення, видобуток та структуру спожи-
вання  ресурсів природного газу в  Україні та Європі; 
проаналізувати сучасний стан енергетичної безпеки 
України та визначити її зовнішні і внутрішні загрози.

Виклад основного матеріалу. Енергетика є най-
більш значною та вразливою часткою національної 
економічної безпеки. Господарство повністю зале-
жить від ціни, якості і сталості постачання паливних 
ресурсів. Саме незначне коливання у постачанні, 
зміна ціни миттєво впливає на макроекономічні 
показники економіки, за кілька місяців надходячи на 
мікрорівень. Саме тому розробка питань енергетич-
ної незалежності залишається актуальною для кож-
ної країни. Глобальна конкуренція за енергоресурси, 
економічна нерівновага у їх разподілі, високий 
рівень спекулятивних прибутків, що супроводжують 
обмін товарів та послуг у сфері енергетики ставлять 
перед науковцями  України задачі дослідження між-
народних аспектів гарантування економічної без-
пеки держави [3; 7].

Історично склалося так, що енергетичне госпо-
дарство України майже суцільно залежить від двох 
компонентів: ядерного палива та природного газу. 
Родовища природного газу були знайдені на початку 
1920х років у Підкарпатті, головним з яких було 
Дашавське. На даний час воно рахувалося би як 
невелике, але тоді, коли тільки починалась світова 
історія газодобувної промисловості, воно було зна-
чним. В середині минулого віку воно було майже 
повністю вичерпано. В 50х роках ХХ століття в 

Харківській області було розвідано величезне Шебе-
лінське родовище. Саме його розробка зробила еко-
номіку України надзвичайно залежною від газопос-
тачання. Протягом 60-70х років минулого століття 
воно було майже виснажене хижацькими темпами 
здобичі, притаманними соціалістичній системі гос-
подарювання. І з 80х років економіка України майже 
повністю перейшла на природний газ, що надходив з 
родовищ Західного Сибіру.

Країни Європи на початку 70х років зіткнулись 
з енергетичною кризою, яка примусила їх піти на 
купівлю природного газу в СРСР. Саме завдяки цим 
факторам в Україні протягом 60-80х років було ство-
рено потужне виробництво обладнання для газо-
добувної та газотранспортної промисловості [7].  
До своєї політичної незалежності наша країна отри-
мала розвинуте енергетичне машинобудування і 
потужнішу в Європі газотранспортну систему. Така 
спеціалізація має свої позитивні і негативні сторони. 
Позитивною стороною є залежність як постачаль-
ників з Росії, так і покупців з Європи природного 
газу від України. На заході України розташовані 
величезні газосховища Європи, без яких неможливо 
балансування газотранспортної системи. Негатив-
ним є той факт, що бюджет  чимало залежить від 
надходження вільної валюти за прокачку газу через 
наші терени. Ситуацію поглиблює і надмірна енер-
гоємність української економіки при надмірному 
використанню голубого палива. Таким чином, Укра-
їна в межах великої Європи посіла місце транзитної 
території. Це ненадійне і дуже хистке геополітичне 
становище [1; 9].

Останніми роками ситуація погіршується: якщо 
в 2013 році в енергобалансі України природний газ 
займав частку біля третини – як і вугілля, то з розгор-
танням гібридної війни країна втратила до 80% видо-
бутку твердого паливі. Дефіцит прийшлося замикати 
корупційно-дорогим вугіллям з ПАР та скороченням 
промислових та побутових потреб. Позитивним зру-
шенням конфлікту з Росією було скорочення імпорту 
до нуля, що потягнуло за собою знищення відста-
лих та непродуктивних підприємств, що існували за 
рахунок дешевого газу та бюджетних дотацій. Війна 
на Донбасі зробила те, що чверть віку не могло зро-
бити ні один уряд у Києві: радикальне скорочення 
імпорту енергоносіїв та ліквідацію залежності від 
постачання газу з Росії. Причиною такої затримки 
було використання олігархами трансфертних цін та 
корупційних схем торгівлі природним газом. Але з 
початку 2020 року транзит газу відновлено, що надає 
дихання бюджету країни і можливості відновити 
всі незаконні прибутки від розподілу та експорту 
палива. Вирішення проблеми енергоефективності в 
Україні нерозривно пов’язане з усуненням “сірих” 
схем міждержавної торгівлі енергоносіями, з відмо-
вою від політики “дешевої робочої сили”, з диверси-
фікацією джерел постачання газу [2].

Показники залежності України від імпорту при-
родного газу вражають: якщо на початку 1990-х років 
споживання було на рівні близько 90 мільярдів кубіч-
них метрів на рік, то останні роки не перевищує 
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33 мільярди. З 2014 року уряд розпочав активний 
пошук альтернативних джерел імпорту. Керівництво 
Євросоюзу підтримало ці зусилля і вони заверши-
лись успіхом: газотранспортна система отримала 
сировину з Європи в режимі реверсу. Таким чином 
у 2015 році газовий шантаж було припинено і одразу 
ж порушено всі тіньові  корупційні схеми продажу 
продукції Газпрому. Одночасно відкрилося, що еко-
номіка потребує значно менше палива, ніж рахува-
лося раніше [2].

Власна газодобувна промисловість України, як 
уже було зазначено, перебуває в стадії занепаду. 
Завдяки природним причинам: більшість відкритих 
родовищ або вичерпано повністю, або перебуває в 
завершувальній  стадії свого життя. Видобування 
природного газу скоротилося з більш ніж 75 мільяр-
дів кубічних метрів до менш ніж 20 [10]. Зараз пра-
цює кілька десятків малих родовищ і кожного року 
відкриваються нові – але теж малі. Слід підкреслити, 
що мала потужність родовища в умовах густонасе-
леної території не є перешкодою для його розробки: 
робоча сила живе в містах здобичі, а споживачі роз-
ташовані в радіусі 50-100 км. Тому родовища, які в 
умовах ненаселеної місцевості не беруться на баланс, 
в умовах України стають прибутковими. Проблема 
в тому, що всі родовища мають глибину залягання 
більше ніж 5000 метрів і для іх розробки потрібен 
значний стартовий капітал. Балансові запаси не 
перевищують 10 років сталої добичі, а потенціальні 
дозволяють підняти  цей строк в 3-5 разів [6].

Україна не єдина країна на континенті, що 
зіткнулась із проблемою сталого газопостачання. 
Газодобувна промисловість Євросоюзу вже пере-
йшла пік видобування і переживає початок довгого 
спаду. Майже всі поклади природного газу знайдені 
в межах акваторії Північного моря, тобто в Брита-
нії та Норвегії. Видобування розпочалося в серед-
ині 70-х років милого століття, всі величезні, великі 
і просто значні родовища відкрито і розбурюються 
багато років. Природні умови не сприятливі: хоча 
глибини моря незначні, але воно суворе і неспо-
кійне. Тому собівартість сировини значно переви-
щує ту, що є у всіх суходольних родовищах. В капі-
талах на газодобувне господарство дефіциту не має, 
тому постійно відкриваються значна кількість нових 
покладів – але всі вони не покривають зменшення 
запасів. Країни Європи здавна проводіть політику 
широкої диверсифікації постачальників. В її межах 
природний газ надходить з Алжиру, Лівії, та Азер-
дайджану. З початкук 80х років розпочався імпорт 
із СРСР по газогонах «Ямал – Європа» довжиною 
більше ніж 4000 км. Але коли у 2006 році Росія 
почала відверто використовувати природний газ як 
геополітичну зброю, керівництво Західної Європи 
розпочало поступово виштовхувати ненадійного 
продавця з свого ринку.

У країн Заходу було три варіанти стратегії. 
Перше, це замістити російський газ імпортним 
вугіллям, особливо зважаючи на те, що його ціна 
в середньому в 4-5 разів менше. Але будувати зна-
чні кількості вугільної генерації неможливо через 

активну протидію «зеленого» лоббі на всіх верствах 
суспільства. 

Друге, це піти назустріч модним  політикам, 
що вимагають відмовитися від вуглецевої енерге-
тики. Але ця розвага повністю збиткова і зараз і на 
довгі роки вперед. Європа  активно будує вітрові та 
сонячні електростанції, але їх в енергобалансі не 
перевищує лічених відсотків. Проблема в повній 
нестабільності альтернативної енергетики. Її вико-
ристання у сьогоднішньому вигляді руйнує електро-
мережі і обходиться в десятки мільярдів доларів на 
рік дотацій. Вітер віє 2-3 тисячі годин на рік, генера-
ція працює нерівномірно і потребує демпфера – чи 
у вигляді гідроакумулюючіх електростанцій, чи у 
вигляді електроакумуляторів.  Акумулятори запаса-
ють на одиницю ваги від 20 до 100 електроенергії 
менше, ніж нафтосховища. Новітні моделі акумуля-
торів ще не досягли промислової зрілості і потребу-
ють субсидій бюджету [4]. 

Третє, країни Європи можуть замістити будь-які 
потужності трубопроводного газу, якщо перейдуть на 
імпорт скрапленого газу. Останні роки  ця стратегія 
прийнята за головну. Оптимальне рішення проблеми 
сталого газопостачання на континенті є масове будів-
ництво газовипарювальних підприємств та інвести-
ції у розробку та транспортування скрапленого газу 
в політично стабільних країнах. В першу чергу це 
регіон Перської Затоки, де знайдено від 40 до 50 від-
сотків всього газу планети. Собівартість палива най-
нижча в світі, поклади – найбільші в світі, інфраструк-
тура повністю розбудована, собівартість скраплення 
за останні 10-15 років зменшена майже в 2 рази. Крім 
цього джерела, останнім десятиріччям відкрилось 
нове газове поле в США. Технології фрекінга дешев-
шають з кожним роком і в цій країні створилася зна-
чна кількість надлишкових потужностей. Промис-
ловці США активно лобіюють експорт скрапленого 
сланцевого газу в Європу на заміну російському [8; 9].

Керівництво Росії намагається вирішити про-
блему «непокори» керівництва України шляхом 
газового шантажу та будівництва газогонів в обхід 
України. Зважаючи на величезні вільні кошти росій-
ського бюджету, будівництво нових трубопроводів в 
обхід України пройшло вельми хутко. Вже працю-
ють трубопроводи «Блакитний  потік» через Чорне 
море в Туреччину та «Північний потік 1» по дну 
Балтійського моря. Майже добудовано «Північний 
потік 2», але тут Газпром зіткнувся з жорсткою кон-
куренцією виробників США, яких підтримує уряд. 
В цілому очевидно, що гібридна війна Росії з Укра-
їною пішла на користь європейським споживачам 
природного газу: у них з’явилися три нові газогони 
зі сходу, які просто своєю присутністю на ринку 
Європи посилювали конкуренцію постачальників та 
знижали ціни.

Слід підкреслити той факт, що Росія залишається 
ключовим постачальником блакитного палива до 
Європи на середньострокову перспективу як міні-
мум. Це обумовлено двома факторами. По-перше, 
запаси сировини в надрах Сибіру оцінюються від 
30 до 40 відсотків світових. Незважаючи на тяжкі 
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природні умови Полярного регіону, собівартість 
добичі близька до таких же показників у регіоні 
Перської затоки. Грандіозні масштаби родовищ, від-
носно дешева та кваліфікована робітнича сили, від-
сутність будь-яких екологічних обмежень де-факто 
роблять російський газ найдешевшим у світовій еко-
номіці. Вартість транспорту коригує з показниками 
вартості скраплення природного газу з Об’єднаних 
Арабських Еміратів. Тому на європейському ринку 
Газпром з легкістю витримає заму ворожу конкурен-
цію. Попри великий люфт в маневрах цінами у Газп-
рому є один кардинальний недолік: це не урядова 
компанія, що служить інструментом політики. Газо-
гони будуються не стільки для прибуткової діяль-
ності, скільки для посилення впливу на суспільства 
країн-імпортерів. Тому більшість трубопроводів, 
побудованих останнє десятиліття, є збитковими. 
Особливо це торкається «Сил Сибіру». Ці фактори 
примушують керівництво Євросоюзу дуже обе-
режно ставитися до розвинення імпорту зі Сходу [5].

В рамках стратегії маргіналізіції російського 
постачальника Євросоюз примусив Росію рахува-
тися з Україною: на початку 2020 вона заплатила 
значний штраф і уклала новій договір на середньо-
строкову експлуатацію газотранспортної системи 
України, причому на «кабальних» умовах: «тран-
спортуй, або плати». Тобто скільки б не було про-
качано сировини через територію України, Росія 
повинна заплатити певну суму. Раніше діяла угода, 
яка ставила в важке становище українську сторону: 
«качай, або плати».

Система газогонів України – єдина господарська 
структура, яка дозволяє їй утримуватися в полі зору 
керівництва Європейськго союзу. Ні значні поклади 
урану, ні величезний масив чорноземів не мають 
такої ваги для європейського дому, як український 
транзит газу. Її пропускна спроможність досягає 
150-180 мільярдів кубічних метрів на рік, і лише 
зрідка вона використовувалась на 70 відсотків. Осно-
вні фонди зношені більш ніж наполовину, але значна 
кількість статей про те, що вона вже на ладан дихає, 
слід віднести до прояв інформаційної війни. Вона 
ж є інструментом економічного і політичного тиску 
на Газпром та уряд Росії з ціллю покращення умов 
постачання і взагалі коректної поведінки на теренах 
Європи [2; 10].

Стратегічно вигідне становище України тран-
спортера великих об’ємів газу  рамках європейського 

економічного простору не виключає нагальної 
потреби значного покращення економічності газо-
вого господарства. Якщо залишити в стороні над-
мірну по всім міркам енергоємність економіки Укра-
їни, залишається питання розвитку власної добичі 
газу. Адже запаси дозволяють, по деяким оцінкам, 
наростити здобич в два і більше разів. Реформу-
вання газодобуваючої і газотранспортної промисло-
вості натикається на системне протиріччя інтересів 
олігархічних кланів з одного боку та інтересів насе-
лення України з іншого боку [8]. 

За останнє десятиріччя українські науковці напи-
сали десятки робіт про «сірі схеми» та тіньовий обо-
рот газу: немає сенсу щось доповнювати. На наш 
погляд, у суспільства немає політичної волі для 
початку реформ і їх продовження протягом років, бо 
це дуже довгий процес. Реформи простіше і надій-
ніше розпочати зі сторони. Як викладали відомі 
публіцисти ще 1990-х роках Україна є закрите акціо-
нерне товариство для менш ніж десяти олігархічних 
кланів, сформованих на базі найсильніших осеред-
ків колишньої партійної номенклатури. Проблема 
вирішується шляхом перетворення закритого акці-
онерного товариства Україна у відкрите для світо-
вих гігантів нафтогазової промисловості. Це авто-
матично вирішить і проблему капіталу, і проблему 
енергетичної незалежності.

Висновки. Залежність економіки України і майже 
всіх країн Європи від імпорту природного газу зна-
чна, а іноді – повна. Старі родовища вичерпуються 
протягом ще двох десятиліть, нових не відкрито. 
Нагальним завданням забезпечення сталого розви-
тку є максимізація кількості постачальників та заміна 
газу нетрадиційними видами палива. Необхідність 
для України заміщення імпорту природного газу влас-
ними паливно-енергетичними ресурсами, безперечно 
відносить до пріоритетів національної економічної 
політики.  Впровадження енергоефективних техно-
логій дасть можливість зменшити споживання енер-
гетичних ресурсів на одиницю ВВП та, як наслідок, 
зниження залежності паливно-енергетичного комп-
лексу від іноземних країн. Запропоновані напрями 
забезпечення енергетичної безпеки України сприяти-
муть енергоефективному розвитку національної еко-
номіки та підвищенню рівня енергетичної безпеки. 
Цієї мети неможливо досягнути без кардинальних 
реформ в забезпеченні прав власності і розкриття вну-
трішнього ринку для європейських корпорацій.
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В статті розглянуто питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства газузі авіабудування. 
Аргументована необхідність забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародних 
ринках. Зазначені особливості міжнародного ринкового середовища авіабудівної галузі. Показана стратегія 
подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Визначено комплекс основних показни-
ків для оцінки експортного потенціалу підприємства. Розроблено механізм управління конкурентоспромож-
ністю авіаційного підприємства з використанням порівняльного аналізу.
Ключові слова: експортний потенціал, галузь авіабудування, зовнішньоекономічна діяльність, стратегії роз-
витку, експортна діяльність.

В статье рассмотрены вопросы осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия отрасле 
авиастроения. Аргументирована необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественной 
продукции на международных рынках. Указанные особенности международного рыночной среды авиа- 
строительной отрасли. Показана стратегия дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности 
предприятия. Определен комплекс основных показателей для оценки экспортного потенциала предприятия. 
Разработан механизм управления конкурентоспособностью авиационного предприятия с использованием 
сравнительного анализа.
Ключевые слова: экспортный потенциал, отрасль авиастроения, внешнеэкономическая деятельность, страте-
гии развития, экспортная деятельность.
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The article considers the issue of foreign economic activity of the gas industry. The need to ensure the competitiveness 
of domestic products in international markets is argued. The peculiarities of the international market environment of 
the aircraft industry are indicated. The strategy of further development of foreign economic activity of the enterprise 
is shown. A set of key indicators for assessing the export potential of the enterprise is identified. A mechanism for 
managing the competitiveness of an aviation enterprise using comparative analysis has been developed. 
Keywords: export potential, aircraft industry, foreign economic activity, development strategies, export activity.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
Україна перебуває у складному економічному стано-
вищі, також відчувається значний негативний вплив 
на економіку країни політичної напруженості. Тому 
для України дуже важливо розвивати свій експорт-
ний потенціал і підтримувати досить перспективні 
галузі, до яких насамперед варто віднести галузь 
авіабудування, враховуючи той факт, що Україна вхо-
дить до числа 9 країн світу, що мають замкнутий тех-
нологічний цикл створення і виробництва авіаційної 
техніки. Національні інтереси у цій сфері визначені 
в Указі Президента України “Про невідкладні заходи 
з розвитку авіабудівної галузі” від 27.05.2005 р. 
В Україні розробляються та виготовляються літаки 
транспортної категорії, легкі, дуже легкі та надлегкі 
літаки, вертольоти транспортної категорії, легкі вер-
тольоти, теплові аеростати, мотодельтаплани, пара-
плани. Основними споживачами продукції вітчизня-
ного авіабудування є країни СНД, Індія, Ірак, Іран, 
Лівія, Єгипет, Туреччина, Куба та інші.

Виходячи з цього, особливо гостро постає пи- 
тання про активізацію діяльності авіабудівних під-
приємств на зовнішньому ринку і пошук нових 
надійних партнерів, оскільки, внутрішній ринок 
досить слабкий, перспективи літаків ДП «Антонов» 
на ньому невеликі.

Сучасний стан літакобудування в Україні харак-
теризується низкою проблем: використання застарі-
лого обладнання, нерегулярні та незначні за обсягами 
поставки продукції вітчизняного літакобудування на 
міжнародний ринок та ін. Вітчизняне авіабудування 
має обмежені фінансові можливості як на стадії 
розробки, так і у фінансуванні клієнта. Фінансові 
потреби галузі, які існують на сьогодні, включають 
не лише фінансування розробки літака, але і його 
продаж та надання повного післяпродажного сервісу. 
Натомість, всесвітньо відомі конкуренти постійно і 
безперервно вдосконалюють свою продукцію, закрі-
плюючи передові позиції на міжнародному ринку. 
Потужні позиції в авіаційній галузі належать США, 
країнам ЄС (Франції, Великобританії, Німеччині), 
Бразилії, Канаді, Японії, набирає обертів авіапро-
мисловість КНР. Це, безперечно, зумовлює необхід-
ність дослідження зазначеної проблеми та пошуку 
ефективних шляхів для її вирішення.

У сучасному світі діяльність підприємства на 
зовнішньому ринку набуває дедалі більшого зна-
чення. Активна зовнішньоекономічна діяльність 
дозволяє для підприємства одержувати валютну 
виручку від експорту, кооперувати свою діяльність 
з провідними світовими компаніями для обміну 
досвідом та використання виробничих потужнос-
тей тощо. Важливу роль ці можливості відіграють  

для українських підприємств, зокрема для авіа-
будівників.

Галузь авіабудування є однією з найбільш науко- і 
капіталомістких галузей машинобудування, вона має 
стратегічне значення для сучасної економіки Укра-
їни і являється одним з найважливіших і найперспек-
тивніших напрямів її розвитку. Українська авіаційна 
промисловість сьогодні, – насамперед, експортно-
орієнтована галузь, тому міжнародне співробітни-
цтво у цивільному та військово-технічному напрям-
ках є обов’язковою складовою її розвитку [1, с. 125].

На жаль, сьогоднішні реалії українського авіа-
будування свідчать про наявність низки проблем, 
до яких можна віднести тривалий період пристосу-
вання до умов і вимог ринку, жорстка конкуренція 
на світовому ринку, брак зовнішніх інвестицій на 
розвиток і розширення виробництва тощо. Тому для 
авіабудівних підприємств важливо знати і постійно 
досліджувати особливості міжнародного ринкового 
середовища задля успішної зовнішньоекономічної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питaння здiйcнення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiя-
льнocтi пiдпpиємcтв, пpocувaння пpoдукцiї вiтчиз-
няних тoвapoвиpoбникiв нa зapубiжнi pинки, 
зaбезпечення її кoнкуpентocпpoмoжнocтi нa цих 
pинкaх, фopмувaння тa pеaлiзaцiї екcпopтнoгo 
пoтенцiaлу пiдпpиємcтв poзглядaли в cвoїх нaукoвих 
пpaцях В. Aндpiйчук, O. Aмocoв, O. Витвицькa, 
В. Геєць, Ю. Губенi, Ю. Дaнькo, М. Дениcенкo, 
В. Деpгaчoвa, В. Влacoв, Т. Зiнчук, В. Зянькo, A. Кiн- 
дзеpcький, C. Квaшa, O. Кpacнopуцький, Л. Мap-
муль, Л. Михaйлoвa, В. Oнегiнa, O. Пoтишняк, 
Н. Pезнiк, Н. Pижикoвa, Т. Caвелкo, O. Ульянченкo, 
O. Шкoльний, Б. Язлюк, I. Яцiв тa iншi

Фopмувaння тa pеaлiзaцiя є cклaдним й бaгa-
тoacпектним пoняттям, щo oхoплює не лише 
внутpiшньoекoнoмiчнi cклaдoвi й фaктopи piзнoгo 
вектopнoгo нaпpяму, a й їх зoвнiшньoекoнoмiчнi 
чинники. Дocлiдженню acпектiв екcпopтнo-opiєн-
тoвaнoгo пoтенцiaлу кpaїни пpиcвяченi нaукoвi пpaцi 
бaгaтьoх вчених-екoнoмicтiв, зoкpемa, П. Caмуе-
льcoнa, Л. Aнтoнюк, Ю. Кiндзеpcькoгo В. Гейця, 
В. Cеминoженкa, Б. Квacнюкa, М. Пopучник, 
Д. Лук’яненкa, Т. Cкopнякoвoї, Т. Цигaнкoвoї тa iн. 
Світовий досвід використання кредитних інстру-
ментів у сфері підтримки національних експортерів 
висвітлений у працях Й. Ван Бісерброка, П. Топо-
ровскі, Б. Хукмана, А. Шмінке, Л. Диби, О. Власюка, 
Д. Покришки, О. Школенка, В. Шемаєва, Т. Циган-
кової, Д. Сирцова, Ю. Косенюка, І. Тивончука та ін.

Необхідність подальших досліджень у сфері 
перелічених проблем в питаннях здiйcнення зoв- 
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нiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв обумо-
вила вибір теми наукового дослідження та його мету.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне рин-
кове середовище авіабудівної галузі характеризу-
ється рядом особливостей, що обумовлюють його 
специфіку. До них можна віднести наступні:

– постійне підвищення вимог до технологій, що 
використовуються при проектуванні та виробництві 
літаків;

– довготривалий процес розробки та виробни-
цтва продукції;

– тривалий життєвий цикл продукції;
– висока капіталомісткість галузі;
– наявність значної конкуренції на ринку літаків 

через його насиченість; конкуренція не на рівні під-
приємств, а на рівні держав;

– підвищення ролі держави у фінансуванні і під-
тримці авіабудівних підприємств;

– посилення міжнародної інтеграції авіабудівної 
промисловості різних держав, що зміцнює їх позиції 
на міжнародному ринку.

Попит на міжнародному ринку авіабудівної галузі 
прямо впливає на обсяг виробництва літаків та комп-
лектуючих до них. Окрім цього, не варто забувати 
про тенденції зміни кількості пасажирських і ван-
тажних авіаперевезень, що при позитивній динаміці, 
спонукає авіакомпанії закуповувати нові літаки.

Підприємство ДП «Антонов» є одним із найбільш 
успішних авіапідприємств в Україні та світі, продук-
ція якого має певні конкурентні переваги у порівнянні 
із закордонними зразками [10]. Саме ДП «Антонов» 
має у своєму розпорядженні усі ланки виробничого 
циклу авіабудування, а також, на ньому існує розгалу-
жена мережа центрів сервісного обслуговування, що 
є досить вагомими конкурентними перевагами. Отже, 
підприємство має підстави для того, щоб ефективно 
проводити діяльність на світовому ринку. Тому з цією 
метою необхідним є розробка ефективної стратегії 
формування їх експортного потенціалу.

У зв’язку з тим, що на поточній час фінансування 
діяльності ДП «Антонов» у значній мірі залежить від 
одного джерела фінансування – вантажних авіапере-
везень, то політика підприємства щодо управлення 
операційними та фінансовими ризиками спрямована 
на їх мінімізацію.

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із най-
важливіших напрямків розвитку підприємництва. 
Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн сві-
тового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, 
енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, 
товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим 
зовнішньоекономічна діяльність є суттєвим джерелом 
валютних надходжень до державного бюджету. 

Зовнішньоекономічна діяльність  одна з важли-
вих умов економічного зростання будь якої країни, 
що було відзначено у «Експортній стратегії України 
на 2017-2021 роки». Згідно цієї стратегії, основний 
вектор розвитку експорту спрямовується на іннова-
ційну та високотехнологічну та наукомістку продук-
цію. Також в цій стратегії визначено головні ринки, 
на які слід звернути увагу, що є перспективними 

серед яких країни Європейського союзу, Азії (Індія, 
Китай, Японія та інші), Білорусь, Молдова, США, 
Канада, Швейцарія та інші.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств в сучасних умовах господарювання є 
одним з пріоритетних напрямів, оскільки саме екс-
порт й імпорт продукції дозволяє їм вийти на якісно 
новий рівень функціонування та підвищити ефек-
тивність своєї діяльності. На розвиток ЗЕД впливає 
певна структура факторів, які необхідно враховувати 
при виборі напрямів удосконалення зовнішньоеко-
номічної діяльності [2, с. 56].

Стратегії розвитку та удосконалення ЗЕД безпо-
середньо мають зв'язок з іншими функціональними 
стратегіями та виробничою стратегією підприємства 
(рис. 1).

Дослідження значення експорту в цілому та окре-
мих товарів для економічного розвитку країни свід-
чить, що експортний потенціал у більшості випадків 
оцінюється за допомогою цілого комплексу показни-
ків найрозповсюдженішими з яких є наступні: 

– відношення експорту всіх товарів або основних 
товарів (товарних груп) до ВВП та його динаміка за 
ряд років;

– відношення експорту товарів певної галузі 
(виду економічної діяльності) до обсягу виробни-
цтва цієї галузі (виду економічної діяльності);

– відношення експорту певного виду продукції до 
світового експорту цієї продукції (рівень спеціаліза-
ції країни);

– вартість експорту на душу населення країни;
– експортна квота країни;
– відношення експортної квоти до чисельності 

населення
Розглядаючи стратегії розвитку виробництва екс-

портно-орієнтованої продукції, необхідно перш за 
все визначити, що ми маємо на увазі під цим понят-
тям. Аналізуючи існуючі підходи, ми визначаємо 
стратегію як сукупність пріоритетних напрямів, що 
можуть забезпечити виконання основних довгостро-
кових цілей підприємства, при використанні необ-
хідних засобів, з урахуванням його конкурентних 
переваг та факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Тобто, можна стверджувати, що важ-
ливий вплив на формування стратегій розвитку екс-
портно-орієнтованого виробництва мають зовнішні 
фактори, глобальна інноваційна економіка, яка зму-
шує національних суб’єктів формувати нові погляди 
на розвиток економіки в цілому [3, с. 154].

Стимулами, що спонукають суб'єкти господа-
рювання реалізовувати свій експортний потенціал, 
можуть бути наступні:

1. Збільшення обороту. Розвиток експорту робить 
доступними нові ринки збуту, оборот підприємства 
збільшується, що в свою чергу тягне за собою поліп-
шення фінансових показників діяльності підприємства.

2. Збільшення завантаження виробничих потуж-
ностей. Збільшення обороту тягне за собою збіль-
шення завантаження виробничих потужностей, що, 
з одного боку, знижує частку постійних витрат в 
загальній структурі витрат на виробництво продукції, 
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а, з іншого боку, покращує фінансові показники під-
приємства і зміцнює його конкурентні позиції.

3. Рішення проблеми зайнятості. Збільшення 
завантаження виробничих потужностей вимагає 
залучення більшої кількості робочої сили.

4. Зниження витрат за рахунок використання 
ефекту масштабу, що підвищує конкурентоспромож-
ність як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 

Зростання експорту дає можливість налагодити бага-
тосерійне виробництво або масове виробництво, що, 
в свою чергу, дозволяє більш ефективно викорис-
товувати переваги спеціалізації на підприємстві та 
призводить до зниження витрат на одиницю продук-
ції, що випускається.

5. Зниження витрат за рахунок пасивної пере-
робки в країнах, де витрати на неї менше, ніж 

Рис. 1 Стратегія розвитку ЗЕД [2, с. 57]
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усередині країни. Експорт дає можливості підпри-
ємству здійснювати частину виробничих процесів 
(або доручати кому-небудь їх здійснення) в інших 
країнах, якщо це обходиться дешевше, ніж усеред-
ині країни.

Експортний потенціал промислового підприєм-
ства формується за допомогою взаємопов'язаної і 
взаємозалежної сукупності його елементів (потен-
ціалів). Під елементами або компонентної структу-
рою експортного потенціалу розуміється визначення 
переліку і співвідношень включаються в нього ком-
понентів. Проведений аналіз наукових досліджень 
з даної тематики показав відсутність однозначних 
характеристик як загальної структури елементів екс-
портного потенціалу промислового підприємства, 
так і їх пропорцій і співвідношень. Таким чином, 
експортний потенціал промислового підприємства 
ґрунтується на виробничому, кадровому, інновацій-
ному, ринковому й фінансовому потенціалах під-
приємства і сприяє їх ефективному використанню 
за рахунок утворюється синергетичного ефекту 
[4, с. 78].

Реалізація експортного потенціалу підприємства 
має на увазі стратегічне планування його експортної 
діяльності на основі оптимальних пропорцій розпо-
ділу наявних на підприємстві ресурсів між внутріш-
ньо- і зовнішньоекономічної діяльністю, спрямоване 
на ефективну реалізацію всіх складових експорт-
ного потенціалу з метою завоювання заданих сег-
ментів глобального ринку. Цей процес має прямий 
вплив на результат і ефективність експортної діяль-
ності підприємства, сприяючи збільшенню обороту і 
обсягу реалізації, більш ефективному використанню 
виробничих потужностей, створення нових іннова-
ційних робочих місць, стимулювання валютних над-
ходжень, що є актуальним питанням в умовах зни-
ження платоспроможного попиту і забезпечується не 
тільки за рахунок збільшення продажів конкретного 
виду продукції, що випускається, але і за рахунок 
виходу на ринки інших країн.

Авіаційна промисловість – один з високотехно-
логічних секторів економіки країни, забезпечують 
розробку і виробництво військової та цивільної 
продукції, рівень якої у чому визначає економічну, 
технологічну, інформаційну безпеку та оборонну 
здатність України. У ролі постачальників для забез-
печення безперебійної роботи авіаційної промис-
ловості виступають багато галузей промисловості, 
наприклад, електронна і радіотехнічна промисло-
вості. Авіаційні технології є каталізатором і локомо-
тивом науково-технічного прогресу країни і базисом 
для стійкого розвитку інших галузей промисловості.

Ринок авіаційної промисловості є одним з най-
більш ємних і швидко зростаючих, і має величезний 
потенціал подальшого розвитку [5, с. 7]. Тому стра-
тегія формування експортного потенціалу авіацій-
ного підприємства має включати такі заходи:

– удосконалення механізму забезпечення квалі-
фікованими кадрами, шляхом створення навчальної 
бази для молодих спеціалістів та розробки системи 
мотивації наявного персоналу;

– удосконалення інноваційної діяльності підпри-
ємства за рахунок інвестиційної діяльності та фінан-
сування з боку держави;

– коригування бізнес-процесів, впроваджуючи 
автоматизацію та комп'ютеризацію;

– розвиток логістичної діяльності підприємства, 
шляхом удосконалення логістичного управління, що 
потребує зовнішнього консалтингу.

Для авіаційно-промислового комплексу України 
характерна необхідність введення зовнішньої регла-
ментації. Ця регламентація повинна бути орієнтована 
на зниження  несприятливих чинників і посилення 
сприятливого впливу авіаційного машинобудування 
на розвиток країни, яке є досить значним. Один з 
важливих інструментів управління авіабудівним під-
приємством є апарат планування ефективного роз-
витку підприємств та підвищення продуктивності 
праці працівників [6, с. 220].

Схема формування механізму управління кон-
курентоспроможністю авіаційного підприємства на 
основі порівняльного аналізу представлена на рис. 2. 

Для того щоб механізм управління конкуренто-
спроможністю авіаційного підприємства був реалі-
зований, необхідно визначити конкретні цілі та роз-
робити план заходів щодо його впровадження. Це 
важливо з наступних причин: 

1) команда повинна усвідомлювати, до чого необ-
хідно прагнути, і це розуміння має бути єдиним;

2) необхідно встановити критерії реалізації сис-
теми управління, за якими надалі можна судити, 
здійснилося чи те, що планувалося. Для формування 
та реалізації механізму управління конкурентоспро-
можністю авіаційного підприємства поставлені 
наступні цілі: 

– представити механізм управління конкуренто-
спроможністю авіаційного підприємства у вигляді, 
зрозумілим всім співробітникам; 

– чітко розділити відповідальність за виконання 
стратегії між учасниками; 

– створити механізм контролю, що дозволяє від-
стежувати виконання стратегії.

Коли перелік стратегічних цілей визначений, 
авіаційному підприємству необхідно побудувати 
карту стратегічних цілей діяльності.

Отже, стратегічна конкурентоспроможність – це 
засіб реалізації місії авіаційного підприємства, що 
являє собою сукупність методів, способів, важелів 
та алгоритмів для встановлення довготермінових 
цілей, які комплексно охоплюють усі сфери діяль-
ності авіаційних підприємства, враховують можливі 
майбутні зміни зовнішнього середовища, цикліч-
ність розвитку національної та світової економік, а 
також інтереси кожного з членів трудового колек-
тиву; окрім того, стратегія – довгостроковий план 
розвитку авіаційного підприємства, що являє собою 
сукупність цілей різних видів і рівнів, упорядкова-
них у єдину ієрархічну ранжировану систему, та 
механізмів їх досягнення. 

Управління конкурентоспроможністю здійсню-
ється на рівнях авіаційного підприємства, групи 
авіаційних підприємств та державному рівні. На 
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кожному з них вирішується низка завдань, які мають 
сприяти підвищенню рівня конкурентоспромож-
ності національних авіаційних підприємств. 

Стратегія управління конкурентоспроможністю 
авіаційного підприємства має бути направлена на 
збалансування економічних зв’язків між підпри-
ємствами-контрагентами, формування ефективного 
внутрішнього економічного механізму й системи 
менеджменту авіаційних підприємств.

Процес управління конкурентоспроможністю має 
охоплювати всі сфери діяльності авіаційного під-
приємства з метою формування сталих конкурент-
них позицій на цільовому ринку та забезпечення 
стратегічної конкурентоспроможності. Управління 
конкурентоспроможністю авіаційних підприємств 
можна розглядати у двох аспектах – внутрішньому 
та зовнішньому [7, с. 57]. Внутрішнє управління 
конкурентоспроможністю здійснюється на рівні авіа-
ційного підприємства або групи авіаційних підпри-
ємств, зовнішнє – на національному рівні (рис. 3).

Основою ефективного управління конкуренто-
спроможністю авіаційного підприємства є доскона-
лість його організаційно-економічного механізму 
функціонування.

Отже, організаційно-економічний механізм авіа- 
ційного підприємства – це система взаємопов’язаних 
методів, засобів та важелів, що забезпечують ефек-
тивне функціонування окремих підрозділів та авіа-
ційного підприємства в цілому, їх взаємодію між 
собою та зовнішнім середовищем. Ефективність 
організаційно-економічного механізму авіаційного 
підприємства залежить від його організаційної 

структури, кількості та величини підрозділів, сис-
теми матеріальної відповідальності структурних 
підрозділів, планування, організації та мотивації 
праці, психологічного клімату в колективі та ін.

Висновки. Авіабудівна промисловість являє 
собою одну з базових, стратегічно важливих галу-
зей економіки України. У ринкових умовах важливе 
значення має постійне оновлення техніко-техно-
логічної бази на інноваційній основі, що потребує 
додаткових капіталовкладень. Тому в даному кон-
тексті актуальності набуває управління фінансово-
інвестиційною діяльністю авіаційного підприєм-
ства. Ще однією важливою складовою системи 
управління конкурентоспроможністю авіаційних 
підприємства є операційний менеджмент, осно-
вою якого є управління незначним за обсягом та 
не тривалим за часом самостійний елементом тех-
нологічного процесу. Важливими складовими цієї 
підсистеми є сукупність оперативної документації, 
спеціалізація та кооперація виробництва, швидкість 
реагування на накази та розпорядження [8, с. 112]. 
Отже, формування стратегії управління конку-
рентоспроможністю авіаційного підприємства є 
досить складним творчим процесом, що потребує 
високої кваліфікації менеджерів. Насамперед, фор-
мування стратегії базується на прогнозуванні окре-
мих напрямів діяльності авіаційних підприємств, 
зокрема, кон'юнктури ринку в цілому та окремих 
його сегментів. Складність цього процесу зумов-
люється також тим, що при формуванні стратегії 
йде розширений пошук та оцінка альтернативних 
варіантів стратегічних управлінських рішень, які 

Рис. 2. Механізм управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства  
з використанням порівняльного аналізу
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найбільш повно відповідають місії авіаційного під-
приємства та завданням його розвитку.

Основним показником конкурентоспроможності 
авіаційних підприємства є та сума додаткового при-
бутку, яку може отримати авіаційних підприємство 
порівняно з виробниками аналогічної продукції за 
однакової ціни на неї. Стратегія управління конкурен-
тоспроможністю авіаційних підприємства – це про-
грама дій, спрямованих на досягнення довготерміно-
вих конкурентних переваг авіаційних підприємства, 

основана на принципах гнучкості й адаптивності до 
змін зовнішнього середовища, інноваційності, систем-
ності та ситуаційності. З метою формування міцних 
конкурентних позицій авіапідприємству слід здійсню-
вати моніторинг конкурентного середовища з метою 
своєчасного виявлення і прогнозування тенденцій 
розвитку конкурентних ситуацій, що впливають на 
позицію суб’єкта; проводити оцінку його конкурент-
них переваг та формувати і реалізовувати ефективні 
конкурентні стратегії [9, с. 220].

Рис. 3. Модель процесу формування стратегії управління конкурентоспроможністю  
авіаційного підприємства
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В умовах світової пандемії коронавірусу COVID-19 спостерігається стрімке зростання обсягів електронної 
комерції та попиту на online-продукти фінансового ринку. Збільшення чисельності користувачів мобільних 
пристроїв та потужне поширення електронної комерції сприяють швидкій адаптації цифрових платежів у 
світі. В статті виконано аналіз розвитку фінансових інновацій в Україні та досліджено їх вплив на розвиток 
банківництва.
Ключові слова: фінансові технології, регуляторні технології, страхові технології, управління капіталом, 
рішення для ринку нерухомості, крипто валюта, бізнес кредитування.

В условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19 наблюдается стремительный рост объемов элек-
тронной коммерции и спроса на online-продукты рынка. Увеличение численности пользователей мобильных 
устройств и мощное распространение электронной коммерции способствуют быстрой адаптации цифровых 
платежей в мире. В статье выполнен анализ развития финансовых инноваций в Украине и исследовано их 
влияние на развитие банковского дела.
Ключевые слова: финансовые технологии, регуляторные технологии, страховые технологии, управление 
капиталом, решение для рынка недвижимости, криптовалюта, бизнес кредитования.

In the context of global COVID-19 coronavirus pandemic, rapid increasing in e-commerce observes. Demand for 
online market products increases too. The growing quantity of mobile users and the powerful expansion of e-commerce 
contribute to digital payments rapid adoption around the world. In the publication the financial innovations develop-
ment in Ukraine have been analyzed. Also their impacting on the development of banking has been investigated.
Keywords: financial technology, regulatory technology, insurance technology, capital management, property tech-
nology, cryptocurrency, lending business.

Постановка проблеми. Інновації представляють 
не просто одне з явищ, що визначає економічний 
розвиток, зростання, а також структурні зрушення. 
Інновації характеризують сутність сучасного розви-
тку в усіх сферах економіки, зокрема і в банківської.

Розвиток економіки завжди базувався на впрова-
дженні нових технологій, але протягом тривалого 
часу цей процес проходив надто повільно. В умо-
вах сучасної науково-технічної революції економіч-
ний розвиток має якісно новий характер. Основні 
його характерні риси визначаються: високою швид-
кістю змін; перетворенням інноваційного процесу в 
постійно діючий фактор; налагодженням інновацій-
ного процесу (створення, розповсюдження та вико-
ристання інновацій).

В сучасних умовах для забезпечення ефектив-
ності економічного здійснюється інноваційний тип 
розвитку. Економіка перебуває в процесі постійних 
змін, і цей процес суттєво впливає на банківську 
сферу як на галузь застосування (об’єкт) інновацій, 
так і на фактор, що сприяє їх впровадженню в еко-
номіку в цілому. Банк має використовувати новітні 
досягнення науково-технічного прогресу для активі-
зації діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, пов’язані із забезпеченням інновацій-
ного розвитку банківського бізнесу досліджували 
науковці: Бондаренко Л.П. [1], Глущенко С.В. [2], 
Зеніна А. [3], Кнейслер О. [4], Костогриз В.Г. [5], 
Кузьмінов С.В. [6], Лойко В.В. [7], Петрина В.М. 
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[8], Рахман М.С. [9], Рошило В. [10], Степура А.Т. 
[11], Чайковський Я.І. [12]. Водночас залишається 
актуальним дослідження фінансових інновацій 
(financial technology, FinTech) банківського сектору 
економіки України. Це пояснюється тим, що події 
сьогодення в умовах світової пандемії коронавірусу 
COVID-19 демонструють стрімке зростання обсягів 
електронної комерції та попиту на online-продукти 
фінансового ринку. Збільшення чисельності корис-
тувачів мобільних пристроїв та потужне поширення 
електронної комерції сприяє швидкій адаптації циф-
рових платежів у світі.

Метою дослідження є аналіз розвитку фінансо-
вих інновацій в Україні та дослідження їх впливу на 
розвиток банківництва.

Виклад основного матеріалу. За даними світо-
вих досліджень та української статистики, збіль-
шення чисельності користувачів мобільних при-
строїв та потужне зростання електронної комерції 
сприяють швидкій адаптації цифрових платежів у 
світі та в Україні (табл. 1).

Фінансові інновації (financial technology, 
FinTech) – галузь, що охоплює компанії, які поєдну-
ють технології та інновації для забезпечення «без-
шовного» платіжного досвіду та інклюзивного сер-
вісу для кінцевого споживача фінансових послуг.

Глобальний ринок FinTech активно розвива-
ється з 2008 року. У світі нараховується 58 FinTech 
Unicorns з венчурним капіталом загальною вартістю 
213,5 млрд дол. США [13; 14; 15].

В табл. 2 представлено динаміку розвитку гло-
бального ринку FinTech. Так, найвища інвести-
ційна активність спостерігалась у 2018 році (понад 

120 млрд дол. США), що стало можливим завдяки 
мегаугодам: 14 млрд дол. США становили інвестиції 
у китайського гіганта Ant Financial та угода з купівлі 
компанією Vantiv за 12,9 млрд дол. США компанії 
Worldpay.

У І півріччі 2019 року мегаактивності інвес-
торів, як у 2018-му, не спостерігалось. За даними 
PricewaterhouseCoopers «Global Fintech Report 2019» 
[17], глобальні інвестиції у FinTech-компанії сягнули 
37,9 млрд дол. США (962 інвестиційні угоди), що 
вже перевищує показник усього 2017 року.

Падіння певною мірою пояснюється циклом ажі-
отажу довкола FinTech (перехід на стабільніший 
етап розвитку в межах стабільного регуляторного 
поля) та відсутністю мегаугод. Водночас FinTech 
зберігає позиції одного з найпривабливіших рин-
ків для венчурних інвесторів та імідж індустрії з 
високим потенціалом, особливо в еру відкритого 
банкінгу. Як свідчать глобальні дослідження, най-
привабливішими ринками для інвесторів залиша-
ються зрілі ринки, а саме: ринки США, Німеччини 
та Великої Британії. Переважними напрямами для 
інвестування – вертикаль платежів та кредитування. 
Причому інвестори надають перевагу бізнесам, які 
вже мають значний масштаб або неабиякий потен-
ціал його досягти та перетворитися у сталі бізнеси.

В епіцентрі динамічних змін та інтересу до інно-
ваційних фінансових сервісів залишатиметься тема 
відкритого банкінгу та відкритих даних. Водночас 
FinTech-компанії та традиційні гравці можуть досягти 
значної синергії: перші можуть створювати клієн-
тоорієнтовані пропозиції, а банки – масштабувати 
ці пропозиції на свої бази клієнтів. Але в результаті 

Таблиця 1
Вплив світової пандемії на інновації банківського бізнесу

Європа Світ Україна

Ринок європейських цифрових 
платежів сягне рекордного обсягу 
у 802 млрд дол. США у 2020 році 
та продемонструє зростання 9,9%, 
якщо порівнювати з показниками 
2019 року. До 2023 року ринок сяг-
нев 1 трлн дол. США.

Загальний обсяг цифрових 
платежів у 2019 році стано-
вив 4,1 трлн дол. США. У 
2020 прогнозується показ-
ник у 4,8 трлн дол. США, 
у 2023 році – 6,7 трлн дол. 
США.

Загальна кількість операцій (безготівкових 
та отримання готівки) з використанням пла-
тіжних карток, емітованих українськими бан-
ками, в першому кварталі 2020 року становила 
1385,3 млн шт., а їх сума – 920,5 млрд грн. 
Порівняно з аналогічним періодом 2019 року 
кількість зазначених операцій зросла на 
24,5%, а сума – на 15,6%.

За останні три роки європейська 
індустрія онлайн-платежів зросла 
на 30%. Очікується, що у 2020 році 
засобами електронної комерції бу- 
де здійснено до 90% трансакцій, 
а онлайн-сервісами користувати-
меться близько 705 млн європейців.

Чатботи збережуть бан-
кам 7,3 млрд дол. США до  
2023 року.

За кількістю та сумою в першому кварталі 
2020 року переважали саме безготівкові опе-
рації. Так, кількість безготівкових операцій 
становила 1 183,2 млн шт. (85,4% усіх опе-
рацій), а сума – 503 млрд грн. або 54,6% від 
суми усіх операцій із картками (торік, за під-
сумками першого кварталу, показник стано-
вив 49,7%).

Спровоковане пандемією соціальне 
дистанціювання та самоізоляція 
призводять до зростання на 72% 
щотижня використання в Європі 
FinTech застосунків наявними клі-
єнтами та зростає кількість запитів 
від потенційних клієнтів.

Загальні активи під управ-
лінням компаній з цифро-
вого управління капіталом, 
які спеціалізуються на 
ритейлі, за прогнозами, сяг-
нуть 600 млрд дол. США до 
2022 року.

За даними ПриватБанку, за перші 4 тижні 
карантину в Україні кількість щоденних опе-
рацій зі зняття готівки з карт у касах банку 
знизилася в 4,5 раза – зі 137 до 31 тис. опе-
рацій на день. Також українці вдвічі рідше 
стали знімати готівку в банкоматах Приват-
Банку – кількість таких операцій знизилася, 
якщо порівнювати з початком березня, з  
2,7 млн до 1,3 млн операцій на добу.

Джерело: сформовано на основі матеріалів [13; 14; 15]
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ринок отримає передовий пул інноваційних фінансо-
вих сервісів, а клієнти – конкурентний ринок та якіс-
ніші фінансові продукти і сервіси (рис. 1).

Якщо подивитися на найпопулярніші напрями на 
ринку FinTech з точки зору привабливості для інвес-
торів та затребуваності у клієнтів, платіжні рішення 
залишатимуться в пріоритеті, а серед напрямів, 
які активно зростатимуть, будуть такі, як кібер-
безпека, BigData аналітика, Regulatory Technology, 
Insurance Technology, управління капіталом (Wealth 
Technology), рішення для ринку нерухомості 
(Property Technology), штучний інтелект та біоме-
трика.

Згідно звіту PricewaterhouseCoopers «Global 
Fintech Report 2019» [17] глобальними трендами роз-
витку Fintech у світі є:

– FinTech-компанії швидко адаптуються до умов 
турбулентності, розуміючи потреби споживачів, ста-
ють агресивнішими у питаннях розширення своєї 
базової лінійки продуктів та сервісів, переходячи від 
моно – до мультипропозицій;

– banking-as-a-service платформи пришвид-
шують рух FinTech щодо відкриття банківських  
рахунків;

– частина FinTech, користуючись лібералізацією 
регуляторних вимог, отримують банківські ліцензії, 
створюючи власні банки;

– глобальні регулятори знижують бар’єри щодо 
виходу на ринок для FinTech-компаній з метою 
послаблення рівня монополії традиційного сектору 
та посилення ринкової конкуренції.

Британський регулятор FCA, наприклад, був 
серед перших, хто запустив пілотний проект з видачі 
обмеженої «e-money license», яка дала змогу таким 
FinTech, як Revolut свого часу запровадити бізнес 
платіжних переказів через партнерський chartered 
bank, що скоротило час виходу на ринок для компа-
нії. Інший приклад – азійський регулятор The Hong 
Kong Monetary Authority [18] анонсував деталі щодо 
видачі ліцензії віртуальному банку;

– традиційні гравці дедалі активніше виводять 
на ринок digital-продукти, проте вони мають низь-
кий рівень досвіду взаємодії;

– спостерігається низький рівень виходу гло-
бальних FinTech на публічні ринки капіталу та IPOs;

– посилення глобального регулювання у сфері 
криптоактивів та цифрових валют, що пов’язано 
з динамічним розвитком ринкутранскордонних 

Таблиця 2
Глобальна екосистема FinTech за розвиненими напрямами

FinTech
Кредитування
Маркетплейси з кредитування та альтерна-
тивні андерайтингові платформи

Страхування
Дата-аналітика, цифрове страхування, автоматизований андерай-
тинг, маркетплейси перестрахування

Блокчейн / Віртуальні активи
Компанії фінсервісів на базі децентралізо-
ваних технологій

Ринки капіталу
Автоматизовані рішення для продажів, трейдингу, аналітики, 
інфраструктура для фінансових інституцій

Regulatory Technology
Аудит, ризик-менеджмент, програмне забез-
печення з регуляторного комплаєнсу

Управління капіталом (Wealth Management)
Інвестиційні та платформи з управління капіталом, аналітичні 
інструменти

Персональні фінанси
Інструменти для управління рахунками – 
кредитними та персональними

Платежі / Перекази
Транскордонні платежі, програмне забезпечення для tracking

Платежі / Білінг
Платіжний процесинг, карткові сервіси, 
рішення для білінгу

Іпотека / Нерухомість (Property Technology)
Кредитування іпотеки, фінансові платформи

Джерело: сформовано на основі матеріалів [16]

Рис. 1. Найперспективніші напрями FinTech для інвестування у 2021 році
Джерело: сформовано на основі матеріалів [16]
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платежів із залученням віртуальних активів, а також 
зростанням інтересу центробанків до розвитку 
ринку цифрової валюти центральних банків;

– надання FinTech-гравцями безкоштовного 
доступу до цифрових платформ та продуктів/серві-
сів в умовах світової пандемії (починаючи з березня 
2020 року), що формує новий споживацький досвід 
та навички.

Український ринок у 2019 році характеризувався 
низкою показників, що швидко зростали і створю-
вали передумови для подальшого динамічного роз-
витку індустрії фінансових інновацій. За даними  
[13; 14; 15] digital-трендами в Україні є:

– 42,2 млн населення, 63% якого регулярно 
користуються Інтернетом, IT-галузь становить 4% 
від валового внутрішнього продукту;

– 36 тис. IT-спеціалістів щорічно випускають 
вищі навчальні заклади;

– Україна посідає 4 місце в світі за рівнем розви-
тку безконтактних платежів. Так активних карт ста-
новить понад 38 млн, з них 5,3 млн обладнані без-
контактною технологією;

– Україна входить до першої п’ятірки країн 
за NFC-платежами, понад 20 банків пропонують  
NFC-сервіси;

– 45% дорослих мають смартфони, 50% вебтра-
фіку та 49% усіх переглядів у Youtube здійснюється з 
мобільних телефонів;

– розвиток розумних міст – провідний тренд 
сучасної України. Наприклад, до пандемії щодня 
у Київському метрополітені оплата понад 200 тис. 
поїздок здійснювалась безготівково. Громадський 

транспорт столиці та великих міст обладнується 
пристроями безготівкової оплати;

– Україна входить в топ-10 країн Європи за опла-
тою за допомогою девайсів, що носять на тілі чи 
одязі (так звані wearables), наприклад годинників, 
обручок тощо;

– 70% території України мають покриття мере-
жами 3G+.

Український ринок FinTech, за даними [17], налі-
чує понад 100 FinTech-компаній, переважна біль-
шість з яких – провайдери платіжних сервісів, також 
розвинено онлайн-кредитування та інфраструктурні 
рішення. Серед великих FinTech-компаній є повністю 
мобільний банк без жодних фізичних відділень, а також 
з’являються нові гравці за цим напрямом (рис. 2).

В Україні FinTech-ринок розвивається повіль-
ніше, ніж в інших державах, має певні законодавчі 
обмеження, слабко капіталізований та сконцентрова-
ний на вузьких напрямах – переважно платіжні сер-
віси та онлайн-кредитування (табл. 3).

Висновки. В статті вирішено важливе науково-
практичне завдання, яке присвячено аналізу розви-
тку ринку FinTech у світі та в Україні, та визначенню 
його впливу на розвиток банківництва.

Глобальний ринок FinTech активно розвивається 
з 2008 року. Для інвесторів найпривабливішими 
ринками FinTech є зрілі ринки, такі як: ринки США, 
Німеччини та Великої Британії. Причому переваж-
ними нішами для інвестування є платежі та креди-
тування. Перевагу інвестори віддають бізнесам, 
які мають значний масштаб або потенціал для його 
досягнення.

Рис. 2. Рівень розвитку глобальних напрямів FinTech в Україні 
Примітка: кількість компаній
Джерело: сформовано на основі матеріалів [13; 14; 15]
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Впровадження FinTech у банківський бізнес в 
Україні позитивно впливає на розвиток банківської 
системи. Факторами розвитку FinTech у банківни-
цтві є: поширення Інтернет, популяризація смарт-
фонів та мобільних додатків, поширення соціаль-
них мереж, розробка інноваційних продуктів та 
послуг технологічних компаній «Великої П’ятірки» 
(Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft), які 
формують нові стандарти якості, швидкості та зруч-
ності для споживачів.

Таким чином, FinTech як у світі, так і в Україні 
якісно перетворили систему управління банками, 
дозволили спростити процес користування банків-
ськими послугами для клієнтів і вийти на міжнарод-
ний рівень. FinTech є невід'ємною частиною банків-
ського бізнесу країни, і без їх застосування банки не 
зможуть повноцінно задовольнити сучасні зростаючі 

швидкими темпами потреби клієнтів, і забезпечити 
власну конкурентоспроможність і фінансову ста-
більність.

Перспективи подальших досліджень. Оскільки 
банківська система є головним провайдером та 
джерелом диференційованих фінансових ресур-
сів, розвиток FinTech сприятиме сталому розвитку 
національної екосистеми, який є можливим шляхом 
забезпечення ефективності утворення та функці-
онування не лише банківського бізнесу, а й інших 
економічних агентів різних галузей економіки. Це 
потребує залучення українських та іноземних інвес-
тицій та дослідження концептуального підходу до 
здійснення цього процесу, що є предметом подаль-
шого дослідження авторів цієї статті та забезпечить 
вирішення питань розвитку всіх спільних галузей та 
секторів економіки України.

Таблиця 3
Сильні та слабкі сторони FinTech-ринку в Україні

Сильні сторони Слабкі сторони
Попит, що постійно зростає, на конкурентні 
FinTech-сервіси та продукти в умовах пандемії Немає сталої FinTech-екосистеми

Значний відсоток підприємців – МСП у країні Обмежена кількість digital-спеціалістів фінансового 
ринку

Вдале географічне розташування України Низький відсоток фінансово-обізнаного населення

Проактивна роль центробанку в розвитку інновацій Низька представленість глобальних FinTech-брендів на 
українському ринку

Розвинений IT-сектор Експортоорієнтований інноваційний сектор
Адаптація національного законодавства до стандар-
тів Європейського Союзу

Недостатнє покриття країни широкосмуговим доступом 
до Інтернету заважає фінінклюзії, особливо в регіонах

Намір уряду за 2 роки забезпечити Україну висо-
кошвидкісним мобільним покриттям Великий відсоток «сірої» економіки в секторі МСП

Україна входить до переліку країн-лідерів за роз-
витком певних напрямів FinTech (платіжні сервіси, 
онлайн-кредитування, віртуальні активи)

Негнучке регулювання у певних сферах

Запровадження методів віддаленої ідентифікації та 
аутентифікації

У Національного банку немає мандата щодо підтримання 
розвитку інноваційних проєктів
Низька інвестиційна привабливість для зовнішніх інвес-
торів та відплив капіталу в умовах пандемії через рецесію

Джерело: сформовано за матеріалами [13]
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У статті наведено та проаналізовано обсяги кредитування реального сектору економіки порівняно з банками-
резидентами та нерезидентами, тенденції змін середньозважених річних кредитних ставок, розміру кредит-
ного портфеля та проблемних кредитів юридичних осіб за офіційними статистичними даними Національного 
банку України; розглянуто проблеми розвитку банківського кредитування юридичних осіб; проаналізовано 
позицію Національного банку стосовно активізації кредитування юридичних осіб; запропоновано впрова-
дження FinTech рішень для вдосконалення процесів надання кредитних послуг банківськими установами та 
грошово-кредитного регулювання з метою подолання проблем у сфері банківського кредитування.
Ключові слова: кредитування, юридична особа, реальний сектор економіки, кредитна ставка, кредитний 
портфель, проблемні кредити, кредитні послуги.

В статье приведены и проанализированы объемы кредитования реального сектора экономики по сравнению с 
банками-резидентами и нерезидентами, тенденции изменения средневзвешенных годовых кредитных ставок, 
размера кредитного портфеля и проблемных кредитов юридических лиц согласно официальных статисти-
ческих данных Национального банка Украины; рассмотрены проблемы развития банковского кредитования 
юридических лиц; проанализирована позиция Национального банка по активизации кредитования юридиче-
ских лиц; предложено внедрение FinTech решений для совершенствования процессов предоставления кредит-
ных услуг банковскими учреждениями и денежно-кредитного регулирования с целью преодоления проблем 
в сфере банковского кредитования.
Ключевые слова: кредитование, юридическое лицо, реальный сектор экономики, кредитная ставка, кредит-
ный портфель, проблемные кредиты, кредитные услуги.
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The article presents and analyzes the volume of lending to the real sector of the economy compared to resident and 
non-resident banks, trends in weighted average annual loan rates, loan portfolio size and problem loans of legal enti-
ties according to official statistics of the National Bank of Ukraine. The problems of development of bank crediting 
of legal entities are considered. The position of the National Bank on the intensification of lending to legal entities 
are analyzed. In order to overcome the problems in the field of bank lending, the introduction of FinTech solutions 
for improving the processes of providing credit services by banking institutions and monetary regulation is proposed.
Keywords: lending, legal entity, real sector of the economy, loan rate, loan portfolio, problem loans, credit services.

Постановка проблеми. Банківське кредитування 
юридичних осіб завжди виступає однією з рушійних 
сил економічного прогресу. Для банків – це базове 
джерело прибутку, для юридичних осіб – найдо-
ступніше джерело фінансових ресурсів. Ефектив-
ний розвиток кредитних відносин між банками та 
суб’єктами господарювання стимулює економічне 
зростання. Однак, незважаючи на достатню стабіль-
ність банківської системи та її здатність до збіль-
шення обсягів надання нових кредитів, Національ-
ний банк України визнає наявність проблем у цій 
сфері [1] та загрозу їх ускладнення під час карантин-
них обмежень [2]. У сучасних кризових умовах стає 
актуальним проведення всебічного аналізу розвитку 
національного кредитного ринку в сегменті юридич-
них осіб. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вітчизняними науковцями, зокрема Н.І. Волко-
вою [3; 4], В.М. Кремень [5], Ю.П. Макаренко [6], 
І.І. Пасінович [7], Н.П. Поляк [8], Я. Чайковським 
[9], І.Ф. Ясіновською [10], вивчаються різноманітні 
питання з банківського кредитування суб’єктів госпо-
дарювання в Україні: його особливості на сучасному 
етапі [3; 7; 8; 9; 10], роль у розвитку економіки [5], 
ризики кредитування [6], стан проблемної кредитної 
заборгованості [4]. У кожній з наукових публікацій 
акцентується увага на проблемах з кредитування 
суб’єктів господарювання, однак недостатня деталі-
зація аналізу та швидка зміна зовнішнього економіч-
ного середовища потребує подальших поглиблених 
досліджень стану й тенденцій кредитної діяльності 
на національному банківському ринку.

Метою статті є аналіз розвитку кредитування 
юридичних осіб банківськими установами України, 
визначення проблем в сфері корпоративного креди-
тування та розробка рекомендацій для їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Однією з основних 
функцій банківської системи є кредитування націо-
нальної економіки, насамперед реального сектору, 
для забезпечення умов відтворювального процесу 
суспільного виробництва. Згідно із офіційною статис-
тикою НБУ [11] дані щодо кредитування юридичних 
осіб сегментуються за нефінансовими та фінансо-
вими корпораціями, сектором загального державного 
управління та фізичними особами-підприємцями. 

Протягом останнього десятиріччя найбільшими 
за обсягом кредитування банківською системою 
України є нефінансові підприємства та банки. На 
рис. 1 та рис. 2 подано порівняння обсягів креди-
тів нефінансовим корпораціям-резидентам із ВВП 
України та з міжбанківськими кредитами.

Представлені на рис. 1 дані з кредитування 
нефінансових підприємств України демонструють 
збільшення кредитування в абсолютному розмірі та 
зниження його реального впливу на розвиток націо-
нальної економіки.

Аналіз співвідношення обсягів кредитування 
реального сектору економіки України з міжбанків-
ським кредитуванням (рис. 2) свідчить про пози-
тивну тенденцію зниження позикового фінансування 
банків, однак виникає питання доцільності надання 
міжбанківських кредитів банкам-нерезидентам в 
умовах високого внутрішнього попиту на фінансові 
ресурси.

Рис. 1. Обсяги кредитування реального сектору економіки України порівняно з номінальним ВВП  
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Вартість кредитів визначає можливості банків 
задовільнити потреби підприємств у позиковому 
капіталі. Відомо, що процентні ставки містять безри-
зикову та ризикову складові. Ризикова складова вар-
тості кредиту має покривати процентний, валютний, 
кредитний та інші фінансові й нефінансові ризики 
кредитування [12, с. 691]. Звичайно, що базові ставки 
можуть відрізнятись за валютами, видами економіч-
ної діяльності, строками погашення та цільовим спря-
муванням кредитів. Проте орієнтиром ціни кредитних 
ресурсів є облікова ставка НБУ. Динаміка середньо-
зважених процентних ставок за кредитами реальному 
сектору економіки України та міжбанківськими кре-
дитами порівняно із середньорічною обліковою став-
кою представлені на рис. 3 та рис. 4.

Як видно з рис. 3 вартість кредитів для суб’єктів 
господарювання в Україні є високою, відносно ста-
більною та слабо корельовано з обліковою ставкою. 

Вартість міжбанківських кредитів банкам-рези-
дентам залежить від облікової ставки. Для банків-
нерезидентів процентні ставки за кредитами суттєво 
нижче та не мають кореляційного зв’язку з обліко-
вою ставкою НБУ.

Розглянемо динаміку сукупного кредитного порт-
фелю банків України та кредитну заборгованість 
юридичних осіб у ньому порівняно з сукупними бан-
ківськими активами (рис. 5). 

Аналізуючи рис. 5 можна побачити, що кредитна 
заборгованість корпоративних клієнтів в абсолют-
ному розмірі поступово зменшується, але в умовах 
знецінення національної валюти зниження її реаль-
ної вартості є суттєвим. Питома вага заборгованості 
юридичних осіб у кредитному портфелі з 2011 року 
коливається в межах 75-85%, частка заборгова-
ності юридичних осіб у сукупних активах банків з 
2014 року зменшується стійкими темпами. 

Рис. 2. Обсяги кредитування реального сектору економіки України  
порівняно з міжбанківськими кредитами

Рис. 3. Динаміка процентних ставок за кредитами реальному сектору економіки
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Розглянемо динаміку питомої ваги непрацюючих 
кредитів у кредитному портфелі юридичних осіб за 
валютами та позичальниками (рис. 6).

Найбільша питома вага непрацюючих кредитів 
(рис. 6) спостерігається у сегменті кредитування 
реального сектору й кредитному портфелі в націо-
нальній валюті. Відстежується поступова тенден-
ція зниження частки непрацюючих кредитів, однак 
останнє опитування щодо умов кредитування [13] 
засвідчило негативні очікування банків відносно 
зміни якості кредитного портфеля.

Більшість науковців основною проблемою кре-
дитування юридичних осіб справедливо вважають 
високу частку проблемної кредитної заборгова-
ності, пояснюючи її причину в нехтуванні принци-
пами управління банківськими ризиками [6, с. 24].  

Рис. 4. Динаміка процентних ставок за міжбанківськими кредитами

Рис. 5. Динаміка кредитної заборгованості юридичних осіб 

На думку авторів, проблема неповернення кредитів є 
комплексною та знаходиться, насамперед, у площині 
ефективності економіки.

НБУ намагається активізувати кредитну діяль-
ність банків засобами монетарної політики та 
пом’якшенням регуляторних вимог [1; 2], однак 
пожвавлення кредитування стане можливим у 
разі встановлення рівноправних відносин між 
суб’єктами господарювання, зокрема рівноправних 
економічних, кредитних (див. рис. 4 як приклад їх 
порушення) й інформаційних відносин. Висока вар-
тість кредитних послуг завжди буде сприяти виник-
ненню проблемних кредитів, тому зниження обліко-
вої ставки є правильним рішенням НБУ.

Проведений авторами аналіз кредитної статис- 
тики [11] показав неповноту відкритих даних, зок- 
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рема недостатню їх деталізацію відносно нерезиден-
тів, відсутність взаємопов’язаності між звітністю: 
у звітах використовуються різні класифікації пози-
чальників, перехресні дані не співпадають. Велика 
кількість форм ускладнює розуміння аналітичної 
інформації. Для підвищення прозорості діяльності 
банківського сектору, реального структурування 
статистичних даних, прискорення їх аналізу в умо-
вах цифровізації економіки доцільно оприлюднення 
агрегованої інформації НБУ на аналітичних панелях 
Power BI [14]. Бізнес-аналітика в Power BI дозволить 
НБУ, банківським установам і широкому колу заці-
кавлених осіб здійснювати моніторинг стану кре-
дитного ринку й оцінювати вплив на нього заходів 
грошово-кредитного регулювання.

На зростання обсягів кредитування будуть 
впливти також впровадження банками у процес 
надання кредитних послуг FinTech рішень [15], 

зокрема розгляд кредитних заяв та попередження 
шахрайства за допомогою штучного інтелекту, 
перевірка платоспроможносты позичальників, ана-
ліз їх кредитних історій на базі Big Data. Новітні 
технології дозволять прискорити банківське обслу-
говування, знизити ризиковість кредитів і змен-
шити їх вартість.

Висновки. За результатами проведеного аналізу 
було виявлено глибокі негативні тенденції на ринку 
кредитування юридичних осіб. Проблема високих 
кредитних ставок і значної питомої ваги непрацю-
ючих кредитів гальмує кредитування реального сек-
тору економіки. Для активізації кредитування юри-
дичних осіб крім пом’якшення регуляторних вимог 
та здійснення стимулюючої грошово-кредитної полі-
тики доцільно впровадження FinTech рішень у діяль-
ність банків та НБУ, що є напрямом для подальших 
наукових досліджень.

Рис. 6. Динаміка питомої ваги непрацюючих кредитів юридичних осіб 
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У статті проаналізовано сучасний стан банківської системи та охарактеризовано вплив ліквідності на фінан-
сову стійкість. Узагальнено теоретичні положення щодо трактування дефініції «ліквідність», подані визна-
чення відомих вчених. Охарактеризовано доцільність використання існуючих нормативів, обґрунтовано 
запровадження нових показників ліквідності згідно європейських стандартів. Проаналізовано зв’язок між 
поняттями «фінансова стійкість» та «ліквідність» банківських установ. Досліджено ключові показники бан-
ківського сектору за період з 2016 по 2020 роки. Деталізовано загальні активи банків України, розподіл акти-
вів за групами банків, динаміку коштів фізичних осіб у розрізі національної та іноземної валют, структуру 
зобов’язань за групами банків. На основі наведених даних зроблено висновок щодо ефективності роботи бан-
ків, а отже і банківської системи в цілому.  
Ключові слова: ліквідність, норматив, фінансова стійкість, банківська система, показники.
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В статье проанализировано современное состояние банковской системы и охарактеризовано влияние ликвид-
ности на финансовую устойчивость. Обобщены теоретические положения относительно трактовки дефи-
ниции «ликвидность», представлены определения известных ученых. Охарактеризовано целесообразность 
использования существующих нормативов, обосновано введение новых показателей ликвидности согласно 
европейских стандартов. Проанализирована связь между понятиями «финансовая устойчивость» и «ликвид-
ность» банковских учреждений. Исследовано ключевые показатели банковского сектора за период с 2016 по 
2020 годы. Детализировано общие активы банков Украины, распределение активов по группам банков, дина-
мика средств физических лиц в разрезе национальной и иностранной валют, структура обязательств по груп-
пам банков. На основе приведенных данных сделан вывод об эффективности работы банков, а следовательно 
и банковской системы в целом.
Ключевые слова: ликвидность, норматив, финансовая устойчивость, банковская система, показатели.

The article analyzes the current state of the banking system and describe the impact of liquidity on financial stability. 
The theoretical provisions regarding the interpretation of the definition of "liquidity" are generalized, the definitions 
of famous scientists are presented. The expediency of using the existing standards is characterized, the introduction of 
new liquidity indicators according to European standards is justified. The connection between the concepts of "finan-
cial stability" and "liquidity" of banking institutions has been analysed.  Researched the key indicators of the banking 
sector for the period from 2016 to 2020. The general assets of Ukrainian banks, the distribution of assets by groups of 
banks, the dynamics of funds of individuals in the context of national and foreign currencies, the structure of liabilities 
by groups of banks are detailed. On the basis of the above data, a conclusion was made about the efficiency of the 
banks, and, consequently, the banking system as a whole.
Keywords: liquidity, standard, financial stability, banking system, indicators.

Постановка проблеми. Сьогодні банки в Укра-
їні діють за умов підвищеної ризиковості ринкового 
середовища, що ставить завищені вимоги до забез-
печення та підтримки їх фінансової стійкості, вибору 
раціонального варіанту розміщення фінансових 
ресурсів, оцінки та контролю ризиків. Незважаючи 
на значну кількість досліджень стану та основних 
тенденцій розвитку банківської системи, окремі 
питання, пов’язані з комплексним дослідженням 
основних фінансових показників банківської сис-
теми України, залишаються нерозкритими. Таким 
чином, актуальним є дослідження сучасного стану 
банківської системи, аналіз ключових показників та 
визначення першочергових проблем, що гальмують 
розвиток банків України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
джуючи банківську систему будь-якої країни, необ-
хідно враховувати, що її сучасний стан – це резуль-
тат тривалого розвитку, плід складних юридичних 
та економічних перетворень. Дослідження різних 
аспектів діяльності ринку банківських послуг при-
вертають увагу багатьох вітчизняних та іноземних 
науковців й практиків, що пояснюється розширен-
ням спектру, оновленням й модернізацією банків-
ської діяльності. Вітчизняними авторами цих дослі-
джень є такі науковці, як: О.Д. Зублюк, Н.І. Корецька, 
М.Г. Марич, О.Й. Шевцова та інші. Однак зазначені 
науковці досліджували окремі аспекти функціо-
нування ринку банківських послуг, що не давало 
повного уявлення про функціонування вітчизняного 
ринку банківських послуг.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті 
є дослідження сучасного стану банківської системи 
та вплив показників, що характеризують загальну 
ліквідність та фінансову стійкість в банку.

Виклад основного матеріалу. Банківська сис-
тема відіграє важливу роль в сучасних умовах гос-
подарювання і в подальшому розвитку економіки 
України. Утриматись на цих позиціях, які повинна 

займати в ринковій економіці банківська система, 
можливо тільки за наявності розвинутої теорії й 
практики банківської справи. А це, в свою чергу, 
створює необхідність удосконалення обліково-аналі-
тичних наук, методики та інструментарію економіч-
ного аналізу банківської діяльності [1, с. 98].

Ліквідність банку – одна із найважливіших харак-
теристик діяльності, яка визначає загальний стан 
банку й надає можливість банку своєчасно і повно 
забезпечувати виконання своїх боргових і фінансо-
вих зобов'язань перед усіма контрагентами.

Наприклад, в Інструкції про порядок регулювання 
діяльності банків в Україні, затвердженої постано-
вою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. подано 
таке визначення ліквідності, як – «здатність банку 
забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 
зобов'язань, яка визначається збалансованістю між 
строками і сумами погашення розміщених активів 
та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а 
також строками та сумами інших джерел і напрямів 
використання коштів» [2, с. 5].

Відомий американський економіст Е. Рід вважає, 
що банк повинен мати достатній ліквідний резерв 
для задоволення практично будь-яких непередбаче-
них фінансових потреб [6, с. 502]. При цьому банк 
є ліквідним, якщо суми його готівкових коштів та 
інших ліквідних активів, а також коштів з інших 
джерел, які можна швидко мобілізувати, достатні 
для своєчасного погашення боргових і фінансових 
зобов’язань. На підтвердження цього П. Роуз зазна-
чає, що банк вважається ліквідним, якщо він має 
доступ до коштів, які можуть бути залучені за розум-
ною ціною і саме в той момент, коли вони необхідні 
[7, с. 768].

М. Перешибкiн визначає, що одним із високо-
пріоритетних напрямків банківського менеджменту 
є дослідження ліквідності комерційного банку, 
поряд з цим в роботі обґрунтовано, що ліквідність 
та платоспроможність комерційного банку можуть 



59

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

розглядатися як найважливіші компоненти єдиної 
системи оцінки фінансової стійкості й надійності 
банку [4, с. 18]. Одночасно акцентовано увагу на 
тому, що ліквідність комерційного банку базується 
на постійній підтримці об’єктивно необхідного спів-
відношення між трьома її складовими шляхом опе-
ративного управління їх структурними елементами: 
власним капіталом банку; залученими коштами;  роз-
міщеними коштами.

Якщо узагальнити, то можна сказати, що ліквід-
ність – це певний процес банку, який відображає 
здатність розрахунку зі своїми зобов'язаннями за 
допомогою коштів, які він має у вільному доступі.

Важливим завданням НБУ є оптимальне поєднання 
інструментів управління ліквідністю банківської сис-
теми з метою стабілізації функціонування вітчизня-
них банків. На мікрорівні контроль за банківською 
ліквідністю відбувається шляхом схвалення еконо-
мічних нормативів для всіх банківських установ, а 
конкретно: нормативу миттєвої ліквідності (Н4), нор-
мативу поточної ліквідності (Н5) та нормативу корот-
кострокової ліквідності (Н6). Для запобігання дисба-
лансу ліквідності необхідно дотримуватися основних 
вимог міжнародних стандартів. Головним методоло-
гічним центром щодо ефективного управління ризи-
ками банківської діяльності на міжнародному рівні є 
Базельський комітет з банківського нагляду. НБУ – як 
головний регулятор країни повинен дотримуватися 
рекомендаційних вимог Базеля. У 2018 році було 
запроваджено норматив LCR, який почав процедуру 
тестування у банках України. У 2021 році плану-
ється впровадження нового нормативу ліквідності 
NSFR. Головне завдання даного показника – це сти-
мулювання залучення довгострокових депозитів та 
зниження залежності від короткострокового фінан-
сування. Банківські установи будуть надавати інфор-
мацію щодо даного нормативу в іноземній та націо-
нальній валютах. Мінімальне значення коефіцієнта 
становить не менше 100% за Базельськими прин-
ципами. Національний банк України, встановлю-
ючи відповідні нормативи ліквідності, контролює на 
належному рівні та підтримує стійкість банку. Серед 
головних недоліків банківського законодавства є те, 
що НБУ підтримує ліквідність лише на короткостро-
ковій перспективі. Банки, для того щоб задовольнити 
нормативи ліквідності, залучають кошти в основному 
від населення, яке й так втратило довіру до банків-
ської системи України.

Фінансові організації, в процесі своєї діяльності, 
дуже часто натикаються саме на ризик ліквідності. 
Фінансово стійким вважається таке підприємство, 
яке за рахунок власних коштів спроможне забез-
печити запаси й витрати, не допустити невиправ-
даної кредиторської заборгованості, своєчасно роз-
рахуватись за своїми зобов'язаннями. Те, що банк 
фінансово стійкий, не завжди означає, що він має 
найбільші показники за активами, кредитами та 
депозитами. Окрім дотримання нормативів LCR та 
NSFR важливим в комплексній системі управління 
ризиками ліквідності є аналіз ризику ліквідності та 
процедура проведення стрес-тестування. 

Управління ліквідністю банку – це складний 
багатофакторний процес, що передбачає не тільки 
оптимізацію ризику ліквідності, але й виконання 
основної мети діяльності, а саме отримання при-
бутку. В останній період дуже часто розгортаються 
кризові явища в економіці України, що вимагають 
від НБУ та Уряду пошуку оптимальних шляхів подо-
лання економічного спаду. Одним із найбільш важ-
ливих елементів у системі заходів щодо стимулю-
вання економічного росту є забезпечення належного 
рівня фінансової стійкості та ліквідності банківської 
системи країни. 

Фінансова стійкість – це одна з головних харак-
теристик діяльності банківської системи, яка оцінює 
ефективність управління комерційних банків. НБУ 
визначає фінансову стійкість таким чином: «Фінан-
сова стійкість банку (financial resilience of a bank) – 
стан банку, який характеризується збалансованістю 
фінансових потоків, достатністю коштів для під-
тримки своєї платоспроможності та ліквідності, а 
також рентабельною діяльністю» [5].

На фінансову стійкість банку впливає зменшення 
ліквідності, недовіра населення, зменшення капіталі-
зації, проблеми з інвестиціями. Усі чинники пов’язані 
між собою. Наприклад, зменшення ліквідності від-
бувається через недовіру вкладників. Зменшення 
ресурсної бази та недовіра населення є ключовими 
факторами для рейтингу банківського сектору. Інвес-
тори звертають увагу саме на рейтинг банку для ана-
лізу ризику вкладання коштів. Оновлення активів, 
підвищення ліквідності, капіталізація є головними 
критеріями для формування політики щодо підтримки 
фінансової стійкості. Таким чином, можна зробити 
висновок, що ліквідність є важливим критерієм для 
банку, як складова фінансової стійкості.

Банківська система за своєю діяльністю харак-
теризується високою ризикованістю порівняно з 
іншими видами економічної діяльності. Виконання 
будь-якої банківської операції пов’язане з можли-
вістю реалізації декількох ризиків одночасно та 
відповідним їх впливом на результати діяльності. 
Банківська система постійно змінюється та вдоскона-
люється. За аналізований період відбулись достатні 
зміни в секторі, про що свідчать обрані показники. 
Розглянемо важливі означені показники банківської 
системи за період з 2016 по 2020 роки [5, с. 5].

Проаналізувавши обрані показники, можна дійти 
висновку, що при збереженні нестабільного макро-
економічного середовища, грошово-кредитної та 
валютної політики в країні, банківська система 
залишається найбільш вразливою до різного роду 
локальних та глобальних ризиків. Активи та пасиви 
збільшились з 1254385 млн грн у 2016 році до 
1644577 млн грн у 2020 році. Капітал та зобов’язання 
зросли з 103713 млн грн. та 1150672 млн грн у 2016 році 
до 199015 млн грн та 1445562 млн грн у 2020 році. 
Надані кредити збільшились з 96509 у 2016 році до 
1061131 млн грн. У період з 2016 по 2017 роки спо-
стерігаємо збитковість активів, які зросли з 5,46% 
в 2016 р. до 12,6% в 2017 році та збитковість влас-
ного капіталу, яка збільшилась з 51,91% в 2016 році 
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до 116,74% в 2017 році. На початок 2018 року збит-
ковість активів та капіталу суттєво скоротилась 
до 1,94% та 15,96%, відповідно, та вже на початок 
2019 року рентабельність набула позитивних зна-
чень – 1,69% та 14,67%, відповідно. Такому резуль-
тату сприяла жорстка грошово-кредитна політика 
НБУ, високі процентні ставки та зважена кредитна 
політика банків. Підвищення рентабельності відбу-
лося за рахунок зменшення відрахувань у резерви.

Криза залишила свій відбиток на результатах 
діяльності банківської системи України: впро-
довж 2014-2016 роки спостерігається збитко-
вість банківської системи. За підсумком 2016 року 
31 з 93 функціонуючих банків отримали збитки на 
загальну суму 169,3 млрд грн. З цієї суми майже 80% 
(135,3 млрд грн) припадає на АТ КБ «ПриватБанк». 
Інші банківські установи, що завершили звітний 
період з позитивним результатом діяльності, отри-
мали сукупно 10,82 млрд грн прибутку. Лише під 
кінець 2016 р. (станом на 01.01.2017 р.) банківська 
система спромоглась вийти з кризового стану з при-
бутком в сумі 338 млн грн.

За підсумками IV кварталу 2019 року загальні 
активи банківського сектору зросли на 5,7% до рівня 
в 1.98 трлн. грн. (рис. 1). Протягом кварталу заверши-
лося приєднання двох значущих в банківському сек-
торі України банків: Укрсоцбанку до Альфа-банку. 
І вже на кінець року платоспроможними були  
75 банків [3, с. 4].

Частка державних банків (вже з Приватбанком) у 
чистих активах зросла на 1.0 в. п. до 55,2%, а у депо-
зитах населення – скоротилася на 1.0 в. п. до 61,6%. 
Приватні банки три роки поспіль нарощують частку 
депозитів фізичних осіб [3, c. 4].

Таблиця 1
Стан банківської системи України за період з 2016 по 2020 роки

Показники 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Кількість банків, що мають  
банківську ліцензію 117 96 82 77 75

Кількість банків з іноземним 
капіталом 41 38 38 37 34

Частка іноземного капіталу  
в стат.кап. банку,% 43,5 54,7 46,3 48,05 45,33

Активи, всього, млн грн 1254385 1256299 1336358 1359703 1644577
Пасиви, всього, млн грн 1254385 1256299 1336358 1359703 1644577
Капітал, млн грн 103713 123784 163597 154960 199015
Зобов’язання, млн грн 1150672 1132515 1172761 1204743 1445562
Кредити надані, млн грн 96509 100592 1036745 1118860 1061131
Рентабельність активів, % -5,46 -12,60 -1,94 1,69 3,11
Рентабельність капіталу, % -51,91 -116,74 -15,96 14,67 23,59

Рис. 1. Загальні активи банків, млрд грн

Рис. 2. Розподіл чистих активів  
за групами банків

 

 
Рис. 3.Чисті активи за групами банків,  
млрд. грн.
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Рис. 4. Динаміка коштів фізичних осіб  
у національній валюті за групами банків, 
2016=100%

Рис. 5. Динаміка коштів фізичних осіб  
в іноземній валюті ( в дол. еквіваленті)  
за групами банків, 2016=100%

Рис. 6. Структура зобов’язань за групами банків, 
млрд грн. 

Рис. 7. Зміна зобов’язань за факторами  
у IV кварталі 2019 року, млрд грн. Чисті активи банків зросли за IV квартал на 8,8% 

до 1.49 трлн грн. (рис. 2, 3). Найбільшими були вкла-
дення у депозитні сертифікати НБУ наприкінці року. 
Половину їх приросту за за квартал забезпечили дер-
жавні банки (з Приватбанком) [3, c. 5]. 

У IV кварталі гривневі кошти населення най-
швидше зростали в приватних та іноземних банках: 
+14,9% та +11,7% відповідно, значною мірою, через 
достатньо високі ставки у цих групах наприкінці 
року. Лідерами за темпами приросту валютних депо-
зитів за квартал були державні банки (крім Приват-
банку) та іноземні банки [3, с.6].

 У IV кварталі зобов’язання банків зросли на 
8,9% до 1.29 трлн грн. Суттєвими факторами стали 
приріст коштів корпорацій та фізичних осіб [3, с 6]. 

Аналіз цих показників проводиться в динаміці 
банком. Це дає змогу виявити загальні тенденції 
зміни стабільності ресурсної бази банку та точніше 
прогнозувати потребу в ліквідних коштах. Міжна-
родний комітет з банківського нагляду (Базель ІІІ) 
пропонує такі вимоги до капіталу, як запровадження 

 

   

буферу капіталу та коефіцієнту левериджу, що допо-
може банкам уникнути системних ризиків та стати 
більш фінансово стійким.

Висновки. У роботі було проаналізовано сучас-
ний стан банківської системи України. Ліквідність є 
важливим критерієм для банку, як складова фінансо-
вої стійкості. Своєчасно реагуючи на виявлені нега-
тивні тенденції у діяльності банківських установ, 
центральний банк може впливати на діяльність як 
окремих банків для нормалізації їх роботи, покра-
щення фінансових показників, підтримки стабіль-
ності та надійності, так і контролювати фінансовий 
ринок у цілому, впливаючи на прискорення чи упо-
вільнення економічного зростання. У таких сприят-
ливих умовах банки не матимуть проблем зі ство-
ренням запасу капіталу, необхідного для виконання 
посилених вимог у майбутньому.
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За результатами дослідження було визначено сегменти основних груп молодіжного туризму, основні види і 
супутні тренди розвитку молодіжного туризму. В результаті дослідження було доведено, що молодіжний туризм 
є затребуваним та популярним видом світового туризму. Виявлено основні тренди функціонування та розвитку 
молодіжного туризму в світі:  розумні витрати, зростання інформатизації, поява цифрових «nomad-туристів», та 
три ключі до щасливої подорожі. Імплементація в Україні світового досвіду щодо розвитку туризму під впливом 
молодіжного туризму передбачає створення та розвиток програм культурного, зеленого, та історичного видів 
туризму. Запропоновано створення молодіжного центру щодо регулювання внутрішніх і зовнішніх турів.
Ключові слова: молодіжний туризм, міжнародний туризм, імплементація, покоління Z, активний туризм.
По результатам исследования были определены сегменты основных групп молодежного туризма, основные 
виды и сопутствующие тренды развития молодежного туризма. В результате исследования было доказано, что 
молодежный туризм является востребованным и популярным видом мирового туризма. Выявлены основные 
тренды функционирования и развития молодежного туризма в мире: разумные расходы, рост информатиза-
ции, появление цифровых «nomad-туристов», и три ключа к счастливой путешествия. Имплементация в Укра-
ине мирового опыта по развитию туризма под влиянием молодежного туризма предусматривает создание и 
развитие программ культурного, зеленого и исторического видов туризма. Предложено создание молодежного 
центра по регулированию внутренних и внешних туров.
Ключевые слова: молодежный туризм, международный туризм, имплементация, поколение Z, активный 
туризм.
The study identified the segments of the main groups of youth tourism, the main types, and related trends of youth 
tourism development. As a result of the study, it was proved that youth tourism is a demanded and popular type of 
world tourism. It revealed the main trends of functioning and development of youth tourism in the world: reasonable 
expenses, growth of informatization, emergence of digital «nomad-tourists», and three keys to a happy travel. Imple-
mentation of the world experience in the development of youth tourism in Ukraine provides the creation and develop-
ment of cultural, green, and historical types of tourism programs. The creation of the youth center for the regulation 
of domestic and foreign tours is proposed.
Keywords: youth tourism, international tourism, implementation, Generation Z, active tourism.
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Вступ. Туризм в наш час є галуззю, що дина-
мічно розвивається, широко демонструючи свою 
різноманітну сферу послуг в плані відпочинку, оздо-
ровлення, спорту, та інших людських благ. Струк-
тура туристів досить диференційована: за віком, 
типом, статусом, метою та часом, у який буде здій-
снена подорож. Найбільш активною групою серед 
туристів є молодь, яка активно подорожує з метою 
освіти, відпочинку і заробітку, намагаючись знайти 
кращу долю і покликання. Завдяки технологічному 
прогресу та інформатизації, подорож для сучасної 
молоді не складає проблем, тим паче для студентів, 
які хочуть якомога швидше знайти роботу, та корис-
туються студентськими програмами. 

Постановка проблеми. Молодіжний туризм є 
одним з сучасних провідних секторів туризму, що 
залишається майже не поміченими на ринку Укра-
їні. Зважаючи на те, що молоде покоління є одним 
з основних подорожуючих ланок суспільства, цей 
сектор має бути досліджений та використаний для 
розвитку туризму та економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема розвитку молодіжного туризму в Україні ще 
не була достатньо дослідженою, тому дана стаття є 
початком для нових досліджень за цією темою.

Об`єктом дослідження є імплементація світо-
вого досвіду молодіжного туризму в Україні. Тема 
є дуже актуальною, оскільки ефективність інтегра-
ції національної економіки України до міжнародних 
ринків відбувається під впливом багатьох чинників. 
Одним з таких чинників в сучасних умовах є роз-
виток та ефективність функціонування туристич-
ної індустрії та гостинності. Молодіжний туризму 
у даному контексті займає провідні позиції та має 
безсуперечний вплив на розвиток туризму та рівень 
ефективності його функціонування. 

Метою даної статті є обґрунтування основних 
напрямів імплементації світового досвіду розвитку 
молодіжного туризму в Україні.

Виклад матеріалу дослідження. Для початку 
варто визначитись з поняттям молодіжного туризму, 
та установами, які займаються його розвитком. 
Основною установою є «The World Yound Student 
and Edicational Travel Confedearion», тобто WYSE, 
вона була заснована завдяки злиттю інших двох схо-
жих організацій в 1949 році. Це злиття було зроблено 
для створення єдиного сильного органу, який буде 
представляти індустрію молодіжного туризму. Акту-
альними цілями WYSE є заохочення і зміцнення сту-
дентських подорожей, їх доступність, та дотримання 
ідентичності їх послуг з організації. Все це спря-
мовано на створення культурного взаєморозуміння 
між молоддю, яка бажає отримати новий досвід і 
практичні навички в інших країнах [1]. Такий під-
хід є найкращим способом, який може об'єднати 
людей, та встановити взаєморозуміння через обмін 
досвідом, що сприяє створенню нових міжнародних 
зв’язків.

WYSE визначає молодіжний турим як подорож 
туристів у віці від 15 до 29 років, які поділяються на 
покоління Y і Z.

Покоління Y, тобто міленіали (1980-2000 рік 
народження), є вже сформованим поколінням, яке 
виросло на технологіях та інтернеті. Вони бажа-
ють мати свободу вибору, намагаються уникати мас, 
демонструючи свою індивідуальність, й тим самим 
перебувають в вічних пошуках чогось унікального. 
Такі люди дуже соціальні та всіляко підтримують 
зв'язок зі знайомими, сім'єю, друзями, особливо 
через соціальні мережі, але не менше цінують 
активний відпочинок, традиції та культуру. Мілені-
али люблять відвідувати екзотичні місця, культурні 
заходи, пам'ятки, майстер-класи або випробувати на 
собі новий досвід. Третина міленіалів займається 
подорожами по місту, а інша половина відвідує фес-
тивалі. Розкішшю для них є саме досвід, яким вони 
можуть поділитися з іншими.

Покоління Z є чимось на зразок удосконаленого 
покоління Y, яке недалеко відійшло від свого попе-
редника. За дослідженням WYSE, покоління Y поді-
ляється на 2 частини: 50% подорожує з метою від-
починку, а інша частина навпаки, працює, отримує 
освіту, займається волонтерством, або відправля-
ється на інше довгострокове перебування. В цьому 
немає нічого дивного, адже більшою мірою зміню-
ються тільки технології, а минулі цілі залишаються 
такими же актуальними. 

Але у них обох є спільна риса: такі туристи най-
частіше подорожують за сімейні кошти, в результаті 
підробляючи в процесі подорожі, як згадувалося 
раніше [2]. Є багато причин, за якими подорожують 
молоді туристи, їх різновиди можна побачити на 
таблиці 1.

Для визначення актуальних видів молодіжного 
туризму варто звернутися до даних щодо їх мотива-
ції, які можна побачити на рисунку 1. 

Як видно за даними рисунку 1, найпопуляр-
нішими видами молодіжного туризму: є освітній 
туризм, туризм з метою культурного обміну, тобто 
культурний туризм, та організації дозвілля. Біль-
шість молодих туристів подорожують з метою піз-
нання нових культур, навчання, і розваг, що під-
тверджує все раніше сказане про покоління молодих 
туристів. Актуальні тренди, що підтверджують ці 
дані, можна побачити на таблиці 2.

Судячи з перерахованих трендів молодіжного 
туризму, можна зробити висновок, що молоді 
туристи не є настільки вимогливими, наскільки іні-
ціативними, охочими пізнати якомога більше нового, 
і з цим не можна не погодитися. Вони не вимагають 
якихось особливих умов, а лише хочуть зробити своє 
життя більш цікавим.

Все це закріплює дослідження TourRadar, нази-
ваючи молодь ключем до відновлення туризму. 
Туристи старше 55 років були рушійною силою 
весь цей час, але тепер на якийсь термін їх займе 
молодь. Більшість молодих туристів до 35 років 
(42%) вже має намір подорожувати й надалі, в 
порівнянні з туристами старше 55 років (28%). За 
даними 2019 року, майже 30% турів були здійснені 
міленіалами, серед яких переважав пригодницький 
туризм. За дослідженнями компанії «G Adventures», 
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міленіали швидше за все займуть перші місця серед 
майбутніх туристів, а 20% вже готові до подорожей в 
кінці 2020 року [6].

Молодіжний туризм має значний вплив на сучас-
ний туризм, та з кожним роком набирає обертів: за 
даними «IPK International» 2017 року, молодь скла-
дає 40% туристів по всьому світу і є найшвидшою 
в демографічному сегменті. Звіт «Research And 
Markets» вже передбачав високий рівень моло-
діжного туризму на найближчі 10 років, і дані за 
2019 рік підтвердили це: третина міленіалів витра-
чає близько 5,000 мільйонів доларів в рік, що не 
менше старшого покоління (6,600 мільйонів). Це в 
першу чергу пов'язано з бюджетом і стабільністю 
кар'єрного зростання, завдяки чому старше поко-
ління може собі дозволити більше, ніж Y або Z, яким 
усього доводиться домагатися згодом [2; 3].

Розібравшись з визначеннями та трен-
дами, варто з'ясувати напрямки молодіж-
ного туризму. Через важкодоступність 
статистики, конкретні напрямки мілені-
алів визначити важко, що є проблемою 
в дослідженні молодіжного туризму. 
Небагато компаній ведуть глобальну ста-
тистику подорожей цього виду туризму, 
але завдяки сайту туристичних подо-
рожей «muvTravel» вдалося отримати 
інформацію щодо 30 кращих дестинацій, 
відвідуваних міленіалами за 2019 рік. 

Ними виявилися: Франція (Люберон), 
Італія (Апулія), Рига (Латвія), США 
(Національні парки штату Юта), Порту-
галія (Лісабон), і Індонезія (Убуд, Балі). 

Як повідомляють інші схожі туристичні джерела, 
більшість міленіалів бажає захопливий відпочинок 
і відвідування екзотичних, незайманих місць, для 
отримання нового досвіду і вражень [5]. В Європей-
ському регіоні найбільшими країнами за кількістю 
міленіалів є: Німеччина (близько 21 мільйона), 
Великобританія (18 мільйонів) і Франція (16,5 міль-
йона). Це пояснюється досить великою пропозицією 
для міленіалів зі сторони самих країн [2].

Гарним прикладом зростання молодіжного 
туризму є Великобританія. Країна має широкий 
вибір пропозицій для молодіжних туристів, вклю-
чаючи історичні та культурні екскурсії, обмін сту-
дентами, літні школи, волонтерську діяльність, і 
головним чином — освіту. Країна всіляко заохочує 
студентські подорожі, оскільки для неї цей сектор 
має велику соціальну та економічну цінність [9].  
За дослідженнями британської освітньої туристичної 

Таблиця 1 
Види молодіжного туризму 
№ Назва виду Опис Приклад

1 Освітній
Подорожі з метою отримання нового досвіду 
і знань за певною програмою. До цього також 
відноситься екотуризм, сільський туризм і 
туризм по обміну студентами.

Історичні тури до Великобританії; 
навчання в Оксфорді (Англія), вивчення 
англійської мови в Лондоні.

2 Культурний 
обмін

Обмін між студентами різних країн, що бажа-
ють працювати в одному напрямку, наприклад 
в вивченні мови.

Програма обміну майбутніми лідерами 
(FLEX); Глобальна програма обміну сту-
дентами (Global UGRAD).

3 Подорож  
та праця

Програми певної компанії, учасники якої отри-
мують можливість працювати та подорожу-
вати. Зазвичай це відбувався під час канікул.

Літня програма «J1 Work and Travel» в 
США; Канадська програма для міжна-
родних студентів «International Experience 
Canada».

4 Волонтерство
Добровільна трудова відпустка, спрямована на 
досягнення благих цілей без оплачуваної діяль-
ності. Наприклад допомога навколишньому 
середовищу, громадські роботи.

Американський Червоний Хрест; Плат-
форма «DoSomething»; Програма ство-
рення доступної житлового середовища 
«Habitat for Humanity»; Програма захисту 
тварин «The Humane Society».

5
Спортивний  
і пригодниць-
кий туризм

Дозвілля з метою відновлення фізичних сил, 
організація здорового способу життя.

Змагання, олімпіади, програми по зміц-
ненню здоров'я; експедиції та подорожі в 
різні куточки планети.

6 Дозвілля
Проводження часу з метою відпочинку, рекре-
ації, відвідування друзів і близьких, і просто 
гарне проведення часу.

Екскурсії, сафарі, відвідування історич-
них пам'яток, дайвінг, катання на лижах.

Джерело: за даними [8]

Рис. 1. Структура мотивації учасників молодіжного туризму 
в світі
Джерело: за даними [7]
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асоціації (BETA), молоді туристи витрачають на 
50% більше інших туристів, і подорожують набагато 
довше. За останнім дослідженням BETA, молодь 
країни займає 37% частки ринку, з кожним роком 
збільшуючись на 3-4%. Більшу частину складають 
туристи від 25 до 34 років (22%) і 15-24 років (11%). 
В основному туристи прибувають до Великобрита-
нії з метою відпустки (42%), відвідування рідних 
(28%), для здобуття вищої освіти та навчання англій-
ської мови (3%). Однак, за витратами на подорожі 
домінує якраз освітній туризм (63%, 16,7 мільярдів), 
і вже після витрати на відпустку (4 мільярди, 15%) 
[10]. Зростання освітнього туризму Великобританії 
можна побачити на рисунку 2.

Україну складно порівняти з Великобританією, 
оскільки молодіжний туризм в країні не настільки 
популяризований, а учасники освітнього туризму 
в більшості прибувають з країн третього світу. За 
дослідженнями Л.Д. Божко, Україна має свої органи 

розвитку молодіжного туризму, і навіть свою моло-
діжну туристичну асоціацію, але після проведення 
власного дослідження, все виявляється зовсім 
інакшим [11]. На даний момент великі організації 
молодіжного туризму в Україні відсутні, за винят-
ком деяких, що існують індивідуально у кожному 
місці. Однією з таких організацій є туристичний 
оператор «МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ», який знахо-
диться у Львові. З 2009 року він займається орга-
нізацією молодіжних турів за оптимальною ціною, 
власними унікальними маршрутами, та враховуючі 
кращі умови проживання [12]. Але все ж єдиний 
центр молодіжного туризму в Україні відсутній, і 
це велика проблема, особливо для іноземних турис-
тів. Хоча молодіжний туризм разом зі спортивним 
був поставлений як один з пріоритетів розвитку 
2020 року під програмою «Молодіжна мобіль-
ність», результатів доведеться чекати не скоро 
[13]. Насправді, Україна дуже багата туристичними 

Таблиця 2
Сучасні тренди молодіжного туризму у світі
№ Тренд Ключові факти

1 Розумні 
витрати

За опитуванням, більшість молоді вважає за краще витрачатися на їжу, активні заходи, 
і творчість, ніж на комфортні умови трансферу або проживання. Це можна пояснити, 
оскільки для міленіалів важливіший новий досвід, ніж місце проживання, яке швидше за 
все буде змінюватися в процесі.

2 Зростання 
інформатизації

Медіа та інтернет мають велике значення в житті молоді, і разом з цим зростає викорис-
тання сучасних технологій бронювання замість бронювання в офісах турагентств.

3
Поява цифро-
вих «nomad-
туристів»

Інформатизація породила за собою своїх nomad-туристів, тобто «цифрових кочівників», що 
максимізують використання технологій для своїх подорожей. Такі туристи дуже часто вико-
ристовують робоче місце для подорожей, ведуть блоги та діляться своїм досвідом з іншими 
туристами. Їх вплив має прямий ефект на туризм, популяризуючи дестинації та створюючи 
нові послуги для цих туристів.

4
Три ключі  
до щасливої  
подорожі

Були визначені три ключі до щасливого подорожі молодих туристів, і це: сама дестина-
ція, найчастіше подалі від звичайного місця проживання, тривалість подорожі, і заходи. 
Судячи з опитування, подорожі в далекі регіони від 3 до 6 місяців робили туристів щасливі-
шими. Найуспішнішими в цьому виявилися: Португалія, Італія, Іспанія, Франція, Ірландія 
та Великобританія.

5
Поколінні 
Z – майбутнє 
молодіжного 
туризму.

Покоління Z потроху починає наздоганяти міленіалів. Мотивація до подорожей для отри-
мання знань, саморозвитку і створення дружніх зв'язків у них проявляється більше. Тобто 
вони більш соціально-активні!

Джерело: за даними [4]

Рис. 2. Динаміка зростання освітнього туризму Великобританії за період 2012-2017 роки
Джерело: за даними [10]
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програмами з дозвілля, здатними привернути моло-
дих туристів:

1. Історичні та культурні тури: всім відомо, що 
Україна має дуже багату історію, починаючи з Київ-
ської Русі та до Західної України. У країні багато різ-
них пам'яток, часто відбуваються всілякі історичні 
заходи, ярмарки, тематичні свята, в тому числі та на 
Петриківці, яка входить до складу ЮНЕСКО.

2. Сільський та зелений туризм: де як не в Укра-
їні можна провести час серед природи, в справжній, 
збереженій часом сільській місцевості. Івано-Фран-
ківськ та Закарпатті наповнені всієї цієї природ-
ною красою, традиціями, і звичайно ж українською  
кухнею.

3. Гірський і спелеотуризм: Україна також багата 
і на гірські ресурси, пропонуючи як дозвілля, так і 
місце для спортивних заходів, наприклад в Буковелі. 
Також є багато чарівних природних печер, таких як 
Кришталева, що підійдуть як любителям помилува-
тися на прекрасне, так і екстремалам, охочим зайня-
тися пригодницьким туризмом та пройти непростий 
маршрут.

Всі перераховані види туризму так чи інакше 
належать до сучасних трендів, що особливо сто-
сується пригодницького виду туризму, який зараз 
є популярним серед молодих туристів. Все це від-
криває великі перспективи для створення та попу-
ляризації нових туристичних програм, й тим самим 
розвитку молодіжного туризму в Україні. Але для 
регулювання внутрішніх й зовнішніх туристів 

необхідно створити центр молодіжного туризму. 
З його допомогою молоді туристи, у тому числі й іно-
земні, зможуть зручно і швидко отримати необхідну 
інформацію щодо молодіжного туризму в Україні, та 
замовити собі подорож. Подальший розвиток буде 
залежати саме від ініціативи місцевої та державної 
влади, але при наявності злагодженої волонтерської 
роботи та зацікавлених осіб, цей проект зможе здій-
снитись.

Висновки. Таким чином можна зробити висно-
вок, що молодіжний туризм є провідним сектором 
сучасного туризму, який розвивається в багатьох 
напрямках сучасних видів туризму, таких як культур-
ний, освітній, пригодницький туризм, та дозвілля. 
Основним сегментом молодіжного туризму є міле-
ніали, які в основному подорожують з метою куль-
турного та освітнього туризму. Міленіали складають 
більшу частину туристів в світі, тому вони є дуже 
важливим сегментом в світовому туризму. Україна 
є достатньо перспективною країною для розвитку 
молодіжного туризму, оскільки має ресурси як для 
культурного, пригодницького туризму та дозвілля, 
відповідаючи сучасним трендам. Для заохочення 
самих туристів в країні має бути створений центр 
молодіжного туризму, який допоможе його популя-
ризації та мобільності. Для цього знадобиться час і 
підтримка зацікавлених осіб, але з огляду на те, що 
туризм в Україні є пріоритетною галуззю, розвиток 
молодіжного туризму не повинен бути проблемним 
в майбутньому.
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У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти формування системи страхування депозитів в Україні. За 
результатами критичного аналізу категоріального апарату уточнено наукові підходи щодо розуміння поняття 
«страхування депозитів». Досліджено елементи зарубіжної та вітчизняної систем страхування депозитів, що 
сприяло виокремленню особливостей об`єктів системи страхування депозитів, а також запропоновано автор-
ський підхід до розбудови системи страхування депозитів, за рахунок включення до кола страхових осіб малий 
та середній бізнес. Здійснено обґрунтування необхідності впровадження страхування депозитів малого біз-
несу у вітчизняну практику на добровільній основі, через механізм гарантій.
Ключові слова: страхування депозитів, механізм страхування депозитів, система страхування депозитів, 
малий та середній бізнес, малі підприємства.

В статье исследованы теоретические и прикладные аспекты формирования системы страхования депозитов 
в Украине. По результатам критического анализа категориального аппарата уточнено научные подходы к 
пониманию понятия «страхование депозитов». Исследовано элементы зарубежной и отечественной систем 
страхования депозитов, что способствовало выделению особенностей объектов системы страхования депо-
зитов, а также предложен авторский подход к развитию системы страхования депозитов, за счет включе-
ния в круг страховых лиц малый и средний бизнес. Осуществлено обоснование необходимости внедрения 
страхования депозитов малого бизнеса в отечественную практику на добровольной основе, через механизм 
гарантий.
Ключевые слова: страхование депозитов, механизм страхования депозитов, система страхования депозитов, 
малый и средний бизнес, малые предприятия.

The article examines the theoretical and applied aspects of the formation of the deposit insurance system in Ukraine. 
According to the results of the critical analysis of the categorical apparatus, the scientific approaches to understanding 
the concept of "deposit insurance" are specified. Elements of foreign and domestic deposit insurance systems have 
been studied, which helped to highlight the features of the deposit insurance system, and also proposed an author's 
approach to building a deposit insurance system by including small and medium-sized businesses in the circle of 
insured persons. The necessity of introduction of small business deposit insurance into domestic practice on a volun-
tary basis, through the guarantee mechanism, is substantiated.
Keywords: deposit insurance, deposit insurance mechanism, deposit insurance system, small and medium business, 
small enterprises.

Постановка проблеми. Депозити населення ста-
новлять основу ресурсної бази, підтримують достат-
ній рівень ліквідності, сприяють прирощенню грошо-
вої маси та збільшенню пропозиції грошей. В Україні 
функціонує Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб, який виступає на захисті інтересів зазначеної 
категорії осіб. Станом на 01 квітня 2020 року кошти 
98,2% вкладників є повністю захищеними у межах 

максимальної суми відшкодування, що свідчить 
про економічну та правову забезпеченість повер-
нення коштів фізичним особам. З 2017 року гаран-
тії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб також 
почали поширюватися і на фізичних осіб-підприєм-
ців. З огляду на зазначене, Фонд фактично страхує 
і бізнес, проте лише у випадку, якщо особа юри-
дично оформлена як фізична особа-підприємець, 
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а депозити юридичних осіб і наразі не підлягають 
страхуванню. Наукові розробки щодо страхування 
депозитів юридичних осіб, зокрема малого бізнесу 
в Україні не достатньо широко висвітлені у науко-
вій літературі, що і обумовлює потребу у проведенні 
даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі страхування депозитів присвячені дослі-
дження широкого кола зарубіжних науковців, 
зокрема D. Anginer, S. Schich, а також вітчизняних 
науковців, зокрема Д. Маслобоєва, Н. Ткаченка, 
А. Фрідмана, Д. Чеховського та інших, проте дослі-
дженню страхування депозитів малого бізнесу при-
свячено недостатньо уваги, що актуалізує прове-
дення власного наукового дослідження.

Мета дослідження. Метою статті є узагальненні 
теоретичних засад, сучасної зарубіжної та вітчизня-
ної практики страхування депозитів малого та серед-
нього бізнесу та формування рекомендацій щодо 
розвитку системи страхування депозитів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Основним дже-
релом формування активів банків є депозити еко-
номічних суб’єктів, за рахунок яких відбувається 
поповнення ресурсної бази, підтримка відповідного 
рівня ліквідності. Наявні в банку обсяги депозитів 
фізичних та юридичних осіб відображають рівень 
довіри до банків, підвищенню якої сприяє наявність 
ефективної системи страхування депозитів.

Функціонування системи може відбуватися лише 
за допомогою механізму. Механізм гарантування 
вкладів варто визначити як сукупність превентивних 
і стабілізуючих заходів (засобів та дій), які застосо-
вують органи державної влади, центральний банк та 
страховий гарантійний фонд щодо фінансового регу-
лювання діяльності банківських установ та фінансо-
вого забезпечення виконання їхніх зобов’язань перед 
вкладниками [12, с. 60].

Отже, двома базовими елементами поняття гаран-
тування вкладів є система гарантування вкладів та 
механізм гарантування вкладів, які знаходяться у 
взаємовідношенні частини та цілого, оскільки меха-
нізм є обов’язковою складовою системи, завдяки 
якому система функціонує.

В економічній літературі існують різні підходи 
до визначення поняття «страхування депозитів», 
які варто згрупувати за певними домінантними 

ознаками. Зокрема виділяємо: функціональний – у 
визначення поняття страхування депозитів розкри-
ваються переважно функції страхування; інституцій-
ний – у визначенні поняття страхування депозитів 
розкривається його сутність з точки зору інституцій-
них органів; системний – у визначенні поняття стра-
хування депозитів тлумачиться як система (табл. 1).

Вважаємо, що системний підхід найбільш ши- 
роко висвітлює особливості страхування депози-
тів. Пропонуємо під страхуванням депозитів розу-
міти систему, створену для захисту вкладників від 
втрати коштів, розміщених на роздрібних депозитах 
у випадку визнання банку неплатоспроможним в 
обсязі, встановленому чинним законодавством. 

Основна мета створення та функціонування сис-
теми страхування депозитів полягає у забезпеченні 
стабільності банківської системи країни шляхом 
зменшення ризику втрати коштів, тим самим страху-
вання депозитів виступає як інструмент запобігання 
паніці населення (вкладників). Як відомо у періоди 
паніки ірраціональна поведінка вкладників спричи-
няє «набіги на банки» (bank runs), відтік депозитів, 
різке згортання процесів кредитування, нестачу лік-
відних коштів, «гарячі продажі активів». Саме наяв-
ність у більшості країн світу національної системи 
страхування вкладів сприяє мінімізації ймовірності 
настання банківської паніки на ринку роздрібних 
депозитів. Додаткові цілі страхування депозитів 
можуть включати захист конкуренції у банківському 
секторі, посилення довіри до банківської системи та 
отримання довіри до цифрової інформації. 

Ефективність системи страхування депозитів зна-
чною мірою залежить від обраної моделі фінансу-
вання. Міжнародна асоціація страхувальників депози-
тів (International Association of Deposit Insurers – IADI) 
виділяє дві ключові моделі (рис. 1).

Попереднє фінансування вважається більш 
досконалим і надійним, ніж пост-фінансування, 
оскільки фінансові ресурси накопичуються до 
настання страхового випадку, тобто до фактичного 
банкрутства банку. Відповідний фонд створюється 
шляхом регулярної виплати страхової премії усіма 
кредитними установами-учасниками системи стра-
хування депозитів. За умов пост-фінансування 
ресурси накопичуються лише за потреби після стра-
хового випадку.

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття страхування депозитів

Підхід Визначення

Функціональний
Страхування депозитів – це захист від втрат, що виникають за банківськими депозитами, 
якщо банк не має коштів на виплату своїм вкладникам і повинен бути ліквідованим.
Страхування депозитів – захисне покриття для власників депозитів у банку на випадок, 
коли банк не працює і не має грошей, щоб повернути своїм вкладникам.

Інституційний
Страхування депозитів – це широко прийнята політика сприяння фінансовій стабільності в 
банківському секторі.
Страхування депозитів – це частина комплексної програми захисту вкладників, що забез-
печується законодавством.

Системний Страхування депозитів – це система, створена урядом для захисту вкладників від втрати їх 
депозитів, розміщених в установах-членах.

Джерело: створено і розроблено автором на основі даних [4-8]
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За умов економічної невизначеності та фінансо-
вих криз, модель регулярної сплати фіксованої стра-
хової премії з одного боку, становить певний виклик 
для банків, оскільки обмежує доступні ресурси, а, з 
іншого боку, сприяє формуванню простору довіри. 
За умов фіксованої преміальної моделі всі установи-
члени системи страхування депозитів оцінюються 
однаково, незалежно від ризиків. Диференціальна 
преміальна модель передбачає диференційовані 
ставки, скориговані на ризик діяльності установ-чле-
нів системи страхування депозитів. Саме така сис-
тема діє на даний час в Україні.

IADI визнає забезпечення стабільності банків-
ської системи та захист конкуренції у банківському 
секторі як фундаментальні цілі розвитку банків-
ської системи та виділяє чотири категорії системних 
інститутів у системах страхування депозитів. Кожна 
категорія страхувальників має певну характерис-
тику, і відповідно кожний страхувальник депозитів 
може бути віднесений до однієї з наведених катего-
рій (табл. 2).

Основоположною є категорія «платіжна 
скринька», яка відображає базове завдання страхо-
виків депозитів – відшкодування втрат, тоді як кожна 
наступна категорія страхувальників депозитів вико-
нує нове завдання, включаючи завдання попередніх 
категорій.

Вважаємо, що вітчизняну систему страхування 
депозитів варто віднести до категорії «скринька 

плюс», тобто у доповненні до відшкодування коштів, 
якщо застрахована подія трапилася, ФГВФО вирі-
шує окремі питання неплатоспроможності бан-
ків. Критичне порівняння класичної вітчизняної та 
зарубіжної систем страхування депозитів виявило 
розбіжності у суб’єктному складі систем, а саме: у 
вітчизняній системі страхування депозитів відсутні 
гарантії по депозитах для суб’єктів господарювання. 
Згідно зі світовим досвідом це свідчить, що Фонд 
гарантування як страхувальник депозитів не виконує 
у повній мірі свого головного завдання.

Отже, важливим питанням, що лежить у пло-
щині суб’єктів гарантування вкладів, є розширення 
суб’єктного складу осіб, що мають право на відшко-
дування. Відповідно до положень Закону України 
«Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», 
вкладником є фізична особа (крім фізичних осіб-
суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала 
або на користь якої укладено договір банківського 
вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є 
власником іменного депозитного сертифіката [12]. 
Утім з розвитком суспільних відносин назріла необ-
хідність розширення суб’єктного складу, який під-
падає під гарантії Фонду. Вважаємо недоречним 
орієнтування системи Фонду виключно на вклади 
фізичних осіб, залишаючи поза увагою вклади юри-
дичних осіб, зокрема малого та середнього бізнесу. 

Аналіз досвіду 45 країн світу щодо покриття 
депозитів за категорією вкладників засвідчив, що 

Рис. 1. Моделі фінансування системи страхування депозитів
Джерело: створено і розроблено автором на основі даних [9]
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Таблиця 2
Ключові категорії страхувальників депозитів 

Назва категорії 
страховиків депозитів Характеристика категорії страховиків депозитів

«Платіжна скринька» Головне завдання страховиків депозитів та системи страхування депозитів полягає у 
відшкодуванні коштів, якщо застрахована подія трапилася.

«Платіжна скринька 
плюс»

У доповненні до відшкодування коштів, якщо застрахована подія трапилася, страху-
вальники вирішують окремі питання неплатоспроможності кредитних установ.

«Мінімізатор втрат»
У доповненні до вищезазначених завдань, страхувальники депозитів розвивають 
найбільш економічно ефективні стратегії роботи з неплатоспроможними кредитними 
установами.

«Мінімізатор ризиків» Усі вищезазначені завдання доповнені мінімізацією ризику, включаючи силу оцінки 
ризику і раннє втручання в діяльність кредитних установ.

Джерело: створено і розроблено автором на основі даних [10; 11]
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більшість з них здійснює страхування депозитів 
фізичних та юридичних осіб, деякі країни також 
поширюють гарантії на депозити державних та 
фінансових установ, і лише 11% країн створюють 
гарантії для фізичних осіб та ФОП, включно і Укра-
їна (рис. 2).

Крім того в окремих країнах до зони покриття 
гарантією повернення вкладених коштів віднесено, 
в тому числі, і вклади юридичних осіб, переважно 
малого та середнього бізнесу. 

Зарубіжний досвід у питанні регулювання повер-
нення коштів у неплатоспроможних банках значно 
випереджає українське законодавство. Необхідно 
інкорпорувати в українське законодавство найкра-
щий світовий досвід. Принципова причина, чому 
гарантування банківських вкладів варто поширю-
вати на підприємницькі структури малого бізнесу, 
полягає в тому, що згідно з Директивами Європей-
ського Союзу № 94/19/ ЄС [14] та № 2014/49/ЄС 
[15], вкладником значиться власник депозиту, неза-
лежно від того, чи це фізична, чи юридична особа. 
Для фізичних осіб тримання грошей в комерційних 
банках – їхнє право, для юридичних осіб - обов'язок. 

Директива № 2014/49/ЄС про Схеми гаранту-
вання депозитів (DGS Directive) визначає ряд нових 
норм стосовно спрощення та гармонізації правил 
і критеріїв гарантування депозитних вкладів, зни-
ження строкових обмежень для виплат, а також спри-
яння кращому фінансуванню національних систем 
гарантування вкладів у всіх країнах – членах ЄС. 
Крім того, Директива передбачає уніфікацію кола 

застрахованих інструментів з виключенням з числа 
гарантованих депозитів рахунків державних органів 
і фінансових організацій. Банківське законодавство 
ЄС домінує над національним, але прагне досягти 
консенсусу у розвитку системи гарантування вкладів.

Визначення МСП у Європейському Союзі та 
Україні дещо відрізняються. Визначення ЄС вклю-
чає такі параметри, як кількість працівників та обо-
рот підприємства на основі консолідованих рахун-
ків підприємств (якщо підприємство пов’язано з 
іншими МСП) Іншими словами, важливою характе-
ристикою є приналежність підприємства до великої 
бізнес-групи (табл. 3).

На противагу вищезазначеному, Господарський 
кодекс України, згідно з яким підприємства визнача-
ються як малі та середні, не бере до уваги приналеж-
ність до бізнес-групи. Ще однією відмінністю між 
статистикою МСП в ЄС та Україні є широке визна-
чення середніх підприємств в Україні. 

Зокрема, Україна визначає середні підприємства 
як такі, що мають понад 250 співробітників, але з 
доходами нижче 50 млн євро (в гривневому еквіва-
ленті), тоді як ЄС класифікує всі підприємства, на 
яких більше 250 працівників, як великі фірми. Пра-
вове визначення МСП, запроваджене у 2012 році, 
не зазнавало змін. Відповідно до нього, визначення 
мікропідприємств, малих та великих підприємств 
базується на критерії зайнятості та обороту, що зага-
лом відповідає визначенню ЄС (таблиця 4). 

При формуванні статистики щодо МСП Дер-
жавна служба статистики України використовує як 

Рис. 2. Зарубіжна практика покриття депозитів за категорією вкладників
Джерело: складено автором на основі даних [13, с. 20]
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Таблиця 3
Параметри МСП у ЄС

Розмір 
підприємства

Кількість 
працівників Річний дохід Річний оборот Зведений баланс

Мікро <10 ≤2 млн євро ≤2 млн євро ≤2 млн євро
Малі <50 ≤10 млн євро ≤10 млн євро ≤10 млн євро

Середні <250 ≤50 млн євро ≤50 млн євро ≤43 млн євро
Джерело: створено і розроблено автором на основі даних [14-15]
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існуюче правове визначення МСП, так і визначення, 
що базується лише на кількості працевлаштованих 
осіб, для забезпечення порівнянності з країнами ЄС. 
У 2018 році МСП становили 99,8% всіх підприємств 
у бізнес-секторі, при цьому 96% з них належали до 
категорії мікропідприємств. На МСП припадало 63% 
всіх робочих місць, створених бізнесом в Україні, 
і 49% доданої вартості у бізнес-секторі. Отже, уза-
гальнюючи усе вищенаведене, під малим бізнесом 
ми пропонуємо розуміти систему діяльності, утво-
рену сукупністю малих та мікропідприємств, що є 
суспільною формою дрібного виробництва в умовах 
ринку.

З огляду на те, що у класичній системі страху-
вання депозитів в Україні вклади юридичних осіб 
не є об’єктами системи страхування, вважаємо за 
необхідне звернути увагу на суб'єктний склад осіб, 
що претендують на відшкодування в межах чинного 
Закону та констатувати той факт, що Закон повинен 
поширювати свою дію і на юридичних осіб малого 
та середнього бізнесу (рис. 3).

Аналіз досвіду багатьох країн світу засвідчив, 
що більшість з них здійснює страхування депози-
тів фізичних та юридичних осіб, деякі країни також 
поширюють гарантії на депозити державних та фінан-
сових установ, і лише 11% країн створюють гарантії 
для фізичних осіб та ФОП, включно і Україна. 

З огляду на вищезазначене, найбільш оптималь-
ним шляхом вирішення проблеми страхування 
коштів юридичних осіб стане встановлення на зако-
нодавчому рівні гарантованої державою суми від-
шкодування коштів юридичних осіб, розміщених на 

депозитних або поточних рахунках, так, як це зро-
блено в Україні стосовно фізичних осіб та ФОП.

Відкритим залишається питання навантаження 
на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО). Станом на сьогоднішній час сума гранич-
ного розміру відшкодування кошів за вкладами ста-
новить 200000 гривень незалежно від кількості вкла-
дів в одному банку [17]. Протягом 2012-2019 років 
ФГВФО вчасно та в повному обсязі здійснював 
виплати (рис. 4).

Найбільший обсяг виплат припадає на 2015 рік 
коли через масове виведення банків з ринку Фонд 
здійснював виплату відшкодувань вкладникам цих 
банків. Протягом наступних років обсяги виплат 
зменшились, а фінансова стабільність Фонду зміцни-
лась. Поряд зі зміцненням стабільності банківської 
системи та фінансової спроможності ФГВФО вва-
жаємо доцільним  розширити коло гарантій Фонду 
і на вклади малого та середнього бізнесу. Вищезаз-
начене обумовлено тим, що малий та середній біз-
нес в Україні приносить 55% валового внутрішнього 
продукту, виключно малий бізнес – 16% ВВП [18]. 
У Європі цей показник удвічі вищий. 

Отже, найбільш оптимальним шляхом вирішення 
питання страхування депозитів малих підприємств є 
закріплення на законодавчому рівні грошової суми, 
яка буде сплачуватися зазначеній категорії вклад-
ників. Інакше кажучи впровадження законодавчих 
гарантій. У такому випадку кожного місяця у формі 
обов’язкового платежу мають відбуватися відраху-
вання до ФГВФО на рівні, встановленому для фізич-
них осіб. Важливо також законодавчо передбачити, 

Таблиця 4
Параметри МСП за законодавством України

Показник Мікро Малі Середні Великі

Кількість працевлаштованих осіб, осіб ≤ 10 ≤50 Всі підприємства, що не належать до 
категорії малих або великих підприємств ≥250

Річний дохід, млн. євро ≤2 ≤10 ≥50
Джерело: складено автором на основі даних [16]

Рис. 3. Авторська система страхування депозитів в Україні
Джерело: створено і розроблено автором

 

• вклади населення
• вклади ФОП
• вклади малого та середнього бізнесу

Об'єкти

• комерційні банки
• Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
• фізичні особи
• фізичні особи-підприємці
• малі та середні підприємства

Суб'єкти

• відшкодування коштів у розмірі депозиту, 
включаючи відсотки, станом на день початку 
процедури виведення банку з ринку, але не 
більше суми граничного відшкодування

Механізм
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що малі підприємства мають право відмовитися від 
гарантування і не сплачувати такий «податок» до 
Фонду. Тож таке страхування має бути добровіль-
ним. Проте у випадку відмови від сплати внесків 
явних гарантій для малого підприємства не існува-
тиме (табл. 5).

Отже, з урахуванням світового досвіду страху-
вання депозитів, пріоритетним напрямом розвитку 
системи страхування депозитів в Україні може стати 

Рис. 4. Загальна сума відшкодування, що була виплачена ФГВФО за період з 2012 до 2019 р.
Джерело: сформовано автором на основі даних ФГВФО [17]

 

розширення кола об’єктів, на які поширюються 
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
шляхом включення до суб’єктного складу кошти 
малого та середнього бізнесу. З урахуванням пропо-
нованих змін необхідно також внести зміни до назви 
та змісту нормативно-правового акту, який регулює 
функціонування системи гарантування вкладів, 
зокрема Закон України «Про систему гарантування 
вкладів».

Таблиця 5
Порівняльна таблиця моделей створення явних гарантій повернення коштів юридичних осіб у 
неплатоспроможних банках в Україні 

Критерій Законодавчі гарантії Договірні гарантії

Сфера впливу

Закон є рівним для всіх, тому умови гаранту-
вання будуть запропоновані усім вкладникам 
однакові, а банки як гаранти можуть прояв-
ляти незначну юридичну ініціативу у межах 
законодавства.

Кожен банк створює гарантії на власний роз-
суд, умови гарантій у різних банках можуть 
відрізнятися, банкам дозволяється усе, що не 
заборонено чинним законодавством.

Вірогідність 
виникнення 
законодавчих 
прогалин

Закон розробляється із врахуванням умов та 
вимог чинного законодавства, тому вірогід-
ність законодавчих прогалин мінімізується.

Договір має відповідати вимогам чинного 
цивільного законодавства, проте у випадку, 
якщо певне питання законом не регулюється, 
це створює передумови для порушення бан-
ком прав юридичної особи.

Універсальність

Законодавство прагне до врахування інтер-
есів усіх учасників цивільних відносин, проте 
у пріоритеті ситуація «de ure», коли згідно 
закону має бути тільки так. Якщо ж насправді 
ситуація не відповідає правовій дійсності, це 
стає причиною правопорушень.

Кожен банк виявляє власну ініціативу, існує 
можливість врахувати реальну ситуацію та 
створити такий договір, який, з одного боку, 
не суперечить чинному законодавству, а з 
іншого – реально забезпечує процес гаранту-
вання.

Вплив право-
вого звичаю

Україна належить до романо-германської пра-
вової системи, тому основою є Закон.

Договірна форма є менш поширеною, часто на 
цьому етапі виникають судові позови.

Джерело: складено автором
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Стаття присвячена дослідженню сутності грошей, а її  можна пояснити тим, що суть грошей змінюється адек-
ватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для визначення суті грошей 
необхідно з’ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування гро-
шей в економічному житті суспільства. Розглянуто, як завдяки своїй суспільній природі і надзвичайно важ-
ливій економічній та соціальній ролі гроші і держава існують у тісному взаємозв’язку і взаємовпливі. Дер-
жава контролює виробництво, організовує боротьбу з фальшуванням, регулює масу грошей в обороті тощо.  
Гроші – продукт ринку. Саме ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах і висуває вимоги перед державою 
щодо грошових функцій.
Ключові слова: гроші, Раціоналістична концепція, Еволюційна концепція, бартерна операція, гривня, роз-
мінна монета, банкнота, чек, електронні гроші.

Статья посвящена исследованию сущности денег, а ее можно объяснить тем, что суть денег изменяется адек-
ватно изменениям характера общественных отношений, в которых они функционируют. Поэтому для определе-
ния сути денег необходимо выяснить вопрос об их происхождении, о причинах, обусловливающих возникнове-
ние и существование денег в экономической жизни общества. Рассмотрено, как благодаря своей общественной 
природе и чрезвычайно важной экономической и социальной роли деньги и государство существуют в тесной 
взаимосвязи и взаимовлиянии. Государство контролирует производство, организует борьбу с фальсификацией, 
регулирует массу денег в обороте и тому подобное. Деньги – продукт рынка. Именно рынок вызывает объек-
тивную потребность в деньгах и выдвигает требования перед державою по денежным функций.
Ключевые слова: деньги, рационализма концепция, Эволюционная концепция, бартерная операция, гривна, 
разменная монета, банкнота, чек, электронные деньги.

The article is devoted to the study of the essence of money, and it can be explained by the fact that the essence of money 
changes adequately to changes in the nature of social relations in which they operate. Therefore, to determine the essence 
of money, it is necessary to clarify the question of their origin, the reasons that determine the origin and existence of 
money in the economic life of society. It is considered how, due to their social nature and extremely important economic 
and social role, money and the state coexist closely and interact. The state controls production, organizes the fight against 
counterfeiting, regulates the amount of money in circulation, and so on. Money is a product of the market. It is the market 
that causes the objective need for money and makes demands on the state for monetary functions.
Keywords: money, Rationalist concept, Evolutionary concept, barter operation, hryvnia, change coin, banknote, 
check, electronic money.
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Постановка проблеми. З втратою золотом усіх 
функцій грошей останні втратили не тільки деякі з 
властивостей дійсних (золотих) грошей, але й набули 
цілу низку нових властивостей, які притаманні 
тільки сучасним грошам і відлічують їх не тільки від 
золотих грошей, але і від так званих повноправних 
представників золотих грошей, тобто банкнот, які 
мали зв`язок із золотом (і який втрачувався банкно-
тами по мірі еволюції золотого стандарту). За таких 
умов сьогодні не тільки сутність, але і функції сучас-
них грошей у вигляді грошових білетів, білонної 
монети та записів по рахунках у банках мають сут-
теві відзнаки. Відповідно змінюється і роль грошей в 
економіці країни (і світу), що, саме, і потребує визна-
чення як сутності, так і функцій сучасних грошей, 
без знання яких неможливо ефективно підтримувати 
ні їх сталість, ні їх ефективний вплив на економічне 
та соціальне життя суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У класичній правовій та еко- номічній літера-
турі багато уваги було присвячено теорії грошей, 
серед авторів можна виділити Л. Лунца (L. Luntsa), 
Г. Хартманна (H. Khartmanna), Г. Кнапп (H. Knapp), 
К. Маркса (K. Marksa), Л. Харріса (L. Kharrisa), 
М. Фридмена (M. Frydmena) та інші. Певна увага 
приділялася зазначеним проблемам і сучасними 
науковцями: В. Яроцьким (V. Yarotskym), А. Ісає-
вим (A. Isaievym), А. Кочергіним (A. Kocherhinym), 
І. Трубіним (I. Trubinym) та іншими, проте досі 
чимало питань залишаються відкритими. 

Мета дослідження: з’ясування поняття грошей, 
їхнього походження та аспектів функціонування у 
сучасному світі.

Виклад основного матеріалу. Гроші являють 
собою особливий товар, що є загальною еквіва-
лентною формою вартості інших товарів та послуг. 
Вони виконують функції мірила вартості та засобу 
обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та 
платежу .З утворенням світового ринку деякі націо-
нальні гроші стали виконувати функції світових.

В економічній теорії виділяють дві основні кон-
цепції походження грошей:

Раціоналістична – гроші виникли як наслі-
док певної раціональної угоди між людьми через 

необхідність виділення спеціального інструменту 
для обслуговування сфери товарного обігу.

Еволюційна – гроші виділяють із загальної товар-
ної маси, оскільки вони найпридатніші для виконання 
функціональної ролі грошового товару. Той чи інший 
товар стає грішми лише в межах певної особливої 
суспільної форми, товарного виробництва й обігу.

Для грошей як засобу обігу їх власний вартісний 
зміст не має значення. Тому важливим є відокрем-
лення грошей, як засобу обігу як реального грошо-
вого товару. В обігу можуть перебувати не реальні 
гроші, а їх знаки. 

З давніх-давен до виникнення справжніх грошей 
існували перші форми, які використовували їхню 
функцію , існував грошовий бартер у вигляді різних 
предметів: наконечників стріл, мушель, бус, намиста 
тощо. З цього  стає зрозуміло, що гроші – це явище 
спонтанне. Передбачається, що ще 100 000 років 
тому виникли бартерні операції – прямий безгро-
шовий обмін товарами. Проте в безгрошових сус-
пільствах в основному діяли подарунки або позики. 
Наступним етапом стало виникнення товарних гро-
шей, тобто, коли в якості грошей використовувались 
різні матеріальні носії.

З найдавніших часів грішми були різні товари: 
хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо. 
Однак завдяки своїм фізичним властивостям най-
більш вживаним загальним еквівалентом вартості 
дуже швидко стають благородні метали: золото та 
срібло. Згодом вони набирають форми монет.

У своїй «Історії» Геродот вказує, що першими 
використовувати металеві монети почали лідійці. 
Сучасні вчені вважають, що перші монети були з 
електрума і чеканились близько 650–600 р до Р.Х. 
Швидке розповсюдження монет пов'язано із зруч-
ністю їх зберігання, дроблення і об'єднання, віднос-
ною великою вартістю при невеликій вазі та обсягу, 
що є дуже зручним при обмінних операціях.

З одного боку, повноцінна монета – це не грошо-
вий знак, а реальні гроші, з іншого – реальні гроші 
виступають як грошовий знак. Монета є безпосе-
редня єдність грошового знаку і реальних грошей. 
Вона є найвищим історичним пунктом у розвитку 
товарного вмісту грошей. Весь наступний рух являє 

Рис. 1. Концепції виникнення грошей
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собою спадну лінію розвитку товарних грошей. Сам 
по собі грошовий знак є зовнішнім по відношенню 
до вмісту, позначуваного ним. Тому вміст може змі-
нитись, перетворитись на протилежний, а грошовий 
знак залишиться тим самим і позначатиме зовсім 
інший вміст ніж спочатку.

Історія українських грошей бере свій початок з 
часів Київської Русі. Назва „гривня” походить від 
прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який 
носили на шиї. Частіше за все це були м'яко закру-
глені обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, при-
крашені кольоровою емаллю.

Монетні гривні унікальні – більш ніде, крім  
Русі, як грошова одиниця вони не використовува-
лися. Відомі кілька типів гривні: київські, новгород-
ські, псевдокиївські, чернігівські. Київські гривні 
виготовлялися зі срібла у вигляді шестикутних  
зливків вагою 160 грамів, новгородські важили 
204 грами й мали видовжену паличковидну форму. 
Псевдокиївські й чернігівські гривні за вагою  
наближалися до новгородських. Їх виникнення 
пов’язане зі спробою об’єднати південну і північну 
гривневі системи різної ваги. Відомі також «татар-
ські» гривні, якими Південна Русь виплачувала 
данину Орді.

На українських землях карбування власної 
валюти, златників та срібляників, започаткував київ-
ський князь Володимир Великий. Ці монети – перші 
державні документи, що зберегли зображення три-
зуба – знака київських князів.

На лицьовому боці монети зображено князя, який 
сидить на престолі, тризуб і напис "ВЛАДИМИР НА 
СТОЛЕ". На зворотному боці – карбовано лик Ісуса 
Христа і напис "А СЕ ЕГО ЗЛАТО".

На відміну від країн Заходу, які починали карбу-
вання власних монет, копіюючи римські, з чужими 
портретами та написами, златники і срібляники міс-
тять виключно давньоруські написи і зображення 
своїх князів. Карбування срібних монет продовжили 
Святополк Окаянний, Ярослав та Олег Тмутаракан-
ський. У часи національно-визвольних змагань у 
1917-1921 роках велике значення у розбудові само-
стійної і суверенної Української держави мало впро-
вадження національної валюти й створення незалеж-
ної банківської системи.

22 грудня 1917 року Центральна Рада прийняла 
закон про перетворення Київської контори Держ-
банку Росії на Український державний банк. Його 
першим директором став Михайло Кривецький. 
Саме він підписав першу банкноту самостійної Укра-
їнської держави – державний кредитовий білет вар-
тістю 100 карбованців, який було емітовано 5 січня 
1918 року. Його вартість дорівнювала 17,424 долі 
щирого золота (1 доля = 0,044 г золота).

Художник Георгій Нарбут, проектуючи ескіз бан-
кноти у 100 карбованців, звернув увагу на тризуб як 
знак, характерний для найдавніших національних 
грошей України – златників та срібляків князя Воло-
димира, і вмонтував його до композиції ескізу.

А 1 березня 1918 року Центральна Рада при-
йняла закон про запровадження нової грошової 

одиниці – гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорів-
нювала 1/2 карбованця.

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до 
влади у квітні 1918 року, відновив як основну гро-
шову одиницю Української Держави карбованець, 
що поділявся на 200 шагів. Було підготовлено ескізи 
банкнот вартістю 10, 25, 50, 100, 250 та 1000 карбо-
ванців. 

А що ж стосовно нашого часу звичайно з розви-
тком інновацій і сучасних технологій гроші почали 
вдосконалюватися. Товарні гроші, паперові гроші, 
банківські гроші. Протягом віків гроші постійно змі-
нювалися, і навіть у наш час цей процес не можна 
вважати завершеним. Гроші – надзвичайно складна 
категорія, про суть якої вчені сперечалися протягом 
багатьох століть.

Отже, сьогодні гроші диверсифікуються, бук-
вально на очах множаться їх види. Услід за чеками 
і кредитними картками з’явилися дебетні картки. 
А з 70-х років так звані «електронні гроші» (їх ще 
називають депозитними грішми, тому що вони зна-
ходяться на рахунках банків), які за допомогою 
комп’ютерних операцій можна використовувати для 
переказів з одного рахунку на інший. Різноманіт-
ність грошових засобів, які функціонують у сучасній 
економіці, потребує виміру грошової маси.

Сучасні гроші виконують три функції:
1) функція міри вартості полягає у визначенні за 

допомогою грошей ціни на всі товари і послуги;
2) функція засобу обміну полягає у використанні 

грошей як еквівалента обміну. Причиною цього є 
подільність грошей, зручність при використанні їх у 
розрахунках та інші;

3) функція засобу нагромадження полягає в 
тому, що гроші якнайкраще підходять на об’єкт 
зберігання та нагромадження: по-перше, це висо-
коліквідний актив; по-друге, сучасні гроші існують 
здебільшого в електронному вигляді, а це суттєво 
полегшує процес нагромадження. Ця функція не 
реалізовується в умовах гіперінфляції (суттєвого 
знецінення грошей).

Основою грошового обігу в сучасній економіці 
стали символічні гроші. Символічні гроші – це пла-
тіжний засіб і засіб обігу, чия вартість чи купівельна 
спроможність значно перевищує витрати на їх 
випуск. До символічних грошей відносять паперові 
кредитні гроші (банкноти), розмінну монету, – це 
декретні гроші, купівельна сила яких визначається 
законодавчо державним декретом.

Банкнота – банківський білет, який випускає цен-
тральний банк країни, що має законну платіжну силу 
на території країни. На сьогодні, основний вид папе-
рових грошей в Україні – гривні

Чек – цінний папір суворо встановленої форми, 
яка містить наказ власника рахунки банку чеко-
давця про виплату власникові чека зазначеної суми 
за пред'явленням або протягом обумовленого тер-
міну. Власника рахунку називають чекодавцем або 
трасантом.

Сучасні гроші по своїй суті є кредитними. Сучасна 
банкнота фактично є борговими зобов’язаннями, 
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забезпеченими гарантіями державного банку. Кре-
дитні гроші пройшли шлях розвитку від векселя, чеку, 
банкноти до кредитних карток і електронних грошей.

Кредитні гроші дозволяють переносити взаємо-
розрахунки у часі. Люди отримують зарплату, яка 
розрахована наперед, або за виконану раніше роботу. 
Грошима виплачують кредити, нараховують відсо-
тки та сплачують податки.

Використовуючи гроші, можна платити авансом 
за товари навіть до їх фактичного виробництва, або 
навпаки, виплатити вартість частинами вже після їх 
реалізації.

Електронні гроші – це окремий вид фіатних гро-
шей, які випускаються емітентом і зберігаються на 
цифрових носіях, а не на банківських рахунках.

Приймати електронні гроші для оплати за 
товари чи послуги може сам емітент та продавці, 
які згодні їх приймати. Фактично електроні гроші 
є зобов’язанням емітента забезпечити їх обмін на 
готівкові або безготівкові кошти.

Для прикладу – гроші на електронних гаман-
цях, або у віртуальних іграх. Електронні гроші без-
особові (при здійсненні операцій в межах ліміту)  
ідентифікується номер гаманця а не конкретна  
особа.

Електронні гроші не збільшують загальну гро-
шову масу, але прискорюють її обіг. В Україні еміту-
вати електроні гроші можуть тільки банки.

Безготівковими грошима називають записи на 
банківських рахунках, які можуть бути використані 
для розрахунків без переведення у готівку.

Безготівкові гроші можна використовувати для 
грошових переказів, взаєморозрахунків, платежів, 
або перевести в готівку, знявши з разунку через касу 
банку або банкомат. Ключем до банківського рахунку 
слугують платіжні картки.

Безготівкові перекази придумали лицарі ордену 
Тамплієрів приблизно 900 років тому. Щоб захис-
тити товарні гроші від грабіжників вони почали 
використовувати паперові чеки з підписом та від-
битками пальців. Чек давав право отримати готівку 
у будь-якому відділенні ордену, які знаходились в 
різних регіонах.

Віртуальні гроші – цифрові гроші, не забезпечені 
гарантіями держави, які випускаються і прийма-
ються для оплати чи обміну лише за згодою спіль-
ноти користувачів.

Приклад віртуальних грошей – криптовалюти, які 
випускаються за допомогою криптографії (шифру-
вання за певним алгоритмом).

Отже підсумовуючи,відмінність віртуальних 
гро-шей від електронних полягає в тому, що емі-
тенти електронних грошей завжди обмінюють їх на 
державні гроші. Емітенти криптовалюти не несуть 
ніяких зобов’язань щодо її обміну на державну 
валюту.

Рис. 2. Види грошей
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Правила використання грошей
• Перевіряйте банкноти на наявність водяних 

знаків та інших засобів захисту.
• Перераховуйте гроші не відходячи від каси чи 

банкомату.
• Не зберігайте значні кошти готівкою, носіть з 

собою тільки необхідну суму.
• Зберігайте основні гроші на банківських 

рахунках, користуйтесь платіжною карткою.
• Розраховуючись за товари та послуги, завжди 

просіть чек.
• Віддавайте перевагу безготівковим розрахун-

кам, їх простіше контролювати.
• Плануйте власні витрати, уникайте емоційних 

покупок.
• Заощаджуйте частину доходу щоб мати фінан-

сову подушку.
• Заощаджені гроші вкладайте в різні активи, не 

зберігайте більшу частину в готівці.
Цікаві факти про гроші

1. Окреме місто – окрема валюта.
Найбільш відомий приклад це м. Ітака в штаті 

Нью-Йорк. Місцева валюта називається «Ітак-
ська година» і в більшості випадків є еквівалентом 
оплати однієї години праці одним робітником. Ітак-
ська година приблизно дорівнює 10 доларам, – не 
поганий курс, вірно? Як результат – в обігу перебу-
ває понад 100 тис. доларів в цій специфічній валюті.

2. За грошима стежать
Хто ж, запитаєте ви? Секретна служба, – відпо-

відаємо ми. Мета як там не є благородна: перешко-
дити фальшуванню грошей. На сьогоднішній день, 
близько 250 000 доларів, що перебувають в обігу – 
підроблені.

3. Чому на монетах є борозенки?
Свого часу шахраї часто зрізали з зовніш-

ньої сторони невеликі смужки. Так як всі монети 

виготовлялися з дорогоцінних металів, їх вартість 
підкріплювалась вагою. Але монетний двір вирішив 
виправити дану ситуацію і на монети стали нано-
сити спеціальні борозенки. Цікаво: на монетах різ-
ного номіналу різна кількість борозенок.

4. Паперові гроші зовсім не паперові!
Так-так, ви не помилилися! Друкують сучасні 

купюри не на папері, а на спеціальному матеріалі. 
Він виготовляється з бавовни і нейлону, що дозволяє 
використовувати банкноти протягом тривалого пері-
оду. В іншому випадку купюри не прожили б і кіль-
кох тижнів, перебуваючи в постійному обігу. У дея-
ких країнах все ще продовжують експериментувати 
і шукають більш зносостійкий матеріал. Праця не 
марна – вже в низці країн можна зустріти гроші, 
виготовлені з тонкого пластику.

5. Зображення піраміди на доларах
В цілому, виникає закономірне питання: а яке 

відношення мають піраміди до американських 
доларів? Виявляється – має, та ще з явним підтек-
стом! Так образно символізуються перші 13 штатів 
в США (в піраміді також 13 блоків!). А відсутність 
вершини вказує на те, що процес створення ідеаль-
ної держави не має кінця, лише постійний розвиток 
і рух вперед.

Отже, важливість грошей зростає. Гроші – не 
декретуються державою, а спричинюються власне 
ринковою економікою. Роль держави – не визна-
чальна, а корегувальна в їх створенні. Гроші, як 
економічна категорія відомі з далеких часів. Поява 
грошей характеризується розвитком виробничих сил 
і товарних відносин. Маючи здатність обмінюва-
тися на будь-які цінності, гроші перетворюються в 
абстрактного носія вартості, в абсолютну ліквідність 
як абстрактну цінність чи багатство. Вони набува-
ють нових: форм ,значень і властивостей у сучас-
ному світі.
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Проведено аналіз вітчизняної законодавчої бази стосовно регулювання питань пов’язаних з операціями в яких 
використовуються крипто валюта. Встановлено, що відсутність законних та підзаконних актів створюють 
перепони для регулювання діяльності пов’язаною з крпитовалютою. Не зважаючи на функціонування ринку 
криптовалюти в статті наведено основні проблеми які необхідно вирішити, оскільки в подальшому це накла-
дає свій відбиток на ведення обліку криптовалюти. Проаналізовано функціонування ринку криптовалют та 
наведено його складові. Встановлено, що в нашій державі необхідно формувати та оновлювати законодавство 
у розрізі цифрової трансформації суспільства, а також приймати нормативно-правові акти з метою урегулю-
вання операцій з криптовалютою.
Ключові слова: цифрова трансформація, облік криптовалюти, державний контроль, ринок криптовалюти.

Проведен анализ отечественной законодательной базы по регулированию вопросов, связанных с операциями 
в которых используются крипто валюта. Установлено, что отсутствие законных и подзаконных актов создают 
преграды для регулирования деятельности связанной с крпитовалютою. Несмотря на функционирование 
рынка криптовалюта в статье приведены основные проблемы, которые необходимо решить, поскольку в даль-
нейшем это накладывает свой отпечаток на ведение учета криптовалюті. Проанализировано функциониро-
вание рынка криптовалюты и рассмотрены его составляющие. Установлено, что в нашем государстве необ-
ходимо формировать и обновлять законодательство в разрезе цифровой трансформации общества, а также 
принимать нормативно-правовые акты с целью урегулирования операций с криптовалюта.
Ключевые слова: цифровая трансформация, учет криптовалюты, государственный контроль, рынок 
криптовалют.

An analysis of the domestic legal framework for regulating issues related to transactions that use cryptocurrency. It has 
been established that the absence of laws and regulations creates obstacles to the regulation of cryptocurrency-related 
activities. Despite the functioning of the cryptocurrency market, the article presents the main problems that need to be 
addressed, as in the future it leaves it mark on the accounting of cryptocurrency. The functioning of the cryptocurrency 
market is analyzed, and its components are given. It is established that in our state it is necessary to form and update 
the legislation in the context of digital transformation of a society, and to accept regulatory legal acts for the purpose 
of settlement of operations with cryptocurrency.
Keywords: digital transformation, cryptocurrency accounting, state control, cryptocurrency market.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві гостро зростає потреба коштів, які можуть бути 
засобом платежу в різних електронних розрахунко-
вих системах, у віртуальних середовищах та мати 
вищій рівень захисту ніж паперові гроші. Впродовж 
останніх років значно зросла ринкова капіталізація 
криптовалют. В обігу знаходиться значна кількість їх 
різновидів, водночас найбільш вагомою компонент-
ною, в умовах сьогодення, виступає Біткоін (Bitcoin).

Наша держава знаходиться у певній неоднознач-
ності, оскільки з одного боку є необхідні умови для 
розвитку цифрових технологій. Багато талановитих 
IT-фахівців, комунікаційна інфраструктура, відомі 
на весь світ стартап – проекти. А з іншого боку існує 
відсутність зваженого державного підходу та одного 
вектору розвитку цифрової економіки, що створює 

певні штучні обмеження. Дуже застаріла нормативно-
правова база, відсутність повного пакету законів сто-
совно регулювання електронної комунікації, хмарних 
технологій, кіберзахист та регулювання криптова-
лютного ринку. Весь цей перелік проблем створює 
прірву між Україною та розвитком криптоіндустрії. 

Сумарний обсяг криптовалютного ринку сягає 
приблизно 156 млрд доларів. Біткоїн займає 45 від-
сотків від загальної вартості ринку. Найпоширеніші 
криптовалюти в Україні та світі є біткоїн (BTC), 
біткоїн кеш (BCC), ефір, рипл та багато інших.  
За останні роки фізичні особи декларують у своїх 
деклараціях певні суми криптовалюти, народні 
депутати не є виключенням. Обмін на гривню про-
понують такі біржі як Exmo, Kuna, BTC TRADE UA.  
Але останні дві біржі проводять операції з 
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криптовалютами тільки за гривню, в той час, як 
Exmo також пропонує транзакції в доларах США, 
євро, російських рублях і польських злотих. Не зва-
жаючи на функціонування ринку криптовалюти в 
Україні слід зазначити певні проблеми:

– неконтрольовані та майже не прогнозовані 
правові наслідки діяльності з криптовалютою;

– невизначеність питань з обліку та оподатку-
вання операцій з криптовлютою;

– невизначеність з ліцензування діяльності з 
майнингу;

– неможливість укладати смарт – контракти;
– невизначеність необхідності ліцензування пос-

луг з розробки криптовалют;
– невизначений правовий статус віртуальних 

активів;
– захист прав споживачів.
До однієї вагомої складності регулювання ринку 

криптовалюти варто віднести ідентифікацію корис-
тувачів, які є учасниками певного договору стосовно 
обміну цифрових активів на певні товари, роботи, 
послуги, головним є місце проведення певних опера-
цій та встановлення відповідних юрисдикцій. Регу-
лювання криптовалют і технології розподіленого 
реєстру належить одночасно до валютного ринку, 
фінансового законодавства та ринку цінних паперів 
[1]. Досить важко реалізувати процес законодавчого 
регулювання криптовалюти на практиці. В Україні і 
в світі не має єдиного підходу до визначення таких 
активів, не говорячи вже про регулювання та захист 
прав споживачів віртуальних валют. 

Будь-який законопроект, який буде прийнято в 
Україні з метою легалізації та регулювання крип-
товалюти буде мати вплив на показники бюджету 
(може призвести до збільшення доходів державного 
і місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних 
осіб, податку на прибуток підприємств, військового 
збору залежно від нормативно-правового врегулю-
вання ринку віртуальних активів в Україні та прак-
тики застосування даної законодавчої ініціативи). 
У разі прийняття відповідного закону він може наби-
рати чинності згідно із законодавством [1].

Криптовалюта, за сучасних умов господарювання, 
набуває значення одного з найвагоміших активів як 
для фізичних, юридичних осіб, так і державних орга-
нів. Проведені дослідження роблять наголос на тому, 
що використання криптовалют у фінансовому обороті 
має сталу тенденцію до зростання в майбутньому. 
Прийняття Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів Укра-
їни щодо оподаткування операцій з криптоактивами», 
реалізація Концепції державного регулювання опе-
рацій з криптовалютами створить умови для початку 
функціонування ринку віртуальних активів у відпо-
відності до чинного законодавства України з враху-
ванням балансу інтересів суб’єктів, що здійснюють 
операції з віртуальними активами, та держави, яка 
отримає додаткові надходження податків від даного 
сегменту господарських операцій не врегульовано [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велика кількість вітчизняних вчених – обліковців 

замаються питаннями відображення в обліку крип-
товалюти. Пропонують свої підходи відносно контр-
олю операцій з такими активами. Серед видатних 
вітчизняних вчених варто зазначити: Петрук О.М., 
Легенчук С.Ф., Тарасова Т.А., Усатенко О.В., Паш-
кевич М.С. та багато інших. Наразі триває полеміка 
між прихильниками цілковитої монополії держави 
на електронні гроші, крипто валюту і представни-
ками “анархо-капіталізму”, які виступають за під-
тримку вільного конкурентного ринку, ліквідацію 
повного контролю держави на користь індивідуаль-
ного суверенітету крипто валюти. Стає більш оче-
видним, що крипто технології можуть стати саме 
тією ланкою, якої досі бракувало структурному 
оновленню ринку валют та міжнародній системі 
валютно-фінансових трансакцій. Залишається від-
критим питанням нівелювання бар’єрів її широкого 
використання.

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає в аналізі складових ринка криптовалют. Визна-
чення держаних структур влади які повинні контр-
олювати операції з криптовалютою.

Виклад основного матеріалу. Основною про-
блемою щодо ведення криптобізнесу в Україні є те, 
що досить багато компаній, підприємств, фізичних 
осіб, які створюють, користуються та обмінюють 
криптовалюту роблять це без створення суб’єкта 
підприємницької діяльності, що регламентує собою 
ведення правильного бухгалтерського, податкового 
обліку та своєчасність сплати податків. Тобто отри-
мують прибутки, які не декларуються через відсут-
ність розуміння операцій та фінансового обліку [2]. 

Виходячи з того, що криптовалютам притаман-
ний ряд ознак грошей та фінансових інструментів, 
до державних стейкхолдерів можна віднести:

1) Національний банк України;
2) Міністерство фінансів України;
3) Державна фіскальна служба України;
4) Державна служба фінансового моніторингу 

України;
5) Національна комісія, що здійснює регулю-

вання у сфері ринків фінансових послуг;
6) Національна комісія з цінних паперів та фон-

дового ринку.
Наприклад, більшість європейських країн сьо-

годні також вводять в свій обіг цифрові гроші. Євро-
пейський суд визначив, що обіг криптовалюти регу-
лює той ж самий стандарт що регулює облік валют, 
монет, банкнот. Тобто цифрові валюти є платіжним 
засобом, а отже звільняються від оподаткування 
податком на додану вартість. Таким чином, можна 
стверджувати що біткоїн – це валюта, а не майно. 
Фіскальний статус таких цифрових активів залежить 
від країни ЄС. Європейський центральний банк з 
метою захисту фінансової стабільності та контролю 
в обігу обсягу криптовалюти зобов’язав біткоїн – 
платформи з онлайн гаманцями криптовалют іденти-
фікувати користувачів; ввів обмежене використання 
певних карток для розрахунків; дав змогу виконавчій 
владі отримувати доступ до будь-якої інформації по 
фінансовому напряму [3]. 
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Починаючи з квітня 2017 року в Японії крипто-
валюта стала платіжним засобом. Про це свідчить 
Закон «Про криптовалюту» від 1 квітня 2017 року, 
але офіційною грошовою одиницею є ієна. Контроль 
за обігом криптовалюти та операцій з ідентифіка-
цією учасників здійснює агентство з фінансових сер-
вісів. Усі операції з цифровими активами підлягають 
документування задля убезпечення від зловживань. 
Різні фахівці працюють над створенням Японської 
цифрової валюти J Coin [4]. 

Фінансовими активами визнаються різні види 
криптовалют у США, Канаді, Сингапуру. У США 
розташована сама більша кількість користувачів 
цифрових валют та біткойн банкоматів. Більшість 
стартапів пов’язані з інноваційними технологіями на 
платформі блокчейн. Федеральна резервна система 
США прирівнює монети до акцій. Такі монети визна-
ються токенами які дозволяють акціонерам голосу-
вати чи управляти компанією. Покупці криптовалют 
можуть спокійно обміняти їх на акції реальних ком-
паній. Усі права споживачів та захист інтересів регу-
люється законодавством про акції. Під жорстким 
контролем здійснюються операції пов’язані з торгів-
лею ф’ючерсами на біткоїн. Перейняти такий підхід 
нашій країні неможливо через слабку розвиненість 
акціонерного законодавства. 

У Канаді абсолютно протилежний підхід до визна-
ння криптовалюти. Будь-яка транзакція в цій країні 
розглядається як бартерна угода, біткоїн визнають 
товаром, а одержані доходи оподатковують прибут-
ком від ведення бізнесу. Купівля – продаж криптова-
люти оподатковується ПДВ та податком на доходи. 
Криптобіржі та компанії з обміну, які здійснюють 
операції з криптовалютою повинні бути зареєстрова-
ними, отримати від держави дозвіл і надавати необ-
хідну документацію контролюючим фінансовим 
органам [5]. На рисунку 1 наведено функціонування 
ринку криптовалют та його складові.

Формування законодавчої бази ґрунтується на 
уніфікації понятійно-категорійного апарату, оскільки 
невизначеність на рівні понять відлякує значну 

кількість учасників криптовалют. Тому, правове 
регулювання ринку криптовалют потрібно учасни-
кам ринку й державі. Для більшої кількості людей, 
поступове введення криптовалюти у правове поле 
важливе, оскільки зберігають свої заощадження в 
криптовалюті. Це зручно, нагадує технології без-
провідної оплати розрахунків NFC. Проте, участ-
ники ринку повинні не тільки довіряти один одному, 
а й мати певну систему захисту, яка знижує ризики 
пов’язані з використанням криптовалюти. 

Таким чином, під криптовалютою слід розуміти 
цифрову (віртуальну) валюту, з одиницею «сoin» 
(монета), яка емітується в мережі за певними прин-
ципами криптографії для забезпечення операцій та 
контролю створення нових монет. Інформація про 
транзакції доступна у відкритому вигляді та зазвичай 
не шифрується. Для забезпечення незмінності бази 
ланцюжка блоків транзакцій використовуються еле-
менти криптографії (цифровий підпис на основі сис-
теми з відкритим ключем, послідовне хешування).

Виходячи з цього, в нашій країні необхідно фор-
мувати та оновлювати законодавство у розрізі циф-
рової трансформації суспільства, а також приймати 
нормативно-правові акти з метою урегулювання опе-
рацій з криптовалютою. Для цього в Україні сформо-
вано [6]:

1) при Національному банку України створено 
робочу групу з фінансової стабільності для вивчення 
правового статусу біткоїна та інших криптовалют в 
Україні і світі;

2) мають свої повноваження в реалізації держав-
ної політики у сфері інформатизації і електронного 
управління і Державне Агентство з питань електро-
нного урядування України. Це агентство вносить на 
розгляд до Кабінету Міністрів України пропозиції 
щодо регулювання важливих питань у державній 
політики з питань обігу цифрової валюти.

3) з питань фінансової політики та діяльності 
працює Комітет Верховної Ради України, який роз-
робляє законопроекти про регулювання сфери обігу 
криптовалюти в Україні.

Рис. 1. Функціонування ринку криптовалют та його складові
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4) група ініціативних депутатів тісно працюють з 
недержавною організацією «Український блокчейн-
організація» та пропонують свої напрацювання з 
приводу законодавчого регулювання криптовалют-
ного ринку.

Станом на 05 листопада 2020 року на розгляд до 
Верховної Ради України подано Проект Закону про 
токенізовані активи та криптоактиви № 4328. Осно-
вною метою прийняття цього законопроекту є вста-
новлення правових та організаційних засад функці-
онування криптоіндустрії в Україні, стимулювання 
розвитку платіжної та цифрової інфраструктури, що 
забезпечує майнінг та обіг криптовалюти з дотри-
манням захисту прав користувачів і інтересів осіб 
(інвесторів), які здійснюють комерційну та еконо-
мічну діяльність у цій галузі [7].

Одним з основних завдань законопроектів в цій 
сфері є створення умов для стимулювання викорис-
тання цифрових активів в повсякденному житті під 
час здійснення товарообмінних операцій суб’єктами 
господарювання, захист прав, законних інтересів 
професійних учасників ринку та інвесторів [8]. 

Відносини у сфері токенізованих активів, крипто-
валюти, цифрових активів, віртуальних валют регу-
люється Конституцією України, Цивільним кодексом 
України, Господарським кодексом України, Зако-
нами України «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра-
їні», «Про інформацію», «Про електронні довірчі 
послуги», «Про електронні документи та електро-
нний документообіг», «Про стандартизацію», «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікацій-
них системах», «Про захист персональних даних», 
а також іншими нормативно-правовими актами [9].

Як зазначено в Законопроекті № 4328 система 
обліку цифрових даних дозволяє за потребою дер-
жавним органам ідентифікувати учасників будь-якої 
операції, якими можуть бути резиденти України. До 

користувачів такої системи належать споживач послуг 
та постачальник послуг. Споживач послуг – це корис-
тувач системи обліку цифрових даних, який отримує 
послуги, доступні в системі обліку цифрових даних, 
використовує токенізовані активи з метою здійснення 
господарської діяльності або для особистого вико-
ристання. Постачальник послуг – це користувач сис-
теми обліку цифрових даних, який надає послуги у 
сфері тонізованих активів і криптоактивів, забезпечує 
нагляд та контроль за проведенням обмінних опе-
рацій. Державна заборона або державні обмеження 
застосування криптоактивів можуть встановлюватися 
та застосовуватися на основі Методики визначення 
ризик-орієнтованого підходу, характерного для вияв-
лення сумнівних правочинів із криптоактивами [10].

На сьогодні в Україні існує підгрунтя для імп-
лементації криптовалюти в фінансово економічний 
оборот. У країні наявна уся інфраструктура щоб офі-
ційно займатися діяльністю, яка пов’язана з такими 
активами: 

– покупці та продавці криптовалют; 
–  криптовалютні біржі;
–  майнери криптовалют; 
–  творці нових криптовалют.
Висновки. Держава повинна сприяти імплемен-

тації та вдосконаленню методологічних рекоменда-
цій щодо реалізації ризик-орієнтованого підходу до 
посередницької діяльності з надання посередниць-
ких послуг щодо забезпечення здійснення операцій з 
обміну криптовалюти; розробити нормативно-правові 
акти у сфері обігу токенізованих активів і криптоакти-
вів у цивільному та господарському обігу, проводити 
ратифікацію та правозастосування міжнародних реко-
мендацій у сфері обігу токенізованих активів та крип-
тоактивів і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму; стимулювати прикладні наукові дослідження, 
галузевих цільових програм з впровадженням токе-
нізованих активів та криптоактивів і систему обліку 
цифрових даних відповідно до законодавства Укра-
їни; створювати сприятливого правового режиму для 
ведення господарської діяльності з застосуванням 
токенізованих активів і криптоактивів.
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Складні умови життєдіяльності промислових підприємств потребують від них економічної стійкості, яка в 
свою чергу забезпечується багатокритеріальним розвитком. Будь-яка багатокритеріальна задача може бути 
представлена ієрархічною системою. Існування ключових характеристик діяльності підприємства обумовлює 
їх розгляд як основних видів критеріїв оцінки діяльності. Зміст та величина критеріїв і є умовою об’єктивності, 
адекватності, достовірності оцінки діяльності підприємства. Саме від переліку, змістовної суті, структури кри-
теріїв, їх співвідношення між собою та обчислювального алгоритму отримання величини розрізняють методи 
оцінки діяльності підприємства в економіці. Об’єктивність оцінки діяльності залежить від врахування саме 
багатокритеріальності діяльності, а величина оцінки ґрунтується на математичному методі отримання цієї 
величини. В статті представлено огляд існуючих методів розв’язування багатокритеріальних задач для оцінки 
діяльності підприємства та узагальнено ці методи, відносно задач, які вони вирішують.
Ключові слова: оцінка, діяльність підприємства, багатокритеріальність, оптимізація, переваги, недоліки.

Сложные условия жизнедеятельности промышленных предприятий требуют от них экономической устойчи-
вости, которая в свою очередь обеспечивается многокритериальным развитием. Любая многокритериальная 
задача может быть представлена иерархической системой. Существование ключевых характеристик деятель-
ности предприятия обусловливает их рассмотрение в качестве основных видов критериев оценки деятель-
ности. Содержание и величина критериев и является условием объективности, адекватности, достоверности 
оценки деятельности предприятия. Именно от перечня, содержательной сути, структуры критериев, их соот-
ношение между собой и вычислительного алгоритма получения величины различают методы оценки дея-
тельности предприятия в экономике. Объективность оценки деятельности зависит от учета именно много-
критериальности деятельности, а величина оценки основывается на математическом методе получения этой 
величины. В статье представлен обзор существующих методов решения многокритериальных задач для 
оценки деятельности предприятия и обобщены эти методы, относительно задач, которые они решают.
Ключевые слова: оценка, деятельность предприятия, многокритериальность, оптимизация, преимущества, 
недостатки.

The difficult living conditions of industrial enterprises require economic stability, which in turn is ensured by multi-
criteria development. Any multicriteria task can be represented by a hierarchical system. The existence of key char-
acteristics of the enterprise determines their consideration as the main types of performance evaluation criteria. The 
content and size of the criteria is a condition of objectivity, adequacy, reliability of the assessment of the enterprise. 
It is from the list, the substantive essence, the structure of the criteria, their relationship between them and the com-
putational algorithm for obtaining the value distinguish methods for assessing the activities of the enterprise in the 
economy. The objectivity of the evaluation of activity depends on taking into account the multi-criteria of activity, 
and the value of the evaluation is based on the mathematical method of obtaining this value. The article presents an 
overview of existing methods for solving multicriteria problems for evaluating the activities of the enterprise and sum-
marizes these methods in relation to the problems they solve.
Keywords: evaluation, enterprise activity, multicriteria, optimization, advantages, disadvantages.

Постановка проблеми. Оцінка ефективності роз-
витку керованої економічної системи, повинно вра-
ховувати багатокритеріальність та різносторонність 
цієї системи. Отже використання багатокритеріаль-
ної оптимізації та розуміння методів розв’язання 

таких задач, їх переваг та недоліків є необхідним для 
прийняття вірних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Об’єктивність оцінки діяльності залежить від вра-
хування саме багатокритеріальності діяльності, то 
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величина оцінки ґрунтується на математичному 
методі отримання цієї величини. Математичними 
проблемами багатокритеріальності в оцінці діяль-
ності підприємства займались багато вітчизняних 
вчених, а саме: Вітлінський В.В. [3], Кизим М.О. [4], 
Пономаренко В.С. та Малярець Л.М. [5, 6] та інші. 
Але багато питань залишилось поза увагою вчених, 
зокрема, врахування багатокритеріальності в оцінці 
діяльності підприємства на основі застосування 
багатокритеріальної оптимізації.

Мета дослідження. Огляд методів розв’язування 
багатокритеріальних оптимізаційних задач для оцін- 
ки діяльності підприємства. Виявлення їх переваг та 
недоліків. Узагальнення отриманих результатів від-
носно задач, які вирішують ці методи. 

Виклад основного матеріалу.  Виконання умов 
комплексності та системності оцінки діяльності під-
приємства можливе на основі врахування багатьох 
критеріїв діяльності. Оскільки опис діяльності здій-
снюється за допомогою ієрархічної системи показ-
ників, які є визначальними описовими для діяль-
ності підприємства як об’єкта моделювання, постає 
проблема встановлення критеріїв оцінки. Будь-яка 
багатокритеріальна задача може бути представлена 
ієрархічною системою, на нижчих рівнях якої здій-
снюється оцінка об’єкта за окремими властивостями 
за допомогою векторів критеріїв, а на верхньому 
рівні – за допомогою механізму композиції отриму-
ється отримують оцінку об’єкта загалом. 

Об’єктивність оцінки діяльності залежить від 
урахування саме багатокритеріальності діяльності, 
тому величина оцінки ґрунтується на математич-
ному методі отримання цієї величини. 

Фахівці з проблем математичного програму-
вання, математичних методів Н.І. Холод, Л.В. Кузне-
цов, Я.Н. Жихар вважають [7], що серед багатокри-
теріальних задач слід виокремлювати чотири типи 
задач, а саме: 

1) задачі оптимізації на множині цілей, кожна з 
яких має бути врахована під час вибору оптимального 
розв’язку (задачі складання плану роботи підприєм-
ства, в яких критеріями є економічні показники); 

2) задачі оптимізації на множині об’єктів, якість 
функціонування кожного з яких оцінюється окре-
мими критеріями (задача розподілу дефіцитного 
ресурсу між підприємствами); 

3) задачі оптимізації на множині умов функціону-
вання (функціонування оцінюється певним частин-
ним критерієм); 

4) задачі оптимізації на множині етапів функ-
ціонування, де якість управління на кожному з 
них оцінюється частинним критерієм, а загальна 
якість – загальним векторним критерієм (задача розпо-
ділу квартального плану цеху за декадами із критерієм 
максимізації завантаження в кожній декаді кварталу).

У процесі розроблення методів розв’язання век-
торних задач вирішують ряд особливих проблем. 
До них належать проблема нормалізації, проблема 
вибору принципу оптимальності, проблема вра-
хування пріоритету критеріїв, проблема обчис-
лення оптимуму. Оскільки проблема нормалізації 

обумовлена різними одиницями і масштабами 
вимірювання показників чи складових загального 
критерію, то вона може бути вирішена методом, 
за допомогою якого побудована. Проблему вибору 
принципу оптимальності пов’язують із визначенням 
властивостей оптимального розв’язку і вирішення 
питання переваги оптимального розв’язку порівняно 
з іншими. Проблема врахування пріоритету частин-
них критеріїв виникає у випадку різної їх важли-
вості. Вирішення цієї проблеми можливе різними 
способами: евристичним шляхом або з використан-
ням математичних методів. 

Багатокритеріальні задачі можуть класифікува-
тись за такими ознаками: за варіантами оптимізації, 
за кількістю критеріїв, за типами критеріїв, за спів-
відношеннями між критеріями, за рівнем структури-
зації, за наявністю фактора невизначеності [7; 8].

Вважається, що найбільш важливою із класифі-
каційних ознак методів багатокритеріальної опти-
мізації є ознака за функціями особи, яка приймає 
рішення, а саме: 

1) методи пошуку оптимального розв’язку без 
участі ОПР; 

2) апостеріорні методи; 
3) апріорні методи; 
4) інтерактивні методи. 
У першій групі методів вирішальне правило, або 

безпосередній критерій будується без участі ОПР 
на основі певної аксіоматики. Тут задача полягає в 
пошуку певного компромісного розв’язку зазвичай 
у «центральній частині» фронту Парето. До цієї 
групи методів належать методи глобального крите-
рію і метод нейтрального компромісного розв’язку. 
Відмінністю апостеріорних методів є уточнення 
розв’язку багатокритеріальних оптимізаційних за- 
дач ОПР на основі своїх переваг після того, як отри-
мана певна множина недомінантних розв’язків.  
Ці методи ґрунтуються на апроксимації фронту 
Парето та передбачають використання еволюцій-
них алгоритмів. Загальним недоліком цих методів є 
великі обчислювальні затрати. 

У методах, що утворюють групу апріорних мето-
дів, розв’язання БОЗ ОПР вносить корективи до 
початку реалізації обчислювальної процедури, яка 
зазвичай спрямована на зведення багатокритеріаль-
ної задачі до однокритеріальної. Сюди відносять 
методи скалярної згортки, метод обмежень, лекси-
кографічне впорядкування та методи цільового про-
грамування [2]. 

До методів, які використовують обмеження за 
критеріями, належать два методи, а саме: 1) метод 
головного або провідного критерію; 2) метод послі-
довного застосування критеріїв (метод послідовних 
поступок, метод обмежень).

У методі цільового програмування передбача-
ється наближення значення кожного критерію до 
визначеної величини f xk � � , тобто досягнення вста-
новленої мети. У загальному вигляді задача цільо-
вого програмування формулюється як задача мінімі-
зації сум відхилень цільових функцій від цільових 
значень із нормованими вагами: 
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У методах, які ґрунтуються на знаходженні комп-

ромісного розв’язку, застосовується принцип гаран-
тованого результату. Така багатокритеріальна оптимі-
заційна задача має вигляд: maxmin f f

X j
F Х k� � � � �1, ..., .

В багатьох економічних багатокритеріальних 
оптимізаційних задачах використовують лінійні 
функції корисності вигляду F f xi i
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деяке додатне число, що характеризує відносну важ-
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Функції частинних критеріїв є увігнутими, і малі 
значення одного частинного критерію можна ком-
пенсувати великими значеннями вагових коефіцієн-
тів, що не завжди є правильним.

До цієї групи методів розв’язування БОЗ відно-
сять і метод аналізу ієрархій. Цей метод також ґрун-
тується на лінійній згортці критеріїв. Даний метод, 
запропонований Т. Сааті, базується на модифікації 
процедури призначення вагових коефіцієнтів, а 
саме спочатку слід визначити показники віднос-
ної важливості критеріїв aij , , , ,i k j k= =1 1 , вели-
чина яких вимірюється за шкалою 1 2 9, , ...,� � . Цей 
метод має не тільки недоліки лінійної згортки, але 
і свій власний – введення додаткового неефектив-
ного критерію може призвести до такої зміни ваго-
вих коефіцієнтів, що призведе до зміни розв’язку 
задачі. 

Серед методів розв’язування БОЗ виокремлю-
ється метод ELECTRE. Він є одним із перших мето-
дів, що утворили напрямок у галузі методів під-
тримки вибору зі скінченної кількості альтернатив 
за декількох критеріїв. Замість функції корисності 
будується правило у вигляді бінарного відношення, 
яке дозволяє виділити підмножину альтернатив із 
вихідної сукупності. 

До структурованих методів відносяться метод 
Джоффріона – Дайєра –Файнберга, метод Зайонца – 
Валеніуса, метод Штойєра, метод Штойєра – Чу для 
нелінійних задач. Характерною рисою структурова-
них методів є використання: 1) градієнтів; 2) вагових 
коефіцієнтів; 3) цільових точок; 4) обмежень.

Метод Джоффріона – Дайєра – Файнберга (GDF) 
ґрунтується на ідеях відомого методу Френка – Вулфа 
розв’язування опуклих задач оптимізації, який має 
істотну перевагу над іншими – швидку збіжність. 

У методі Зайонца – Валеніуса визначення упо-
добань ОПР спрямоване на зменшення невизначе-
ності у встановленні значень вагових коефіцієнтів. 
У цьому методі недоліком є багаторазове порівняння 
двох багатовимірних альтернатив.

У методі Штойєра лінійність функції корисності 
не обов’язкова. Лінійна згортка використовується 
лише для апроксимації уподобань. 

Метод Штойєра – Чу застосовується для 
розв’язування нелінійних задач з реалізацією ідей 
методу Штойєра. У нелінійній задачі пропону-
ється використовувати Чебишевські згортки, які 
позв’язані з ідеальною точкою. Цей метод відріз-
няється від методу Штойєра тільки тим, що замість 
лінійної функції з вагами використовується функція 
Чебишева � �� y, y y y*

i
*

i� � � �� �
�
max
, ...,i m

i
1

. Водночас усі 
труднощі методу Штойєра зберігаються і додаються 
нові, пов’язані з нелінійністю задачі. 

Метод STEM належить до перших ітератив-
них методів розв’язання БОЗ та в сучасних умо-
вах має багато модифікацій. Основна ідея цього 
методу – ставити ОПР прості питання відносно його 
вподобань. Відповіді використовуються для зміни 
обмежень на значення частинних критеріїв типу 
f x j mjj g� � � �, ,1 , а також розширення переліку 

частинних критеріїв, для яких отримано задовільне 
значення 

Розвитком методів розв’язування БОЗ у сучасних 
умовах є використання інструментів нечіткої логіки. 
Сам обчислювальний алгоритм розв’язання БОЗ він 
пропонує реалізувати в таких етапах. На першому 
етапі слід сформувати граничні значення показників 
ефективності. На другому кроці алгоритму пропону-
ється ранжувати варіанти за показниками ефектив-
ності за функцією належності нечіткого відношення 
переваги. В результаті отримують набір нечітких 
підмножин    Х Х Хm1 2, , ..., . Для кожної пари  Х Xlr ,  
обчислюють відносні узагальнені відстані та на 
їх основі розробляється відношення неподібності 
на множині Хm� � . Третім етапом цього алгоритму 
є формування інтегральної оцінки ефективності 
системи, а саме:� � �X X Xr r r

еф

X
V
r

� � � � � � �� �∩ ∪� , яку 
можна розглядати як інтегральний показник якості, 
визначений на множині Хm� � . 

Сучасними підходами до розв’язування БОЗ є 
підходи, які ґрунтуються на імітаційних моделях 
та використовують генетичні алгоритми [1]. Задача 
оптимізації на основі імітаційного моделювання 
формулюється так: необхідно знайти значення вхід-
них змінних (факторів), які оптимізують основний 
вихідний показник системи – загальний критерій 
(відгук). За допомогою імітаційних моделей обчис-
люється значення відгуку для різних комбінацій зна-
чень факторів, які пропонує алгоритм оптимізації. 
Пошуковий алгоритм оптимізації, використовуючи 
значення відгуку, покращує розв’язок. Тут однією 
із основних проблем є проблема тривалих прогонів 
імітаційних моделей, а також проблема попередньої 
збіжності алгоритму оптимізації. Розв’язування 
БОЗ ґрунтується на розробленні метамоделі, яка є 
наближеною математичною моделлю, що отримана 
в результаті експериментів з імітаційною моделлю 
з метою заміщення останньої в процесі оптимізації. 
Так, відомі алгоритми реалізації пошуку розв’язку за 
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допомогою еволюційних обчислень і нейромереж-
них метамоделей: алгоритм на основі контролю осо-
бин та алгоритм на основі контролю поколінь [9], а 
також алгоритм, який ґрунтується на стратегії інфор-
мованості операторів генетичних алгоритмів, що 
своєю чергою, передбачає генерацію великої кіль-
кості нащадків в операторах схрещування і мутації 
генетичного алгоритму і подальших обчислень їхніх 
функції придатності за допомогою метамоделі [ 10]. 

Метод FFANN (Feed-Forward Artificial Neural 
Networks) є першим інтерактивним методом багато-
критеріальної оптимізації з використанням нейрон-
них мереж для апроксимації функції вподобань ОПР. 
У цьому методі ОПР оцінює подані йому розв’язки, 
задаючи конкретні значення своєї функції вподо-
бань за кожним окремим розв’язком. Для спрощення 
процедури оцінки на кожній ітерації йому надають 

вектор Ф ф ф Х Хi i� � � � �� �max , DX , якому відпо-
відає значення функції вподобань φ (Ф) = 0 і ідеаль-
ний вектор Ф ф ф Х Хi i

* * min ,� � � � �� �DX  з оцінкою  
φ (Ф*) = 100. 

З огляду на переваги кожного з інтерактивних 
алгоритмів рекомендують їх поєднати. На сьо-
годні не існує загальної стратегії вибору параме-
трів оптимізації конкретних систем, але зрозуміла 
одностайність у думках відомих фахівців-матема-
тиків з проблем БОЗ про доцільність присутності 
в обчислювальних алгоритмах блоків оптимізації, 
наприклад, генетичного алгоритму,  метамоделі, 
блоку бази даних, блоку експертів. Так, архітектура 
системи оптимізації на основі імітаційного моде-
лювання, генетичного алгоритму і нейромережних 
метамоделей може бути такою. Розпочинається 
пошук розв’язку на основі генетичного алгоритмі, 

Таблиця 1
Огляд методів розв’язування багатокритеріальних оптимізаційних задач  
для оцінки діяльності підприємства

№
Задача, для якої 
рекомендується 

даний метод
Назва методу Недоліки методу Переваги методу

1 2 3 4 5

1

Оптимізація  
значень показ-
ників діяльності 
підприємства

Методи без участі 
ОПР

Не враховуються переваги, впо-
добання ОПР Строге математичне підґрунтя

2 Метод головного 
критерію

Встановлення пріоритету лише 
для одного критерію

Акцентування уваги ключо-
вому критерію і можливість 
управління

3 Метод послідовних 
поступок

Розв’язок слід перевіряти на 
предмет належності до області 
компромісів

Реалізація концепції обме-
жень, які накладають на зна-
чення критеріїв

4
Метод, де застосову-
ється принцип гаран-
тованого результату

Встановлення нижніх меж змін 
показників Розв’язок є ефективним

5
Метод Джоффріона – 
Дайєра – Файнберга 
(GDF)

Багаторазове попарне  порів-
няння критеріальних поступок Швидка збіжність метода

6 Метод Зайонца – 
Валеніуса

Багатократне порівняння двох 
багатовимірних альтернатив

Достатньо швидка збіжність 
метода

7

Визначення мак-
симального рівня 
оцінки діяльності 
підприємства або 
оптимальних зна-
чень показників 

Методи, які ґрунту-
ються на скалярній 
згортці критеріїв в 
один

Експертне встановлення вагових 
коефіцієнтів

Визначення ключових, пріо-
ритетних критеріїв

Методи, які викорис-
товують обмеження 
на критерії

Необхідність обґрунтування 
обмежень на критерії

Можливість розгляду допус-
тимих інтервалів змін значень 
критеріїв8

9 Методи цільового 
програмування

Невеликі зміни параметрів 
задачі можуть призвести до 
істотної зміни розв’язку

Урахування переваг ОПР

10 На основі концепції 
функції корисності

Необхідність надання ОПР 
інформації для побудови функції 
корисності

Урахування вподобань ОПР

11 Метод аналізу  
ієрархій

Необхідність надання ОПР 
інформації в порівнянні крите-
ріїв

Урахування переваг ОПР

12 Метод ELECTRE

Необхідність обґрунтування 
ОПР вагових коефіцієнтів для 
частинних критеріїв, визначення 
ціни переходу із класу в клас для 
побудови індексів узгодженості

Критерії можуть бути як кіль-
кісні, так і якісні показники
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формування метамоделі використанням бази даних 
для передавання навчальних прикладів з метою 
навчання нейронної мережі, визначається кількість 
прогонів імітаційної моделі для однієї особини, яку 
пропонує генетичний алгоритм. Реалізується стра-
тегія пошуку на основі метамоделі. Завданням 
експертів є визначення кількості нащадків і спо-
сіб генерації нащадків в операторах схрещування і 
мутації на кожному етапі пошуку розв’язку [1].

Отже, аналіз сучасних методів БОЗ дозволив 
конкретизувати їхні переваги та недоліки для роз-
в’язування задачі багатокритеріальної оцінки діяль-
ності підприємства та систематизувати Їх відносно 
задач, які вирішує той чи інший метод. У табл. 1 
наведено результати цього аналізу [5].

Висновки. Таким чином, існування великого 
набору методів розв’язування БОЗ надає широкі 
можливості для управління діяльністю підприємства. 
Це, по-перше, визначення реально можливого досяг-
нення максимального рівня ефективності діяльності 
на основі оптимальних значень основних показників 
діяльності, структурованих за основними критері-
ями діяльності, по-друге, визначення умов стійкості 
функціонування підприємства зі збереженням від-
повідного рівня ефективності діяльності, в-третіх, 
отримання оптимальних значень показників діяль-
ності, які можна використовувати як еталонні при 
здійсненні оцінки діяльності та обґрунтування пла-
нових і бажаних значень показників при розробленні 
та коригуванні стратегій на підприємстві.  

1 2 3 4 5

13

Максимізація 
ефективності 
діяльності під-
приємства 

Метод Штойєра
Метод є складним, оскільки ОПР 
потрібно вибирати з 3m  багато- 
критеріальних альтернатив

Не-обов’язковість умови 
лінійності функції корисності

14 Метод Штойєра – Чу Складність реалізації  обчислю-
вального алгоритму

Можливість розв’язування 
нелінійних задач

15 Метод STEM Евристичний вибір зміни зна-
чень критеріїв

Розв’язок оптимальний за 
Парето

16
Методи з викорис-
танням нечіткої 
логіки

Втрата чітких меж зміни крите-
ріїв

Можливість використання в 
умовах повної або часткової 
визначеності та використання 
неметричних величин

17 Метод FFANN
Необхідність програмної реалі-
зації в спеціальних програмних 
середовищ

Використання інформації 
ОПР та діалогова процедура 
пошуку розв’язку

18
Методи, які викорис-
товують генетичні 
алгоритми на іміта-
ційні моделі

Складність обчислень, необхід-
ність програмної реалізації в 
спеціальних програмних серед-
овищах

Використання апроксима-
ції, універсальних процедур 
пошуку

Продовження Таблиці 1
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У статті розглядаються основні тенденції руху міжнародного капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) в українську економіку. Європейський вектор інтеграції потребує ефективного використання експорт-
ного потенціалу регіонів (зокрема Запорізького). Запорізька область є одним з регіонів України, що найбільш 
динамічно розвивається протягом останніх років. Вона є провідним центром вітчизняного машинобудування. 
Запорізьку область можна віднести до областей із високим рівнем залежності від міжнародної торгівлі. Серед 
закордонних партерів найбільшу питому вагу займають країни СНД і Азії, а потім вже країни ЄС. У статті 
здійснено аналіз інвестиційного співробітництва Запорізького регіону з основними інвестиційними партне-
рами із країн ЄС. Проведене дослідження дозволяє спрогнозувати подальший рівень  потоків прямих фінансо-
вих інвестицій в економіку регіону у майбутньому. 
Ключові слова: інновація, євроінтеграція, ПІІ (прямі іноземні інвестиції), ТНК (транснаціональна корпора-
ція), ВВП (валовий внутрішній продукт), ЗЕД (зовнішньо-економічна діяльність).

В статье рассматриваются основные тенденции движения международного капитала в виде прямих ино-
странных инвестиций (ПИИ) в украинскую экономику. Европейский вектор интеграции требует ефективного 
использования експортного потенциала регионов (в частности Запорожского). Запорожская область является 
одним  из регионов Украины, который динамично развивается на протяжении последних  лет. Она  является  
ведущим  центром отечественного машиностроения.  Запорожскую область можно отнести к областям с высо-
ким уровнем зависимости от международной торговли. Среди зарубежных партнеров наибольшее значение 
имеют страны СНГ и Азии, а потом уже страны ЕС. В статье проведен анализ инвестиционного сотрудниче-
ства  Запорожского  региона  с основными инвестиционными партнерами из стран ЕС. Проведенное исследо-
вание позволяет спрогнозировать  дальнейший уровень потоков прямых финансовых  инвестиций  в эконо-
мику  региона в будущем.
Ключевые слова: инновация, евроинтеграция, ПИИ (прямые иностранные инвестиции), ТНК (транснацио-
нальная корпорация), ВВП (валовой внутренний продукт), ВЭД (внешнеэкономическая деятельность).

In the article considered main tendencies of the movement of international capitals in the form of direct foreign 
investments (DFI) into the Ukrainian economy The European vector of integration needs to be used effectively export 
potential of the regions (in particular the Zaporozhye). The Zaporozhya region is one of the regions of Ukraine 
which is developing  most dynamically in recent years. It is a leading  center of national mechanical engineering. 
The Zaporozhya region can be atpartnerstributed to areas and with a high level of dependence on international trade. 
Among foreign partners, Asian and the CIS countries are the most important and then the EU countries. The article 
analyzes the innovation cooperation with major investment from EU countries. Implementation of the analysis of the 
impact of these processes on the regional economy of the Zaporozhya region allows to predict the next level flows of 
direct financial investment in the region’s economy in the future.
Keywords: innovation, European integration, DFI (direct foreign investments), TNC (transnational corporations), 
GDP (Gross Domestic Product), FEA (foreign economic activity).
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Постановка проблеми. Розвиток процесів гло-
балізації в ХХ и ХХI сторіччях привів до створення 
нової, галузі світової економіки – міжнародних 
фінансів і світового фінансового середовища, голо-
вними рисами котрих є: відкритість національних 
кордонів для руху капіталу, майже повна відсутність 
законодавчих обмежень для міжнародного бізнесу, 
прозорість ведення бізнесу, відкритість економіки, її 
ринковий характер. 

Кон’юнктура на ринку прямих іноземних інвес-
тицій (ПІІ), має надзвичайно важливий та довго-
строковий вплив на  розвиток світової та регіональ-
ної економіки різних країн світу. Чітка дія законів 
попиту та пропозиції  на закордонні інвестиції  та 
високі темпи розвитку національної економіки країн 
дозволяють визначити основні причини росту ВВП 
країн, а також проаналізувати та спрогнозувати 
стратегічну політику ТНК (транснаціональних кор-
порацій) щодо інвестицій на різних континентах та 
у різних регіонах світу. Проте, особливості міжна-
родного руху капіталу в значній мірі залежать від 
розвитку  національної економіки  та її потенціалу 
генерувати інновації та залучати інвестиції з подаль-
шим їх  ефективним використанням на користь наці-
онального господарства в цілому та для розвитку 
окремих регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізом питань, пов’язаних з проблемами розвитку 
інвестиційних процесів у світі займалися як сучасні 
зарубіжні, так і українські дослідники. Серед них 
інвестиційна діяльність розглядалась у роботах 
О.Я. Жаліло, Ст. Геєця, А. Філіпенка, О. Шниркова, 
Ю. Макогона, В. Рокоча, Г.Я. Глухої, Л. Федулової, 
Ст. Шарпа Р., Дорнбуша, І. Бланка, С. Брю, Р. Фатхут-
дінової, Д. Лук’яненко, та багатьох інших.

Теоретико-методичні та практичні аспекти розви-
тку зовнішньоекономічних відносин окремих регіо-
нів та інтеграційних процесів, знайшли своє відо-
браження та набули значного розвитку у наукових 
роботах та дослідженнях таких вітчизняних вчених 
як: Губіна В., Козак Ю.Г., Куреда Н.М, Кутідзе Л.С., 
Орловська О.В., Рязанова Н.О., Третяк В.В., Шкуру-
пій О.В. та інших. Проведений аналіз робіт зазначе-
них авторів засвідчив відсутність певних пропозицій 
щодо удосконалення сучасних методів управління 
зовнішньоекономічними операціями на підприєм-
ствах шляхом поєднання впливу зовнішніх чинників 
на ЗЕД підприємств з майбутніми прогнозованими 
обсягами експортно-імпортних операцій. Недо-
статня розробка методів підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності регіональних під-
приємств, визначили вибір теми та проблематики 
статті. Актуальність цієї проблеми підвищується у 
зв’язку зі зростанням ролі регіонів в період євроін-
теграції економіки.

Мета статті. Метою даної роботи є визначення 
перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств Запорізького регіону, його потен-
ціалу та надання рекомендацій щодо підвищення 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств з країнами ЄС та іншими країнами світу, 

аналіз інвестиційного співробітництва Запорізького 
регіону з основними інвестиційними партнерами, 
розробка стратегій розвитку держави та регіону 
загалом, так і окремих їх галузей; розвиток іннова-
ційного потенціалу регіону на основі вже існуючих 
підприємств високотехнологічного машинобудів-
ного комплексу.

Виклад основного матеріалу . Іноземні інвести-
ції відіграють важливу роль в економічному розвитку 
будь-якої країни незалежно від рівня її економічного 
розвитку. Відповідно до Закону України “Про режим 
іноземного інвестування” [1], іноземна інвестиційна 
діяльність розглядається як послідовна, цілеспрямо-
вана діяльність, що полягає в капіталізації об’єктів 
власності, у формуванні та використанні інвести-
ційних ресурсів, регулюванні процесів інвестування 
і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних 
товарів, створенні відповідного інвестиційного клі-
мату і має на меті отримання прибутку або певного 
соціального ефекту.

За підрахунками Міністерства економіки Укра-
їни, необхідність в інвестиціях для якнайшвидшого 
реформування нашої економіки становить нині 
понад 40 млрд дол. [2, с. 178]. Досягнення якісного 
відтворення та ефективного використання виробни-
чого потенціалу потребує значних ресурсів. В умо-
вах їх обмеженості одним із джерел фінансування є 
іноземний капітал у формі кредитів, прямих і порт-
фельних інвестицій. Іноземне інвестування дає мож-
ливість задовольняти тимчасові потреби вітчизня-
ного виробника у фінансах.

Іноземні інвестиції потрібно розглядати як сти-
мулятор економічного розвитку та політичної стабі-
лізації. Світовий досвід переконує, що для макроеко-
номічної стабілізації країн з перехідною економікою 
та їх інтеграції у світову економіку необхідні темпи 
зростання ВВП не менше 5-6% у рік. У свою чергу 
для досягнення цієї мети потрібні інвестиції в еконо-
міку країни на рівні 19-25% ВВП, а ПІІ мають бути 
на рівні 10% валових внутрішніх інвестицій.

Єдиним внутрішнім джерелом інвестиційного 
капіталу є заощадження. Найбільшими постачаль-
никами інвестиційного капіталу є індивідуальні 
зберігачі. Не фінансові корпорації є головними 
творцями інвестиційного фонду (приблизно 60% у 
розвинутих країнах), але їхні заощадження, набува-
ючи форми нерозподіленого прибутку й амортиза-
ційних відрахувань, здебільшого залишаються все-
редині корпорації. Фінансові потреби корпорацій, 
як правило, перевищують їхні заощадження. А тому 
на ринку інвестиційного капіталу підприємницький 
сектор виступає як чистий кінцевий позичальник-
споживач інвестиційного капіталу. Державний сек-
тор також звичайно виступає чистим позичальни-
ком [2, с. 182].

У перші роки незалежності (з 1991 р. по 1994 р. 
включно) в Україну надійшли перші 484 млн. дол. США 
ПІІ. Протягом 1995-1998 рр. приплив залучених 
інвестицій постійно збільшувався і на початок 
1999 р. сумарний обсяг становив 2810,7 млн. дол. США 
[3, с. 253].
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 Починаючи з 2004 р. ПІІ почали більш стрімко 
надходити до української економіки. А вже на почат- 
ку 2008 р. був зафіксований найбільший приплив ПІІ 
до України, який становив 8303,4 млн дол. США. 
Щодо частки прямих іноземних інвестицій в Укра-
їну у ВВП, то протягом 2005-2007 років спостері-
галося зростання від 19,51% у 2005 році до 20,70% 
у 2007 році. Це пояснюється тим, що темп росту 
прямих іноземних інвестицій в Україну перевищу-
вав  темп росту ВВП. 

Включення регіонів України до європейського 
економічного простору зумовлює необхідність не 
лише нарощування торговельних та інвестиційних 
потоків у сфері, але й підвищення їх конкурентоспро-
можності. Європейський вектор інтеграції потребує 
ефективного використання експортного потенціалу 
регіонів, розширення можливостей для диверсифі-
кації економіки та якісних реформ у сфері регулю-
вання розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Від-
сутність системних заходів регіональної політики 
розвитку відповідно до сучасних євроінтеграційних 
умов ставить під загрозу можливість не лише імп-
лементувати європейський досвід, але й ефективно 
використовувати торгівельний та інвестиційний 
потенціали регіонів України. 

Під впливом євроінтеграції, лібералізації рин-
ків та спрощення митних бар’єрів, регіони повинні 
адаптуватись до змін, які відбуваються за резуль-
татами інтеграційних процесів, оскільки, для того, 
щоб успішно експортувати продукцію на зовнішній 
ринок з урахуванням ускладнених умов конкуренції, 
важливим та досить актуальним є дослідження осно-
вних підходів та методів покращання зовнішньоеко-
номічної діяльності. 

В умовах сучасних тенденцій розвитку між-
народної економіки,  глобалізації, інтернаціоналі-
зації та поглиблення участі країн у міжнародному 
поділі праці, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) 
відіграє вагому роль в розвитку економік країн 
світу. Головними суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності завжди були і залишаються підпри-
ємства країни. Для нашої країни вагоме значення 
набувають, зокрема, підприємства машинобудівної 
галузі, зовнішня торгівля яких складає значну час-
тину загального товарообігу України. Налагодження 
ефективної зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств матиме позитивний вплив на зовніш-
ньоторговельний баланс нашої країни. Для цього 
потрібно максимально ефективно та розумно нала-
годити процеси управління ЗЕД на підприємствах 
Запорізької області.

Запорізька область є одним з регіонів України, 
що найбільш динамічно розвивається протягом 
останніх років. Вона є провідним центром вітчизня-
ного авіаційного моторобудування, металургійного 
виробництва, виготовлювачем широкої гами транс-
форматорів та іншої високотехнологічної продук-
ції, яка стала брендом регіону [4]. Тому актуальним 
питанням є визначення особливостей її зовнішньо-
торгівельної діяльності у порівняні з іншими регіо-
нами України (табл. 1).

Як бачимо з таблиці 1, за показником результа-
тивності, а саме сальдо зовнішньої торгівлі, Запо-
різька область має додатне сальдо, як по товарам, так 
і послугам. Зовнішня торгівля послугами має значно 
менші обсяги, порівняно з товарами.

Регіони України вкрай нерівномірно і якісно 
по-різному беруть участь у зовнішньоекономічних 
зв’язках, що знаходить висвітлення як в об’ємних, 
так і в структурних показниках їх економічного роз-
витку: таким чином контури диференціації терито-
рій відображають характер включення України у 
процеси глобалізації і регіоналізації. Зовнішньоеко-
номічна орієнтація промислово розвинених регіонів 
очевидна через те, що вони володіють значимим у 
сучасних умовах експортним потенціалом, займа-
ють вигідне географічне положення, мають інфра-
структуру, яка забезпечує їх функціонування, мають 
диверсифіковану виробничу структуру. Зовнішньое-
кономічні зв’язки здійснюються в основному через 
великі міста, які виконують функції адміністра-
тивно-політичних центрів; у великих містах діють, 
як правило, біль шість всіх розміщених у регіоні під-
приємств з іноземними інвестиціями [4].

Регіони можуть демонструвати певний рівень 
залежності від міжнародної торгівлі, який визнача-
ється як відношення половини вартості міжнародної 
торгівлі (експорт та імпорт) до валового внутріш-
нього продукту, а на рівні регіону – до валового регі-
онального продукту [5, с. 51]. Відповідно до градації 
Світового банку високим рівнем залежності від між-
народної торгівлі вважається показник рівня від 45% 
до 93%, середнім – 14%-44%, низьким – 2,7%-13%. 

Розрахуємо рівень залежності від міжнародної 
торгівлі для всіх регіонів України, використову-
ючи дані таблиці 1. В результаті обчислення рівня 
залежності від міжнародної торгівлі для всіх регі-
онів України, маємо, що Запорізьку область можна 
віднести до областей із високим рівнем залежності 
від міжнародної торгівлі, оскільки вона займає ліди-
руюче місце у 2015 році (рис. 1). Використовуючи 
метод групування сформуємо три групи регіонів: 
сильно залежні, середньо залежні, низько залежні. 
В таблиці 2 подано результати групування. 

Запорізька область – розвинутий промисловий 
регіон не тільки в Україні, але і в східній Європі, 
відіграє важливу роль в розвитку економіки України.

Діапазон товарів, що випускаються в області скла-
дають: промислові трансформатори, жатки, авіадви-
гуни, легкові автомобілі, продукція чорної та кольо-
рової металургії, харчової промисловості та інші.

Запорізька область є одним з лідерів серед укра-
їнських регіонів за обсягами зовнішньої торгівлі. 
Велика частка виробництва флагманів Запорізької 
індустрії, таких як відкриті акціонерні товариства 
«Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Запорізький 
виробничій алюмінієвий комбінат», «Запоріжтранс-
форматор», «Мотор Січ», «Перетворювач», спрямо-
вана на зовнішні ринки [8].

Вона є чітко означеним експортоорієнтованим 
регіоном, в якій обсяги експорту більш ніж в 2 рази 
перевищує обсяги імпортних закупівель. За обся- 
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Таблиця 1
Показники зовнішньої торгівлі у регіонах України за 2015 р., млн дол. США*

З/п Регіон Експорт 
послуг

Імпорт 
послуг

Сальдо 
послуг

Експорт 
товарів

Імпорт 
товарів

Сальдо 
товарів

1 Вінницька 62,6 11,8 50,8 846,9 266,6 580,3
2 Волинська 51,5 15,4 36,1 631,7 622,0 9,7
3 Дніпропетровська 283,3 385,0 -101,7 6399,0 3210,6 3188,4
4 Донецька 377,4 210,2 167,2 3697,3 1202,6 2494,7
5 Житомирська 32,1 9,2 22,9 441,3 246,4 194,9
6 Закарпатська 172,9 20,8 152,1 1094,4 1011,7 82,7
7 Запорізька 135,0 60,8 74,2 2933,3 1084,1 1849,2
8 Івано-Франківська 45,4 13,2 32,2 373,0 296,2 76,8
9 Київська 222,6 132,5 90,1 1691,2 2586,1 -894,9
10 Кіровоградська 27,3 22,5 4,8 406,6 105,4 301,2
11 Луганська 14,1 96,5 -82,4 257,8 318,4 -60,6
12 Львівська 366,1 49,9 316,2 1206,4 1448,3 -241,9
13 Миколаївська 441,3 50,8 390,5 1603,1 573,0 1030,1
14 Одеська 878,6 128,8 749,8 1727,5 966,2 761,3
15 Полтавська 56,2 144,9 -88,7 1481,0 813,8 667,2
16 Рівненська 21,9 14,8 7,1 378,3 202,2 176,1
17 Сумська 37,2 66,3 -29,1 606,6 403,5 203,1
18 Тернопільська 42,7 10,0 32,7 291,0 259,6 31,4
19 Харківська 260,6 102,4 158,2 1311,7 1283,5 28,2
20 Херсонська 25,7 7,6 18,1 239,3 140,7 98,6
21 Хмельницька 22,1 9,1 13,0 401,6 259,3 142,3
22 Черкаська 19,9 18,2 1,7 434,2 228,1 206,1
23 Чернівецька 19,1 1,8 17,3 108,3 78,4 29,9
24 Чернігівська 17,3 14,3 3,0 551,6 378,5 173,1
25 м. Київ 2695,1 2222,7 472,4 8744,3 14492,8 -5748,5

*Джерело: складено за [7]

гами експорту Запорізька область посідає четверте 
місце серед регіонів України. Динаміка експорту та 
імпорту товарів і послуг до країн ЄС подана на рис. 3, 
з якого видно, що у 2009 році відбулося стрімке 
падіння і потім поліпшення ситуації у 2010 році. 
Проте, з 2011 року відбувається зниження обсягів 
експорту та імпорту. Розрахуємо частку ЄС та інших 
континентів у зовнішній торгівлі Запорізької області, 
використовуючи дані Запорізького управління статис-
тики [8]. В таблиці 3 подана динаміка географічної 
структури Запорізької області за 1996-2015 р.

Географічна структура експорту товарів подана 
на рис. 4. 

Серед країн-експортерів у 2015 році найбільшу 
питому вагу займають країни СНД і Азії, а потім вже 
країни ЄС. Обсяг експорту товарів до країн Євро-
пейського Союзу у січні-вересні 2016 року стано-
вив 29,1 % від загального обсягу експорту, до інших 
країн світу – 70,9 %, у т.ч. до Російської Федера-
ції – 21,3 %. Порівняно з січнем-вереснем 2015 року 
обсяги експорту до країн ЄС зменшилися на 25,2 %, 
до Російської Федерації – зменшилися на 37,2 %. 

Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС 
здійснювались до Італії – 5,7% загального обсягу 
експорту, Польщі – 4,4%, Болгарії – 4,1%, Німеч-
чини – 2,2%. Порівняно з 2014 р. зріс експорт товарів 

Таблиця 2
Розподіл регіонів України за групами відповідно до рівня залежності від міжнародної торгівлі

Назва групи  
та діапазон залежності Області України

(61,38%-84,84%)
сильнозалежні Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Миколаївська, Київська, Запорізька

середньозалежні
(37,91%-61,37%) Сумська, Чернігівська, Полтавська, Львівська, Одеська

низькозалежні
(0%-37,89%)

Луганська, Чернівецька, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Івано-Франків-
ська, Хмельницька, Житомирська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська, Харків-
ська, Донецька

Джерело: розраховано авторами за [6; 7]
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до Італії в 1,7 разів, однак, зменшився експорт до 
Німеччини – на 24,3%, Польщі – на 18,3%, Болгарії – 
на 1,9%. 

За 2015 року експорт послуг дорівнював 
135,0 млн дол., імпорт – 60,8 млн дол. У порівнянні 

з 2014 року обсяг наданих послуг зменшився в 
1,5 рази, отриманих – на 19,5%. Позитивне сальдо 
торгівлі послугами склало 74,2 млн дол. США. 
Запорізька область зайняла по експорту і по 
імпорту десяті місця (1,4% і 1,2% обсягів України 

 Рис. 1. Нова економічна мапа у 2014-2016 рр. порівняно з 2007 роком
Джерело: [6]

Рис. 2. Рівень залежності від міжнародної торгівлі для всіх регіонів України у 2015 році
Джерело: розраховано авторами за [6; 7]
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Рис. 3. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг до країн ЄС у 1996-2015 рр.
Джерело: складено авторами за [9]

 

Таблиця 3
Динаміка географічної структури Запорізької області за 1996-2015 р., %

Роки СНД ЄС Азія Африка Америка
1996 40,52 24,36 32,01 1,74 1,38
1997 36,92 17,88 37,91 3,18 4,09
1998 28,48 25,94 37,15 2,93 5,52
1999 27,78 24,42 37,34 4,69 5,77
2000 32,84 23,73 31,95 3,78 7,70
2001 31,44 32,30 27,33 5,16 3,74
2002 27,65 30,25 35,63 4,02 2,46
2003 32,38 30,08 30,40 4,29 2,85
2004 34,58 27,82 29,23 4,14 4,24
2005 42,02 25,06 26,84 4,01 2,07
2006 45,56 27,61 19,82 3,52 3,47
2007 51,91 21,40 19,98 4,24 2,46
2008 52,07 20,25 21,70 4,11 1,86
2009 51,65 15,25 25,40 6,00 1,69
2010 49,36 20,44 22,09 6,19 1,91
2011 48,75 23,10 21,17 4,53 2,44
2012 50,69 20,42 19,93 6,81 2,13
2013 48,11 18,60 21,43 9,32 2,50
2014 38,04 23,29 25,90 9,83 2,91
2015 30,62 28,39 29,70 9,20 2,08

Джерело: складено авторами за [9]

відповідно). Обсяг експорту послуг до країн Євро-
пейського Союзу становив 17,2% загального обсягу 
експорту, до інших країн – 82,8% (за 2014р. – 15,9% 
та 84,1% відповідно). 

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-
вересень 2016 року склав $ 2372,9 млн. і змен-
шився порівняно з відповідним періодом 2015 року 
на 23,3%, у тому числі обсяг експортних поставок 
($ 1658,0 млн., 4 місце серед регіонів) – на 26,5% 

(скорочення по всіх товарних групах, крім про-
дуктів тваринного походження і жирів та олії тва-
ринного або рослинного походження), імпортних  
($ 714,9 млн., 10 місце) – на 14,8%, (скорочення по 
всіх товарних групах, окрім механічного і електрич-
ного обладнання, продуктів тваринного походження 
та продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей про-
мисловості). При цьому сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами залишається позитивним ($ 943,1 млн.) [9].
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Протягом січня-вересня 2016 року зовнішньотор-
говельні взаємовідносини підтримувались з парт-
нерами із 132 країни світу. У структурі експорту 
найбільшу частку склали чорні метали – 56,4% 
загального обсягу експорту товарів, механічні та 
електричні машини – 16,4%, продукти рослинного 
походження – 7,0%, жири та олії тваринного або 
рослинного походження – 6,6%, мінеральні про-
дукти – 3,9%, продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості – 3,1%, готові харчові 
продукти – 3,0%.

Останнім часом все більш динамічно змінюється 
товарна номенклатура експорту в бік збільшення 
частки наукомісткої та високотехнологічної продук-
ції високого ступеня переробки. Цей процес незво-
ротньо веде до географічної диверсифікації зовніш-
ньої торгівлі. Особливо динамічно розвивається 
сфера двостороннього співробітництва між нашим 
регіоном та регіонами країн ближнього та дальнього 
зарубіжжя.

Запорізький регіон відноситься до найбільш 
привабливих регіонів України щодо інвестування 
завдяки великому промисловому потенціалу, наяв-
ності природних багатств, власним енергоресурсам, 
високому науково-технічному потенціалу, розвине-
ній транспортній інфраструктурі, розвиненій банків-
ській системі та доступності до ринків України, дер-
жав СНД, Європи та Азії. Інвестиційна карта регіону 
подана на рис. 5.

Розглянемо кількісні показники розвитку інвес-
тиційного співробітництва області. 

Протягом 2015 року в економіку області інозем-
ними інвесторами вкладено 21,7 млн. дол. США пря-
мих інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій, 
внесених в економіку області з початку інвестування, 
на 31 грудня 2015 року склав 931,7 млн. дол. США, 

що на 5,25% більше обсягів інвестицій ніж на поча-
ток 2015 року та в розрахунку на одну особу становив 
529,7 дол. США. У 2015 році за обсягом прямих іно-
земних інвестицій Запорізька область посідала дев`яте 
місце серед регіонів України. В економіці області пра-
цює 2,1% вкладеного в Україну прямого іноземного 
капіталу. Іноземні інвестиції вкладені у 411 підпри-
ємства області. Прямі інвестиції в область залучені із 
49 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування вне-
сено 714,7 млн. дол. США інвестицій (76,7% загаль-
ного обсягу акціонерного капіталу), з інших країн 
світу – 217,0 млн. дол. США (23,3%) [9; 10].

До десяти основних країн-інвесторів, на які 
припадає 95,0% загального обсягу прямих інвес-
тицій, входять: Кіпр – 436,0 млн. дол. США. 
Швеція – 169,9 млн. дол. США, Корея, Респу-
бліка –150,0 млн. дол. США, Естонія – 31,2 млн. дол. 
США, Ірландія – 29,7 млн. дол. США, Панама – 
20,7 млн. дол. США, Словаччина – 19,1 млн. дол. США, 
Швейцарія – 12,2 млн. дол. США, Бермудські Ост-
рови – 9,7 млн. дол. США, Нідерланди – 6,4 млн. дол. 
США. Основними інвестиційними партнерами ЄС є 
Кіпр, Швеція, Естонія, Словаччина. 

Наочно відображають приклади успішного інвес-
тування в нашій області ряд потужних підприємств 
з іноземним капіталом, серед яких ПАТ “Пивобе-
залкогольний комбінат “Славутич”, ЗАТ “Запоріж-
кран”, ПАТ “ДТЕК” “Вінд Пауер”, ЗТМК, “ЕВРОФ-
РУТ КОМПАНІ”, “Токмак Солар Енерджі” [10]. 
Але на території регіону працюють представники 
таких європейськиї брендів як фінляндська компанія 
“Konecranes” (Конекрейнс), французька “Company 
national du Rhone” (Компанії насіональ дю Рон), 
австрійська компанія “Activ Solar” (Актив Солар), 
данська компанії “Carlsberg” (Карлсберг), італійська 
“IVECO” (Івеко).

Рис. 4 Географічна структура експорту товарів 1996-2015 рр.
Джерело: складено автором за [ 9]
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В Запорізькій області розташовано 357 промис-
лових підприємств, 875 малих промислових підпри-
ємств. В структурі реалізації промислової продук-
ції переважають таки види економічної діяльності: 
металургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів, машинобудування, виробни-
цтво та розподілення електроенергії, газу та води, 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюно-
вих виробів, виробництво коксу та продуктів нафто 
перероблення, що разом складає 88,1% до всієї реа-
лізованої продукції.

Покращення інвестиційного клімату та розви-
ток інвестиційної діяльності в Запорізькому регіоні 
є одним з 3-х пріоритетних завдань обласної влади 
в рамках затвердженої Стратегії регіонального роз-
витку Запорізької області на період до 2020 року [8].

Інноваційний механізм спрямований на ство-
рення, освоєння і впровадження новітніх технологій, 

на розвиток науково-технічного, інноваційного 
потенціалу, на розробку і використання різного виду 
нововведень, на подальше функціонування іннова-
цій, на оновлення основних фондів підприємств, на 
розвиток виробничої бази підприємств, на створення 
нових робочих місць [12]. 

Інвестиційний механізм спрямований на забез-
печення зростання економічного потенціалу як 
окремого регіону, так і країни в цілому, на нарощу-
вання наукового і виробничого потенціалу, на забез-
печення рівномірного розвитку промисловості; на 
розвиток пріоритетних галузей і виробництв, на роз-
виток інноваційного потенціалу, на розвиток форми 
спільного підприємництва за допомогою залучення 
іноземних інвестицій, на розвиток інжинірингових, 
інформаційних, комерційних, сервісних послуг, на 
регулювання накопичень капіталу по різних галузях 
виробництва. Тому інвестиції виступають основним 

Рис. 5. Інвестиційна карта Запорізької області
Джерело: [11]
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інструментом розвитку виробництва і науково-тех-
нічного розвитку підприємств.

Проте останнім часом обсяг прямих іноземних 
інвестицій в економіку області, починаючі з 2013 року 
постійно знижується ( з 1144,2 млн. дол. США у 2013 р. 
до 927,1 млн. дол. США у 2017 р. ), хоча за інвести-
ційною ефективністю регіон у 2017 році посів третє 
місце в Україні. В області знижується інноваційна 
активність промислових підприємств. Загальна сума 
витрат на інноваційну діяльність з 2011 по 2017 рік 
скоротилась у 7 разів ( з 100682,6 тис. дол. США до 
14693,4 тис. дол.). При цьому фінансування здій-
снювалось переважно за власні кошти підприємств. 
Питома вага підприємств, що займались інноваціями 
також знизилась ( 27,6% у 2011р. до 20,9 у 2015р.). 
Висновки. Встановлено, що  сучасний стан еконо-
мічної діяльності Запорізького регіону потребує 
свого суттєвого поліпшення, не зважаючи на висо-
кий технологічний потенціал області. За показником 
результативності, а саме сальдо зовнішньої торгівлі 
Запорізької області є додатнім, як по товарам, так і 
послугам. Зовнішня торгівля послугами має зна-
чно менші обсяги, порівняно з товарами. Індекс 
покриття експорту імпортом Запорізької області у 
2015 році підвищився до 2,7 порівняно з 2014 роком, 
коли він становив 2,6 народної торгівлі для всіх регі-
онів України, маємо, що Запорізьку область можна 
віднести до областей із високим рівнем залежності 
від міжнародної торгівлі, оскільки вона займає ліди-
руюче місце у 2015 році. Географічна структура 

експорту товарів, свідчить, що серед країн-експор-
терів у 2015 році найбільшу питому вагу займають 
країни СНД і Азії, а потім вже країни ЄС. Здійснений 
аналіз інвестиційного співробітництва Запорізького 
регіону, який показав, що основними інвестицій-
ними партнерами є такі країни ЄС як Кіпр, Швеція, 
Естонія, Словаччина. Вони зосереджують свої інвес-
тиції в таких галузях економіки як фінансова діяль-
ність, переробна та добувна промисловість, торгівля. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку 
області, починаючі з 2013 року постійно знижується. 
Також знижується інноваційна активність промис-
лових підприємств. Загальна сума витрат на інно-
ваційну діяльність з 2011 по 2017 рік скоротилась 
у 7 разів. Питома вага підприємств, що займались 
інноваціями також знизилась ( 27,6% у 2011 р. до 
20,9 у 2015 р.).

Отже, обравши вектор євроінтеграції та отри-
мавши нові можливості для виходу на закордонні 
ринки, перш за все нашій державі слід реформувати 
та удосконалювати власні внутрішні ринки збуту та 
підприємства тих галузей економіки, які зараз вкрай 
потребують допомоги від держави для подальшого 
розвитку та процвітання. 

Таким чином, результати проведеного дослі-
дження можуть бути використанні як в розробці 
стратегій розвитку держави та регіону загалом, так і 
окремих їх галузей, що в цілому дозволить отримати 
довгострокові економічні переваги та підвищити 
конкурентоспроможність економіки.
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Актуальність теми дослідження можна обґрунтувати великими перспективами розвитку туризму, пов’язаного 
з кіберспортом в Україні. Методика дослідження включає такі прийоми: теоретичний аналіз інформації на 
обрану тему, опис, порівняння, синтез, абстрагування, і пояснення. В результаті роботи було виявлено сильні 
та слабкі сторони вітчизняного сегменту кіберспортивного туризму, визначено перспективи розвитку кібер-
спортивного туризму в Україні, та сформовано перелік напрямків подальшого розвитку кіберспорту в Україні. 
Науковою новизною дослідження є дослідження та обґрунтування впливу кіберпорту на туризм. Практична 
значимість статті полягає в обґрунтуванні доцільності розвитку кіберспортивного сегменту туризму.
Ключові слова: кіберспортивний туризм, подієвий туризм, кіберспорт, ринок кіберспорту, туризм.

Актуальность темы исследования можно обосновать большими перспективами развития туризма, связан-
ного с киберспортом в Украине. Методика исследования включает следующие приемы: теоретический ана-
лиз информации на выбранную тему, описание, сравнение, синтез, абстрагирование, и объяснения. В резуль-
тате работы были идентифицированы сильные и слабые стороны отечественного сегмента киберспортивного 
туризма, определены перспективы развития киберспортивного туризма в Украине, и сформирован перечень 
направлений дальнейшего развития киберспорта в Украине. Научной новизной исследования является иссле-
дование и обоснование влияния киберпорта на туризм. Практическая значимость статьи заключается в обо-
сновании целесообразности развития киберспортивного сегмента туризма.
Ключевые слова: киберспортивный туризм, событийный туризм, киберспорт, рынок киберспорта, туризм.

The relevance of the research topic can be justified by the great prospects for the development of tourism related to 
e-sports in Ukraine. The research methodology includes the following techniques: theoretical analysis of information 
on the selected topic, description, comparison, synthesis, abstraction, and explanation. As a result, the strengths and 
weaknesses of the domestic segment of e-sports tourism were identified, the prospects for the development of e-sports 
tourism in Ukraine were identified, and a list of areas for further development of e-sports in Ukraine was formed. The 
scientific novelty of the study is the study and justification of the impact of cyberport on tourism. The practical signifi-
cance of the article is to substantiate the feasibility of developing e-sports segment of tourism.
Keywords: e-sports tourism, event tourism, e-sports, e-sports market, tourism.

Вступ. Європейський ринок кіберспорту пережи-
ває величезний зріст. Сьогодні, кіберспортивні події 
легко заповнюють стадіони, а призові кошти можуть 
конкурувати або навіть перевищувати в багато разів 
традиційні види спорту. через інтернет та на кабель-
ному та супутниковому телебаченні.

Постановка проблеми. В рамках свого зрос-
тання, кіберспорт еволюціонував далеко за межі 
нішевого продукту, яким він був певний час тому. 

Невеликі локальні комп’ютерні клуби минулих 
років були замінені глобальними, пов’язаними одна 
з одною подіями які транслюються за допомогою 
інтернету та по телебаченню, а офлайн події залу-
чають десятки тисяч глядачів. Отже постає питання 
дослідження того, як ця галузь впливає на туризм, та 
що вона може до нього залучити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема розвитку кіберспортивного туризму в Україні 
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була досліджена Н. Лохман та О. Каращук, на роботи 
яких і орієнтується дане дослідження.

Метою даної статті є обґрунтування перспектив-
ності розвитку кіберспортивного туризму в Україні.

Об’єктом дослідження є функціонування і роз-
виток ринку кіберспорту в контексті формування 
туристичного потенціалу ринків ЄС та України.

Предметом дослідження є перспективи розви-
тку туристичних ринків ЄС та України під впливом 
функціонування кіберспорту.

Дослідження базується на даних, отриманих із 
вторинних джерел, використовуються методи порів-
няння, а також аналізу та синтезу.

Виклад матеріалу дослідження. За даними 
Deloitte Sports Business Group у 2016 році дохід від 
кіберспорту на європейському ринку досяг 155 міль-
йонів доларів і, збільшиться до 190 млн. у 2017 році, 
240 млн. у 2018, та 300 мільйонів доларів у 2019.  
За оцінками, дохід на європейському ринку кібер-
спорту досягне 375 мільйонів доларів у 2020 році 
та покаже подальше зростання до 670 мільйонів у 
2023 році [2].

Кіберспорт належить до професійних дисциплін, 
конкурентоспроможних для залучення живої ауди-
торії. Це найбільш швидкозростаючий вид спорту у 
світі. Подібно до традиційних видів спорту, кваліфі-
ковані гравці приєднуються до команд, організацій 
та ліг.

Його широке розповсюдження робить заходи та 
турніри потенційно важливим для туризму. Вони 
стають все популярнішими глядацькими подіями, 
що викликають суспільний інтерес, та відповідно 
залучають інвестиції.

На сьогодні 10% усіх переглядів спорту – це 
кіберспорт. Кіберпорт вже привертає увагу влас-
ників традиційних спортивних команд та фран-
шиз. Основні традиційні спортивні ліги вже визна-
чили кіберспорт найкращим способом зв’язку з 

наступним поколінням вболівальників. Більше того, 
вже ведуться переговори про включення кіберпорту 
як демонстраційного виду спорту на Олімпійських 
іграх у Парижі 2024. Очевидно, що розвиток кібер-
спорту може суттєво сприяти розвитку туристичної 
пропозиції. 

Представлені показники чітко свідчать про те, що 
ця галузь має значне зростання. Це визнали багато 
країн світу, які вирішили її розвивати. Далі наведено 
приклади належної практики.

Сеул, Південна Корея (ESCHAMP; ISPO Sports 
Business Netzwerk) – це країна, яка  надзвичайно 
пишається рівнем розвитку своєї кіберспортивної 
сцени і продовжує розвивати її далі. У 2014 році на 
стадіоні Сангам відбувся чемпіонат світу з League of 
Legends. Серйозність та наполеглива підготовка пів-
деннокорейських гравців настільки висока, що прак-
тично не існує дисципліни, де б не була представ-
лена команда цієї країни. Ще одна причина, через 
яку кіберспорт настільки розвинений, – це наявність 
засобів масової інформації та просування Сеулу як 
туристичного напрямку. Кіберспорт транслюється 
по телебаченню в Південній Кореї протягом остан-
ніх 18 років, в основному завдяки сильній присут-
ності в ЗМІ. Сеул має студії, що спеціалізуються 
на звітуванні та організації різноманітних кібер-
спортивних подій, однією з найвідоміших з яких є 
OnGameNet або  OGN, яка не тільки транслює тур-
ніри, але й проводить їх, і практикує це з 2000 року. 
Окрім того, слід зазначити, що eSports є членом Пів-
деннокорейського олімпійського комітету та фінан-
сується дуже потужними донорами, які надають 
значні фінансові кошти. Крім того, професійна гей-
мерська організація також підтримується державою, 
що підтверджується тим фактом, що Міністерство 
культури, спорту та туризму Кореї схвалило ство-
рення Корейської асоціації кіберспорту під назвою 
"21C Programer Association". Ці значні пожертви 

Рис. 1. Капіталізація європейського ринку кіберспорту, за даними Deloitte Sports Business Group
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дозволили побудувати перший у світі стадіон кібер-
спорту, побудований у 2005 році в місті Йонсан. Є і 
інші спеціалізовані арени, такі як Nexon-Arena або 
E-Sports OGN.

Катовіце, Польща – більш близьке до України 
місто, яке активно розвиває кіберспорт, організо-
вуючи ігрові заходи. У 2017 році чемпіонат Intel 
Extreme Masters (IEM) League of Legends, який про-
ходив на Spodek Arena, відвідало понад 113 тисяч 
туристів, що є неймовірно високим показником, 
якщо взяти до уваги, що все населення міста скла-
дає трохи менше 300 000 людей. На сьогоднішній 
день IEM у Катовіце представляє одну з найбіль-
ших виставок в галузі кіберспорту у світі. Також 
дуже важливо згадати, що у 2014 році міська рада 
Катовіце проголосувала законопроект з метою під-
тримки ІЕМ до 2019 року, який мав значний вплив на 
подальший розвиток кіберспорту на міському рівні. 
Перший захід був організований у 2013 році та зумів 
залучити 50 000 відвідувачів. У наступні роки кіль-
кість туристів, залучених за допомогою кіберспорту 
продовжувала зростати; у 2015 році у зареєстрова-
них 104 000 відвідувачів, а в наступному – 113 000, 

завдяки збільшенню пропускної спроможності в 
конференц-центрі, який знаходиться недалеко від 
арени.

Україна – це регіон зі значним потенціалом для 
розвитку ще більш конкурентоспроможної та впіз-
наваної туристичної пропозиції, і кіберспорт віді-
грає важливу роль у цьому. Головною метою даної 
статті є представити роль та переваги кіберспорту як 
фактору розвитку туризму України у майбутньому.  
Ця стаття зосереджена на визначенні поточного 
стану кіберспорту у світі, аналізі найкращих прак-
тик та визначенні справжнього потенціалу України 
у цьому сегменті. 

Європейський ринок кіберспорту швидко роз-
вився від нішевого продукту до того, щоб стати 
мейнстрімним явищем. Три регіони – Азія, Європа 
та Північна Америка утворюють 90% світового 
ринку, при цьому кожен займає близько 30 відсо-
тків. Ринок кіберспорту в Європі залучає все більше 
зацікавлених сторін щороку та досяг загальної 
капіталізації в 240 мільйонів євро у 2019 році. 
Це річний темп приросту у 24 відсотки почина-
ючи з 2016 р. Під загальною капіталізацією ринку 

Рис. 2. Екосистема кіберспорту
Джерело: створено автором
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кіберспорту розуміється сумарний дохід усіх кібер-
спортивних ліг та події, а також доходи команд 
та організацій. Цей взаємозв’язок зображений на 
малюнку 1, і являє собою єдину цілісну екосистему 
кіберспорту.

Загалом доходи працюючих на ринку організацій 
розподіляються на такі канали:

1. Спонсорство: доходи, отримані завдяки спон-
сорським угодам киберспортивними командами, 
лігами (наприклад, ESL Pro League), а також поді-
ями, які являють атрактивний фактор для розвитку 
туризму (наприклад, ESL у Німеччині, Dreamhack 
події в різних європейських країнах або в IEM у 
Катовіце, Польща).

2. Реклама: доходи, які генеруються від реклами, 
показаної глядачам кіберспорту через прямі тран-
сляції на спеціальних онлайн-платформах, а також 
рекламних банерів, розміщених безпосередньо на 
місцях проведення змагань – банерах, стендах, тощо.

3. Права на медіа та потокове мовлення: доходи, 
що виплачуються організаторам заходів, лігам та 
командам, за права на трансляцію на телебаченні. 
У поєднанні зі спонсорством та рекламою, ці потоки 
доходу являють собою дві третини всіх доходів у 
2018 році.

4. Квитки та мерч: доходи генерується продажем 
квитків на стадіони, а також продажем брендованої 
продукції команд (наприклад, кепки, трикотажні 
вироби, тощо).

5. Гонорар видавця гри: Сума, яку сплачує вида-
вець гри, організаторам турнірів для проведення 
заходу.

Сучасні дослідження показують, що галузь 
електронного спорту є перспективною для Укра-
їни, про що свідчить перша в Україні конференція, 
присвячена інвестиціям та інтеграції українського 
бізнесу на ринку електронних видів спорту (eSport 
Conference, 2017). 

Враховуючи результати досліджень, ми визнача-
ємо такі напрямки подальшого розвитку кіберспорту 
в Україні:

1) всебічне просування користувачів;
2) підтримка талановитих кіберспортсменів та 

успішних кібер-команд;
3) організація кібершкол та кіберспортивних  

клубів;
4) збільшення кількості вітчизняних кіберспор-

тивних турнірів, у тому числі міжнародних;
5) створення вітчизняних комп’ютерних техноло-

гій та розширення оригінальної розробки ігор;
6) будівництво стадіонів з кіберспорту;

7) сприяння спонсорству, рекламі та мерчандай-
зингу в діяльності кіберспорту;

8) розвиток букмекерської справи.
Слід зазначити, що розвиток кіберспорту в Укра-

їні, як і розвиток будь-якої комерційної сфери, вклю-
чає соціальну складову, тобто: створення робочих 
місць, зменшення податків тощо. Крім того, розви-
ток кіберспорту дає змогу забезпечити спілкування 
між кіберспортстменами з різних країн, а також 
формування комп’ютерної грамотності та культури 
кіберспорту серед населення.

На жаль, кіберспорт в Україні не фінансується 
на державному рівні, хоча в 2010 році була створена 
Федерація електронного спорту України. Ряд країн, 
включаючи Китай, Південну Корею, Малайзію, 
Філіппіни, Францію визнали кіберспорт офіційним 
видом спорту. У Великобританії та Швеції уряд пра-
цює над визнанням кіберспорту видом спорту. 

На думку автора, органи державного регулювання 
економіки України повинні приділяти належну увагу 
вітчизняному кіберспорту та надавати йому необ-
хідну підтримку, оскільки ця галузь має всі особли-
вості, щоб у майбутньому стати однією з найважли-
віших для бізнесу та економіки країни.

Висновки. Дослідження дозволило зробити 
наступні висновки:

1. Комерційна діяльність кіберспорту в Укра-
їні поступово розвивається. У цій галузі існує 
низка суб’єктів, які вже отримують високі доходи 
і спрямовують свої дії на зростання комерційного 
ефекту. Виробництво комп’ютерних ігор та кібер-
спорт  демонструють високий рівень розвитку.

2. Менеджмент кіберспортивної діяльності в 
Україні має певні недоліки, що можна пояснити від-
сутністю активної роботи з організації та проведення 
кіберспортивних подій, насамперед – на міжнарод-
ному рівні. Вітчизняний кіберспорт може активно 
розвиватися, завдяки створенню національної сис-
теми, що забезпечить проведення систематичних та 
регулярних турнірів з кіберспортивних дисциплін на 
спеціально облаштованих майданчиках.

3. Перспективи розвитку кіберспорту в Україні 
полягають в активізації роботи щодо популяризації 
даного виду спорту: активізація роботи в соціальних, 
фан-клубах. Це дозволить підвищити рівень керова-
ності процесу популяризації та залучить учасників 
до кіберспортивних турнірів; розширити контингент 
вболівальників, активізувати процеси спонсорства, 
реклами та мерчандайзингу, крім того позитивно 
вплине на розвиток гостинності в регіоні. 
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Опрацьовано теоретичні засади бюджетної децентралізації та місцевих бюджетів, охарактеризовано особли-
вості бюджетної децентралізації, визначено вплив бюджетної децентралізації на місцеві бюджети, а тако ж 
сучасні методи її впровадження. Розглянуто питання розвитку місцевих бюджетів в Україні. На основі проведе-
ного аналізу виявлено основні проблеми бюджетної децентралізації в Україні та можливі шляхи їх вирішення. 
Зосереджено увагу на діяльності та функціонуванні місцевих бюджетів в умовах здійснення децентралізації в 
Україні. Окреслено напрями ефективного вровадження механізму бюджетної децентралізації, які до зво ляють 
збалансувати механізми надання суспільних послуг з потребами та уподобаннями жителів місцевих гро-
мад. На сьогоднішній день основною метою ринкової економіки є підвищення життєвого рівня населення. 
Бюджети місцевого самоврядування є фінансовою основою та основним чинником розвитку територіальних 
громад. Наявність достатньої фінансової бази на місцевому рівні є запорукою економічної самостійності орга-
нів місцевого самоврядування, що є одним із головних факторів активізації господарської діяльності, роз-
витку інфраструктури, нарощення економічного потенціалу території, пошуку, виявлення та використання 
фінансових ресурсів. Однією із важливих проблем формування місцевих бюджетів є забезпечення збалансова-
ного соціально-економічного розвитку регіонів та формування міжбюджетних відносин, з метою підвищення   
рівня фінансової самодостатності шляхом посилення бюджетної децентралізації. Місцевий бюджет є дієвим 
інструментом виконання політики регіонального розвитку, розвитку національної економіки, підвищення 
рівня життя населення. В свою чергу, бюджетна децентралізація являє собою процес передання повноважень 
(функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. Питання бюджетної 
децентралізації найскладніше у сфері управління фінансами. Незважаючи на те, що для вирішення тих чи 
інших питань існує нагальна потреба передати повноваження на нижчий рівень влади, органи нижчого рівня, 
як правило, не мають достатніх коштів для реалізації своїх нових бюджетних повноважень.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, суспільні блага, органи місцевого самоврядування, місцеві 
бюджети, міжбюджетні відносини.

Обработано теоретические основы бюджетной децентрализации и местных бюджетов, охарактеризованы осо-
бенности бюджетной децентрализации, определено влияние бюджетной децентрализации на местные бюд-
жеты, а также современные методы ее внедрения. Рассмотрены вопросы развития местных бюджетов в Укра-
ине. На основе проведенного анализа выявлены основные проблемы бюджетной децентрализации в Украине 
и возможные пути их решения. Сосредоточено на деятельности и функционировании местных бюджетов в 
условиях осуществления децентрализации в Украине. Определены направления эффективного внедрения, 
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механизма бюджетной децентрализации, которые позволяют сбалансировать механизмы предоставления 
общественных услуг с потребностями и предпочтениями жителей местных общин.
Ключевые слова: бюджетная децентрализация, общественные блага, органы местного самоуправления, 
местные бюджеты, межбюджетные отношения.

The article contains a theoretical bases of budget decentralization and local budgets are worked out, features of budget 
decentralization are characterized, influence of budget decentralization on local budgets, and also modern methods of 
its introduction is defined. The issue of development of local budgets in Ukraine is considered. Based on the analysis, 
the main problems of budget decentralization in Ukraine and possible ways to solve them were identified. The focus is 
on the activities and functioning of local budgets in the context of decentralization in Ukraine. The directions of effec-
tive implementation of the mechanism of budget decentralization are outlined, which allow to balance the mechanisms 
of providing public services with the needs and preferences of local communities. Today, the main goal of a market 
economy is to raise living standards. Local government budgets are the financial basis and the main factor in the 
development of territorial communities. The availability of a sufficient financial base at the local level is a guarantee 
of economic independence of local governments, which is one of the main factors in intensifying economic activity, 
infrastructure development, increasing the economic potential of the territory, finding, identifying and using financial 
resources. One of the important problems of forming local budgets is to ensure balanced socio-economic development 
of regions and the formation of inter-budgetary relations, in order to increase the level of financial self-sufficiency by 
strengthening budget decentralization. The local budget is an effective tool for implementing regional development 
policy, developing the national economy, raising living standards. In turn, budget decentralization is the process of 
transferring authority (functions, competencies and responsibilities) from central to local governments. The issue of 
budget decentralization is the most difficult in the field of financial management. Although there is an urgent need to 
transfer powers to a lower level of government to address certain issues, lower-level bodies generally do not have suf-
ficient funds to implement their new budgetary powers.
Keywords: budget decentralization, public goods, local governments, local budgets, intergovernmental relations.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
основною метою ринкової економіки є підвищення 
життєвого рівня населення. Бюджети місцевого само-
врядування є фінансовою основою та основним чин-
ником розвитку територіальних громад. Наявність 
достатньої фінансової бази на місцевому рівні є запо-
рукою економічної самостійності органів місцевого 
самоврядування, що є одним із головних факторів 
активізації господарської діяльності, розвитку інфра-
структури, нарощення економічного потенціалу тери-
торії, пошуку, виявлення та використання фінансових 
ресурсів. Однією із важливих проблем формування 
місцевих бюджетів є забезпечення збалансованого 
соціально-економічного розвитку регіонів та форму-
вання міжбюджетних відносин, з метою підвищення 
рівня фінансової самодостатності шляхом посилення 
бюджетної децентралізації, що зумовлює актуальність 
обраної теми та доцільність проведення дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання децентралізації, зокрема бюджетної, висвіт-
люються у працях багатьох провідних вітчизняних 
науковців-фінансистів, а саме в роботах В. Опаріна, 
Ю. Пасічніка, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія, які 
неодноразово наголошували на важливості та необ-
хідності започаткування такої реформи, яка б спри-
яла підвищенню доброту населення країни. Проте 
задля розробки пропозиції щодо вдосконалення 
процесу бюджетного регулювання в Україні, підви-
щення його ефективності, що в кінцевому результаті 
забезпечувало б виконання функцій держави на гід-
ному рівні та позначалося на підвищенні стандартів 
життя населення країни, необхідним є подальше 
вивчення питання самої децентралізації в контексті 
провадження реформ в Україні. 

Виділення невирішеним раніше частин загаль-
ної проблеми. Питання бюджетної децентралізації 

найскладніше у сфері управління фінансами. Незва-
жаючи на те, що для вирішення тих чи інших питань 
існує нагальна потреба передати повноваження на 
нижчий рівень влади, органи нижчого рівня, як пра-
вило, не мають достатніх коштів для реалізації своїх 
нових бюджетних повноважень.

Формулювання цілей статті. Аналіз ситуації і 
визначення змін, що відбуваються у доходах місце-
вих бюджетів та податкових повноваженнях органів 
місцевого самоврядування у процесі децентралізації 
влади, а також обґрунтування заходів з підвищення 
ефективності формування податкових надходжень 
до місцевих бюджетів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку економічних відносин в 
Україні значно посилюється роль місцевих органів 
влади в економічному і соціальному розвитку тери-
торій, зокрема міст, що викликає необхідність роз-
ширення та зміцнення фінансової бази органів міс-
цевого самоврядування, вирішення низки проблем, 
пов’язаних з удосконаленням методів використання 
фінансових ресурсів адміністративно-територіаль-
них утворень.

Найбільш вагомий фонд фінансових ресурсів міс-
цевого самоврядування на сьогоднішній день це міс-
цеві бюджети. Місцеві бюджети є фінансовою базою 
органів місцевого самоврядування, яка призначена 
для забезпечення відносної фінансової автономії 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Бюджетна децентралізація поряд з бюджетним 
федералізмом та бюджетним унітаризмом є формою 
прояву міжбюджетних відносин, що сформувалися 
в країні, а також основою для здійснення процесу 
бюджетного регулювання. Оптимальність вибору 
тієї чи іншої моделі міжбюджетних відносин є запо-
рукою економічного зростання в країні.
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Під бюджетною децентралізацією слід розуміти 
будь-які види мобілізації фінансових ресурсів у 
бюджетах органів місцевого самоврядування. Крім 
визначеного його змісту, слід розглядати її як спосіб 
виміру величини переходу національної економіки 
від адміністративно-командної до ринкової і яка є 
доцільною за умови досягнення розумного опти-
муму між формуванням доходів місцевих бюджетів 
та фінансуванням делегованих повноважень.

Обґрунтування необхідності децентралізації має 
подвійний характер. По-перше, децентралізація, 
передаючи безпосередньо до рук зацікавлених осіб 
управління справами, має переваги демократичного 
характеру, причому демократизм набагато реаль-
ніший в місцевих масштабах, ніж в загальнонаціо-
нальних. По-друге, децентралізоване управління, 
якщо для нього забезпечені необхідні засоби і умови, 
є набагато менш вагомим і набагато більш практич-
ним, ніж централізоване управління [1].

На сьогодні необхідною умовою стабільного роз-
витку суспільства та ефективного функціонування 
держави є забезпечення балансу загальнодержавних 
інтересів не лише з інтересами територіальних гро-
мад, а й кооперація та координація цих інтересів на 
різних рівнях виконавчої влади. 

Важливою складовою діяльності органів міс-
цевого самоврядування є їхня бюджетна самостій-
ність. Її рівень залежить як від обсягу бюджетних 
повноважень органів місцевого самоврядування, 
так і від повноти їхнього забезпечення бюджетними 
ресурсами. Вужчим, порівняно з бюджетною само-
стійністю, є поняття «бюджетна самодостатність», 
рівень якої відображає спроможність органів міс-
цевого самоврядування самостійно забезпечувати 
потреби в бюджетних ресурсах за рахунок власних 
і закріплених на тривалий строк доходів, однак не 
віддзеркалює широту бюджетних повноважень цих 
органів [2].

Бюджетна самостійність формується в результаті 
реалізації бюджетного потенціалу фінансової неза-
лежності цих органів – сукупності всіх можливос-
тей забезпечення їхньої незалежності в питаннях 
формування, використання та регулювання місцевих 
бюджетів. 

Реалізація бюджетного потенціалу фінансової 
основи місцевого самоврядування передбачає вико-
нання таких груп завдань: 

– поліпшення фінансового забезпечення органів 
місцевого самоврядування; 

– розширення їхніх повноважень з управління 
місцевим бюджетом;

– удосконалення структури бюджетних над-
ходжень та оптимізація способів їхнього форму- 
вання [3].

У зв’язку з тим, що фінансова основа місцевого 
самоврядування не породжує фінансову спромож-
ність, держава має сприяти розвитку фінансової, 
матеріальної, економічної основи регіону. Також 
держава повинна забезпечити всі правові умови за 
для нормального функціонування органів місцевого 
самоврядування. 

Делегування значної кiлькостi владних повно-
важень до мiсцевих органiв влади повинно одно-
часно супроводжуватись підвищенням фiнансової 
спроможності цих органiв влади щодо їх вико-
нання. Пiдтримання такої спроможностi в Українi 
вiдбувається за рахунок надання мiжбюджетних 
трансфертiв. В свою чергу, у свiтовiй практицi 
трансферти є швидше iнструментом фiнансового 
вирiвнювання розвитку територіальних одиниць, 
нiж способом пiдтримання фiнансової спроможностi 
мiсцевих органiв влади [4].

Фiнансова незалежність органів місцевого само-
врядування може бути реалiзована, якщо цi органи 
зможуть будувати власнi фiнансовi системи на основi 
своїх рiшень. Обсяг фiнансової компетенцiї органів 
місцевого самоврядування має вiдповiдати функцiям 
i завданням, що покладаються на ці органи. Причому 
фінансова компетенція і відповідні повноваження 
повинні покладатись на відповідні органи одного 
і того ж рівня. Фінансова компетенція органів міс-
цевого самоврядування обмежується настільки, 
скільки інструментарію реалізації відповідних їм 
повноважень залишається у розпорядженні цен-
тральних органів влади. 

Однією з основних складових бюджетної полі-
тики є регулювання місцевих бюджетів, якість 
та ефективність якого значною мірою впливає на 
соціально-економічний розвиток адміністративно-
територіальних одиниць та держави в цілому. При 
визначенні головних напрямів регулювання місце-
вих бюджетів важливим елементом є формування та 
виконання дохідної частини бюджетів. 

Від рівня ефективності формування доходів міс-
цевих бюджетів залежить ступінь можливості вико-
нання органами місцевого самоврядування відповід-
них функцій, насамперед, щодо соціального захисту 
населення, надання послуг з освіти, охорони здоров’я, 
розвитку житлово-комунального господарства [4].

На сучасному етапі Україна неухильно спрямо-
вує свої зусилля на реалізацію євроінтеграційного 
курсу, виконання міжнародно-правових зобов'язань, 
зокрема з питань розвитку місцевої і регіональної 
демократії. Саме тому подальша демократизація 
суспільства та одночасна децентралізація влади на 
засадах субсидіарності були і залишаються пріори-
тетами України. 

До 2015 р. в Україні діяла система міжбюджет-
них відносин, заснована на централізованій моделі 
бюджетного федералізму, основні риси якої були 
успадковані від адміністративно-командної системи 
управління. 

Централізація фіскальних функцій держави об- 
межувала місцеві органи влади в реалізації основних 
функцій управління бюджетним процесом на місцях. 

Це проявлялося в їхній залежності від держав-
ного бюджету внаслідок збереження пріоритет-
ності нормативного методу розподілу бюджетних 
коштів і високій частці трансфертів у доходах міс-
цевих бюджетів, що негативно впливало на роз-
виток міжбюджетних відносин у ринковій еконо-
міці. З 2015 р. в результаті змін у бюджетному та 



104

# 4 (30) 2020

податковому законодавстві вперше за часів неза-
лежності зроблено спробу децентралізувати сис-
тему міжбюджетних відносин. Сприяти бюджетній 
децентралізації повинен був прийнятий 28 грудня 
2014 р. Закон про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо реформи міжбюджетних від-
носин. 

Для оцінки ступеня бюджетно-фінансової децен-
тралізації використовують показник частки регіо-
нальних рівнів управління у доходах і видатках кон-
солідованого бюджету. Показником високого рівня 
децентралізації є частка місцевих видатків на рівні 
більш як 45% загальнодержавних видатків, серед-
нього рівня – 30-45%, а низького рівня – менш як 
30% [5].

Відповідно до Бюджетного кодексу, відбулись 
значні зміни до підходів у формуванні видаткових 
повноважень, які делегуються виключно на рівень 
міста обласного значення, районний рівень та рівень 
територіальних громад, які будуть об’єднані. 

Починаючи з 2015 року місцеві бюджети отри-
мують такі нові види трансфертів: освітня субвен-
ція, субвенція на підготовку робітничих кадрів та 
медична субвенція. 

Перші результати бюджетної децентралізації 
такі: на місцевому рівні, сільські ради можуть забез-
печити себе самостійно. Але це не повинно стати 
причиною відмови від об’єднання територіальних 
громад. Оскільки об’єднані громади, бюджети яких 
будуть прирівняні до бюджетів міст обласного зна-
чення і районів, і, крім зазначених податків, одержу-
ватимуть ще й 60% податку з доходів фізичних осіб 
та інші доходи. Крім того, об’єднання громад дозво-
лить оптимізувати видатки на утримання апарату 
управління, а головне – значно покращить якість 
надання адміністративних та соціальних послуг 
населенню [6].

Практична реалізація процесу об’єднання тери-
торіальних громад розпочалась в середині 2015 року, 
таким чином, наразі можемо проаналізувати резуль-
тати чотирирічної роботи. У 2015 році було утворено 
159 ОТГ, що об’єднали 793 територіальні громади. 
25 жовтня 2015 р. в цих громадах було обрано нові 
органи місцевого самоврядування, з 1 січня 2016 р. 
вони перейшли на прямі бюджетні розрахунки з Дер-
жавним казначейством і за результатами 2016 року 
показали помітну позитивну динаміку свого розви-
тку. Ці громади отримали розширені повноваження 
і додаткові ресурси, що дозволило їм реалізовувати 
проекти розвитку інфраструктури: ремонтувати і 
навіть будувати школи, дитсадки, водогони, дороги, 
системи вуличного освітлення, закуповувати кому-
нальну техніку, створювати комунальні підприєм-
ства, дбати про благоустрій території тощо. 

У 2016 році відбувся суттєвий прогрес у форму-
ванні ОТГ – їхня кількість зросла у 2,3 рази. Таким 
чином, станом на початок 2017 р. в Україні налічу-
валось 366 ОТГ, які об’єднали 1740 місцевих рад, в 
яких проведено перші місцеві вибори. Ці громади 
у 2017 році перейшли на прямі міжбюджетні від-
носини з Державним бюджетом України. У 2016 р. 

розпочався процес обрання старост у селах і сели-
щах об’єднаних громад. У 2017 році після прийняття 
низки законів, що врегулювали проблемні питання 
об’єднання, процес формування ОТГ отримав новий 
імпульс до активізації. 30 квітня 2017 року відбулись 
перші місцеві вибори ще у 47 ОТГ. 

Таким чином, станом на кінець травня 2017 року 
в Україні утворено 413 ОТГ, що об’єднали 5258 насе-
лених пунктів, і в яких відбулись перші вибори орга-
нів місцевого самоврядування. 

З початку 2018 року всі 665 об’єднаних територі-
альних громад перейшли на прямі міжбюджетні від-
носини, в тому числі й ті, де перші місцеві вибори 
відбулися наприкінці 2017 року. Показники міжбю-
джетних відносин для ОТГ були надані для форму-
вання їх бюджетів ще на початку грудня. Це значно 
спростило процес складання та затвердження міс-
цевих бюджетів, особливо бюджетів новостворених 
ОТГ.

Вже на кінець 2018 року в Україні налічувалось 
806 об’єднаних територіальних громад. У 2019 році 
було створено 223 територіальні громади. Тобто 
загальна кількість ОТГ у 2019 році – 1029, з них: 
49 – очікують рішення ЦВК про призначення пер-
ших місцевих виборів та 44 ОТГ з адміністратив-
ними центрами у містах обласного значення. Дина-
міка формування об’єднаних територіальних громад 
зображена на рисунку 1.

Основним інструментом, за допомогою якого 
територіальні громади здійснюють свої функції, є 
бюджет. Тому питанням і проблемам, що стосуються 
формування дохідної частини бюджетів місцевого 
самоврядування, пошуку і реалізації резервів їх 
наповнення, розширенню бази оподаткування приді-
ляється досить велика увага.

Аналіз фактичних надходжень загального 
фонду місцевих бюджетів України показав вагоме 
зростання загального обсягу їх доходів протягом 
2014-2015 років. Протягом 2019 року надходження 
власних доходів до загального фонду місцевих 
бюджетів України (доходи без урахування міжбю-
джетних трансфертів) склали 267 млрд грн, що на 
32,9 млрд грн або на 14% більше, у порівнянні з 
2018 роком. Загальну динаміку надходження влас-
них доходів до загального фонду місцевих бюджетів 
України протягом 2014-2019 років можна побачити 
на рисунку 2.

З початку фінансової децентралізації доходи міс-
цевих бюджетів стрімко зростають. 

Такі результати стали можливими завдяки роз-
ширенню повноважень і підвищенню зацікавленості 
органів місцевого самоврядування у збільшенні 
надходжень до місцевих бюджетів, реалізації захо-
дів щодо залучення резервів їх наповнення та під-
вищення ефективності адміністрування податків і 
зборів.

Якщо говорити про власні доходи загального 
фонду місцевих бюджетів у розрахунку на одного 
жителя, то за підсумками 2019 року, ці доходи 
зросли, у порівнянні з 2018 роком, на 23,4% і склали 
6763,6 гривень. Обсяг надходжень податку на доходи 
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фізичних осіб у розрахунку на одного жителя зріс на 
25,8% і склав 3987,2 грн, місцеві податки і збори на 
одного жителя зросли на 26,7% і склали 1864,2 гри-
вень. Динаміку зростання власних доходів місцевих 
бюджетів на одного жителя можна розглянути на 
рисунку 3.

У структурі доходів загального фонду 27,5% скла-
дає частка місцевих податків і зборів, що на 1,4% 
більше, ніж у 2018 році. По усіх місцевих бюджетах 
України приріст місцевих податків і зборів відносно 
2018 року складає 21,0%, по бюджетах міст облас-
ного значення – 22,7%.

Також збільшилася державна підтримка на роз-
виток громад та розбудову інфраструктури, що є ще 
одним позитивним наслідком бюджетної децентра-
лізації і кроком від бюджетів «проїдання» до бюдже-
тів розвитку.

Обсяг загальної бюджетної підтримки місце-
вим органам влади на розвиток територіальних 
громад та розбудову їх інфраструктури у 2019 році 
склав 20,75 млрд грн, що більше майже у 41,5 разів, 
порівняно з 2014 роком (0,5 млрд грн.). Крім того, 
на 2019 рік була передбачена субвенція на будівни-
цтво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг 
загального користування місцевого значення в сумі 
14,7 млрд грн. Загальна структура державної фінан-
сової підтримки місцевих бюджетів за усі роки 
зображена на рисунку 4.

Процес децентралізації, що відбувається в Укра-
їні, на сьогоднішній день став однією з найважли-
віших змін. І хоч головною метою цієї реформи є 
створення ефективної структури органів місцевого 
самоврядування з ознаками відкритості та гнучкості, 
що сприятиме зміцненню представницьких систем 

Рис. 1. Кількість об’єднаних територіальних громад за 2015-2019 рр.
Джерело: складено на основі [7]

Рис. 2. Надходження власних доходів до загального фонду місцевих бюджетів України  
за 2014-2019рр., млрд. грн.
Джерело: складено на основі [7]
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прийняття рішень на рівні територіальних громад, 
її запровадження потребує обдуманих та виважених 
кроків до вирішення існуючих на сучасному етапі 
проблем, як стратегічного, так і оперативного харак-
теру, що формують значні ризики для успішної її 
подальшої реалізації.

Однією з перших проблем, що постала перед про-
цесом реформування, починаючи з початкових етапів 
його провадження, стала необізнаність та недовіра 
громадськості до прийдешніх змін [8]. Проблема спро-
тиву суспільства, беззаперечно, має важливий вплив 
на здійснення реформування в нашій країні, однак, як 
показали дослідження, існує низка проблем й більш 
масштабнішого характеру, нагальне не вирішення яких 
зробить процес децентралізації взагалі не можливим 
для повноцінного втілення. Основними серед яких є:

1. Швидке збільшення кількості ОТГ без про-
порційного збільшення обсягу субвенції на розви-
ток інфраструктури знижує мотивацію громад до 
об'єднання та їхні можливості щодо соціально-еко-
номічного розвитку.

2. На сьогодні не врегульовано питання розпо-
ділу повноважень між органами місцевого само-
врядування та органами виконавчої влади загалом, 
а також функцій та повноважень між місцевими 
радами ОТГ та районними державними адміні-
страціями, районними радами. У рамках реформи 
необхідно чітко визначити повноваження, які зали-
шаються за райдержадміністрацією та райрадою, 
переглянути чисельність та відповідно видатки на 
утримання їхніх апаратів. 

3. В утворених об’єднаних територіальних гро-
мадах немає належно підготованих робочих кадрів 
та спостерігається низька кваліфікація службовців 
місцевого самоврядування для виконання нових 
функцій. Це призводить до неефективного викорис-
тання фінансових ресурсів територіальних громад, 
неспроможності освоїти кошти державних субвен-
цій на розвиток. 

4. Враховуючи високі ризики корупційних дій 
щодо використання бюджетних коштів, актуальним 
є питання запровадження механізмів контролю за 

Рис. 3. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів на 1 мешканця за 2016-2019 рр., грн.
Джерело: складено на основі [7]

Рис. 4. Державна фінансова підтримка місцевого та регіонального розвитку за 2014-2019 рр., млрд. грн.
Джерело: складено на основі [7]
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діяльністю органів місцевого самоврядування, як з 
боку державних органів, так і з боку громадськості. 
В умовах бюджетної децентралізації є потреба здій-
снення належного контролю за роботою органів 
влади різних рівнів під час планування та виконання 
ними бюджетів, управління і використання фінансо-
вих ресурсів. 

5. Створення об’єднаних територіальних гро-
мад переважно не має підтримки з боку широких 
верств населення, адже люди не розуміють сам про-
цес децентралізації, а також стикаються зі спроти-
вом з боку районних адміністрацій і місцевих рад. 
Вони перешкоджають утворенню ОТГ через страх 
втратити робочі місця та повноваження, бо процес 
їх створення супроводжується переформатуванням 
органів влади та змінами в управлінні на користь 
громад. 

6. Для завершення процесу децентралізації на 
порядку денному залишаються десятки законопро-
ектів, які стосуються регулювання земельних від-
носин та права громад розпоряджатися землями за 
межами населених пунктів [9]. 

В загальному успіх бюджетної децентралізації 
полягає в такому: 

– в основі політичних рішень мають бути еконо-
мічні критерії. Для цього необхідно провести функ-
ціональний розподіл повноважень органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування;

– необхідно впорядкувати комунальну власність, 
чітко визначати об’єкти, систему управління та пере-
розподіл між органами влади щодо надання суспіль-
них благ і послуг;

– необхідно закінчити передачу соціальної сфе- 
ри та підприємств місцевим органам влади разом із 
джерелами та обсягами фінансування;

– у дохідній частині місцевих бюджетів необ-
хідно зменшити частку трансфертних платежів. Вне-
сти зміни у Податковий кодекс, що передбачали би 
встановлення справедливих норм їх розподілу [10].

Тому для того, щоб вирішити проблемні питання 
та забезпечити успішну реалізацію процесу подаль-
шого формування об’єднаних територіальних гро-
мад в Україні необхідно: 

– доопрацювати і внести зміни до перспективних 
планів формування територій громад для кожного 
регіону на основі положень Методики формування 
спроможних територіальних громад; встановити тер-
міни доопрацювання перспективних планів та відпо-
відальність обласних державних адміністрацій; 

– законодавчо врегулювати питання виконання 
районними радами визначених законом повнова-
жень в районах, територія яких повністю або част-
ково охоплена створеними об’єднаними територі-
альними громадами; 

– унормувати питання оптимізації структури та 
чисельності працівників районних державних адмі-
ністрацій в районах, територія яких повністю або 
частково охоплена створеними об’єднаними терито-
ріальними громадами; 

– опрацювати питання удосконалення механізму 
державної фінансової підтримки добровільного 
об'єднання територіальних громад та забезпечення 
стабільних джерел такої підтримки.

Виконання намічених завдань дасть можливість 
завершити формування фінансово спроможних 
громад в Україні, підвищити рівень соціально-
економічного розвитку регіонів і країни в цілому. 
Важливо, щоб політичні зміни, що відбуваються 
в країні, не стали на заваді завершенню реформи 
децентралізації.

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Підводячи підсумки дослідженого, можна 
стверджувати, що завдяки новітнім бюджетним про-
цесам, місцеві бюджети стали більш незалежними 
та самодостатніми, отримали можливість за рахунок 
збільшення власних надходжень здійснювати фінан-
сування витрат, спрямованих на розвиток громади, 
що, безумовно, є однією із суттєвих переваг фінансо-
вої децентралізації. Однак, запровадження та реалі-
зація бюджетної децентралізації пов’язані з існуван-
ням певних ризиків та супроводжуються суттєвими 
недоліками, так як цей процес передбачає суттєво 
новий підхід до формування та реалізації функцій 
місцевих бюджетів, а тому потребує розширення 
прав місцевих органів влади, зміцнення їх бюджет-
ної самостійності та визначення відповідальності.
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В статті визначено особливості реалізації грошово-кредитної політики України в кризових умовах спаду 
виробництва, посилення фінансової нестабільності,  пандемії коронавірусу, військових дій на сході країни 
тощо. Наведено економічну сутність терміну «грошово-кредитна політика». Виділено основні індикатори, що 
дають можливість оцінити грошово-кредитну політику держави. Проаналізовано динаміку індексу інфляції 
в Україні за 2017-2019 роки. Доведено, що гарантією соціально-економічного зростання та зміцнення націо-
нальної економіки на світовій арені, шляхом забезпечення фінансової безпеки держави є ефективне функці-
онування грошово-кредитної політики. У дослідженні розглянуто динаміку розміру облікової ставки Націо-
нального банку України. Відзначено, що в сучасних умовах допоміжним інструментів реалізації політики НБУ 
виступають валютні інтервенції. Крім того, визначено мету здійснення інтервенцій на валютному ринку. Дове-
дено, що для проведення валютних інтервенцій, забезпечення здійснення платежів органів державної влади, 
покриття дефіциту платіжного балансу та стабілізації курсу національної валюти на міжнародному ринку, 
Національний банк України використовує золотовалютні резерви. Наведено аналіз динаміки обсягу міжнарод-
них резервів Національного банку України. Визначено характерні проблеми монетарної політики та чинники, 
які впливають на розвиток грошово-кредитної політики України. Запропоновано заходи, які доцільно реалізу-
вати для вирішення даної ситуації.
Ключові слова: грошово-кредитна (монетарна) політика, індекс інфляції, облікова ставка, Національний банк 
України, золотовалютні резерви.

В статье определено особенности реализации денежно-кредитной политики Украины в кризисных условиях 
спада производства, усиления финансовой нестабильности, пандемии коронавируса, военных действий на 
востоке страны и тому подобное. Наведена экономическая сущность термина «денежно-кредитная политика». 
Выделены основные индикаторы, которые дают возможность оценить денежно-кредитную политику страны. 
Проанализировано динамику индекса инфляции в Украине за 2017-2019 года. Доказано, что гарантией соци-
ально-экономического роста и укрепления национальной экономики на мировой арене, путем обеспечения 
финансовой безопасности страны есть эффективное функционирование денежно-кредитной политики. В 
исследовании рассмотрено динамику размера учетной ставки Национального банка Украины. Отмечено, что 
в современных условиях вспомогательным инструментом реализации политики НБУ выступают валютные 
интервенции. Кроме того, определено цель  осуществления интервенций  на валютном рынке. Доказано, что 
для проведения валютных интервенций, обеспечение осуществления платежей органов государственной вла-
сти, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты на международном 
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рынке, Национальный банк Украины использует золотовалютные резервы. Осуществлен анализ динамики 
объема международных резервов Национального банка Украины. Определены характерные проблемы моне-
тарной политики и факторы, которые влияют на развитие денежно-кредитной политики Украины. Предло-
жены меры, которые целесообразно реализовывать для решения данной ситуации.
Ключевые слова: денежно-кредитная (монетарная) политика, индекс инфляции, учетная ставка, Нацио-
нальный банк Украины, золотовалютные резервы. 

The article identifies the features of the implementation of monetary policy of Ukraine in a crisis of declining produc-
tion, increasing financial instability, the coronavirus pandemic, hostilities in the east, and so on. The economic essence 
of the term "monetary policy" is given, for this purpose the scientific literature and normative-legislative documents 
on the topic of scientific research are considered. The main indicators that allow to assess the monetary policy of the 
state are highlighted. The dynamics of the inflation index in Ukraine for 2017-2019 is analyzed. It is proved that the 
guarantee of socio-economic growth and strengthening of the national economy on the world stage, by ensuring the 
financial security of the state is the effective functioning of monetary policy. The study examines the dynamics of the 
discount rate of the National Bank of Ukraine. It is noted that in modern conditions foreign exchange interventions are 
auxiliary tools for implementing the policy of the National Bank of Ukraine. In addition, the purpose of interventions 
in the foreign exchange market is determined. It has been proved that the National Bank of Ukraine uses gold and 
foreign exchange reserves to conduct foreign exchange interventions, ensure payments by public authorities, cover the 
balance of payments deficit and stabilize the national currency exchange rate on the international market. The analysis 
of the dynamics of the volume of international reserves of the National Bank of Ukraine in Ukraine for 2015 - Octo-
ber 2020 is given. Negative factors influencing the development of monetary policy of Ukraine have been identified. 
By analyzing the main indicators of monetary policy of Ukraine, the characteristic problems and shortcomings of 
the functioning of monetary policy are identified. It is reflected that the National Bank of Ukraine uses the monetary 
regime of inflation targeting to solve these problems and to achieve and ensure price stability. Measures that should 
be implemented in Ukraine to improve the situation and implement monetary policy are proposed and substantiated.
Keywords: monetary policy, inflation index, discount rate, National Bank of Ukraine, gold and foreign exchange 
reserves.

Постановка проблеми. На сьогодні стан гро-
шово-кредитної (монетарної) політики відіграє дуже 
важливу роль, оскільки має вплив на розвиток усіх 
секторів економіки нашої країни. Для України реа-
лізація та ефективне функціонування фінансової 
політики є передумовою покращення стану фінан-
сової та банківської системи, що суттєво вплине  
на соціально-економічний розвиток країни. Проте, 
сьогодення характеризується нестабільністю, вій-
ною на сході країни, девальвацією національної гро-
шової одиниці, збільшенням дефіциту Державного 
бюджету України, трансформацією грошово-кре-
дитної сфери, що породжує зміну основних цілей 
центральних банків у здійсненні грошово-кредит-
ної політики. Цим зумовлена проблема нашого  
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика державної політики у сфері грошового 
обігу та кредиту, а також дослідження щодо її покра-
щення є предметом наукового інтересу багатьох 
вітчизняних та зарубіжних економістів. Так, варто 
виділити таких науковців, що присвячують свої 
праці аналізу ефективності монетарної політики: 
Г.М. Калетнік, А.Г. Мазур, О.Г. Кубай, П.І. Юхи-
менко, О.П. Орлюк, В.В. Козюк та ін.

Мета дослідження.  Метою статті є дослідження 
ефективності грошово-кредитної політики Націо-
нального банку України та особливостей її реалізації 
на сучасному етапі розвитку, практичне вивчення та 
аналіз основних індикаторів, які дають можливість 
оцінити грошово-кредитну політику нашої держави.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні однією з 
вимог стабільного функціонування економіки є ефек-
тивне функціонування грошово-кредитної політики. 

Під час спаду виробництва, посилення фінансової 
нестабільності,  пандемії коронавірусу, військових 
дій на сході країни та інших кризових умов, Націо-
нальний банк України повинен  переглянути наявну 
монетарну політику задля соціально-економічного 
розквіту держави. Грошово-кредитна політика є 
важливою складовою загальнодержавної економіч-
ної політики країни, від ефективності розвитку якої 
залежить економічна стабільність, безпека країни та 
добробут населення.

У сучасному економічному середовищі не існує 
єдиного погляду щодо трактування сутності терміну 
«грошово-кредитна політика» (табл. 1). 

Проаналізувавши різноманітні підходи до визна-
чення дефініції «грошово-кредитна політика», ми 
поділяємо думку науковців і вважаємо, що грошово-
кредитна політика – це систематизований комплекс 
дій держави у сфері грошового обігу та кредиту з 
метою розвитку всіх секторів економіки держави 
шляхом використання монетарних інструментів від-
повідно до чинного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про Національний 
банк України», Національний банк визначає та про-
водить грошово-кредитну політику, згідно з розро-
бленими Радою Національного банку України Осно-
вними засадами грошово-кредитної політики [1].

Ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики 
є підтримання інфляції у середньостроковій пер-
спективі на рівні 5% із допустимим діапазоном від-
хилень ± 1 в. п. [7].

У процесі дослідження грошово-кредитної полі-
тики України основними індикаторами, що дають 
можливість оцінити грошово-кредитну політику 
держави є:
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– рівень номінального й реального обсягу вироб-
ництва;

– облікова ставка Національного банку України;
– рівень інфляції в країні;
– обсяг грошової маси в обігу;
– обмінний курс валют;
– стан платіжного балансу;
– обсяг міжнародних резервів Національного 

банку України тощо.
Гарантією соціально-економічного зростання та 

зміцнення національної економіки на світовій арені, 
шляхом забезпечення фінансової безпеки держави 

є ефективне функціонування грошово-кредитної 
політики, яка безпосередньо впливає на макроеконо-
мічні показники в країні, зокрема, на рівень та темпи 
інфляції. Індекс споживчих цін, або ж індекс інфля-
ції – це показник, що характеризує зміни загального 
рівня цін на товари та послуги, які купує населення 
для невиробничого споживання. Тому проаналізу-
ємо рівень інфляції в Україні (рис. 1).

За даними НБУ в Україні протягом останніх 
років спостерігалось зменшення ІСЦ. Однак ще не 
досягнуто цілі монетарної політики – нарівні 5% із 
допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. Станом 

Таблиця 1
Сутність поняття «грошово-кредитна політика»

Автор Визначення терміну
Закон України  
«Про Національний 
банк України» [1]

«…комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення 
стабільності грошової одиниці України через використання визначених цим Законом засо-
бів та методів»

Господарський 
кодекс України [2]

«…політика, спрямована на забезпечення економіки економічно необхідним обсягом гро-
шової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб'єктів госпо-
дарювання та населення до банківської системи, стимулювання використання кредитних 
ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки»

Г.М. Калетнік,  
А.Г. Мазур,  
О.Г. Кубай [3]

«…це комплекс заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення еконо-
міки стабільною національною грошовою одиницею на контролювання (стримування) 
інфляції, стимулювання економічного зростання, забезпечення високого рівня зайнятості 
населення та вирівнювання платіжного балансу»

П.І. Юхименко [4] 

«… частина економічної політики держави, сукупність законодавчих і нормативних актів, 
бюджетно-податкових, інших монетарних інструментів, інститутів та заходів державної 
влади, які згідно з законодавством мають повноваження щодо формування і використання 
фінансових ресурсів держави і регулюють фінансово-кредитні потоки у секторах еконо-
міки відповідно до стратегічних і тактичних цілей державної економічної політики»

О.П. Орлюк [5]
«…визначена сукупність заходів у сфері грошового обігу та кредиту, що спрямовані на 
забезпечення стабільності національної валюти, стримування інфляційних процесів в еко-
номіці країни, регулювання економічного зростання, забезпечення зайнятості населення та 
вирівнювання платіжного балансу країни»

В.В. Козюк [6] «…одне зі знарядь державного втручання в економіку з метою її регулювання та спряму-
вання її розвитку відповідно до цілей соціально-економічної доктрини»

Джерело: складено на основі [1-6]

Рис. 1. Динаміка індексу інфляції в Україні за 2010-2019 рр., %
Джерело: складено на основі [8]
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на жовтень 2020 року в Україні рівень інфляції ста-
новить 2,6%.

Наступним важливим показником, що дає можли-
вість оцінити грошово-кредитну політику держави, є 
облікова ставка НБУ (рис. 2).

Облікова ставка – це ключова процентна ставка 
Національного банку, за якою він здійснює основні 
операції з банками з надання або залучення коштів 
у межах проведення монетарної політики. Облікова 
ставка є орієнтиром ціни на гроші. Її динаміка  харак-
теризує стан монетарної політики (жорстка або м’яка). 
Розмір облікової ставки затверджується рішенням 
Правління Національного банку України [8].

За даними НБУ видно, що протягом січня-жовтня 
2020 року спостерігається зменшення рівня облікової 
ставки. На сьогодні рівень облікової ставки Національ-
ного банку України становить 6% річних. Збереження 
такого показника пов’язане і спрямоване на підтримку 
економічного відновлення, стимулюючи загальне під-
вищення рівня цін і досягнення планового рівня інфля-
ції: 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п.

Ще одним додатковим інструментом є інтервенції 
на валютному ринку. 

Валютна інтервенція – це купівля, продаж або 
обмін Національним банком іноземної валюти на 
валютному ринку України з метою впливу на обмін-
ний курс гривні до іноземних валют і на загальний 
попит та пропозицію грошей в Україні [9]. 

Метою валютних інтервенцій є [8]:
– накопичення міжнародних резервів;
– забезпечення помірних коливань обмінного 

курсу;
– підтримка трансмісії облікової ставки.
Для проведення валютних інтервенцій, забез-

печення здійснення платежів органів державної 
влади, покриття дефіциту платіжного балансу та 

стабілізації курсу національної валюти на міжнарод-
ному ринку, Національний банк України використо-
вує золотовалютні резерви (високоліквідні активи 
НБУ в іноземній валюті та золоті). Динаміка обсягу 
міжнародних резервів Національного банку України 
наведена на рис. 3.

З рис. 3 видно, що спостерігається тенденція 
щодо збільшення обсягів золотовалютних резер-
вів України протягом наведеного періоду. Ста-
ном на 31.12.2019 міжнародні резерви становили 
25 302,16 млн. дол. США, що на 6493,71 млн. дол. США 
 більше ніж у 2017.

Золотовалютні резерви НБУ включають моне-
тарне золото, активи в іноземній валюті (цінні 
папери, валюта та депозити), резервну позицію в 
МВФ, СПЗ. Станом на 31 жовтня 2020 офіційні 
міжнародні резервні активи України становили 
26140,4 млн. доларів США, при цьому монетарне 
золото – лише 1533,7 млн. доларів (5,87% від загаль-
ного обсягу резервів). Активи в іноземній валюті 
становили левову часту від загального обсягу, а саме 
24529,60, або 93,84%. В свою чергу, спеціальні права 
запозичення МВФ дорівнювали 76,73 млн. дол. США. 
(0,29% від загального обсягу резервів), а резервна 
позиція в МВФ – лише 0,34 млн. дол. США.

Проаналізувавши основні показники грошово-
кредитної політики України, варто відзначити, що 
хоча їхні зміни мають позитивну тенденцію, проте 
ситуація в країні не покращується. Це зумовлено 
тим, що у сучасних реаліях найглобальнішими пере-
понами  розвитку монетарної політики України є:

– воєнні дії на сході країни;
– кризові явища в економіці України, що вини-

кли внаслідок пандемії коронавірусу;
– нестабільне зовнішнє макроекономічне серед-

овище, що проявляється у виході Велико Британії з 

Рис. 2. Динаміка облікової ставки Національного банку України за 2017-23.10.2020 рр., % 
Джерело: складено на основі [8]
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Рис. 3. Динаміка міжнародних резервів Національного банку України за 2015-31.10.2020 рр.,  
млн. дол. США.
Джерело: складено на основі [8]
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країн, торгівельних війнах і суперечках між краї-
нами (для прикладу Вірменії та Азербайджану).

Вище зазначені чинники спричиняють негатив-
ний вплив на монетарну політку України, внаслідок 
чого перед Національним банком постають про-
блеми девальвації грошової одиниці, скорочення 
темпів зростання торгівлі, зростання рівня безро-
біття, зниження інвестиційної привабливості країни 
тощо.

Для вирішення цих проблем і для досягнення та 
забезпечення цінової стабільності НБУ використо-
вує монетарний режим інфляційного таргетування, 
який також сприяє забезпеченню стійких темпів при-
росту ВВП. А ще Національний банк разом з Урядом 
України здійснюють діяльність для продовження 
виконання заходів із реформування фінансової сис-
теми, у тому числі передбачених співпрацею з МВФ, 
іншими міжнародними фінансовими організаціями 
та інституціями ЄС [7].

Висновки з даного дослідження і перспективи. 
Внаслідок потрясінь політичної та фінансово-еконо-
мічної ситуації в Україні, через військовий конфлікт 
та проблеми в грошово-кредитній сфері – погір-
шився стан грошово-кредитної безпеки держави. 

Тому потрібно доповнювати підходи до реалізації 
грошово-кредитної політики. Важливими кроками 
для забезпечення фінансової безпеки країни і покра-
щення ситуації стануть:

– раціональне управління грошовими коштами 
на єдиному казначейському рахунку, відкритому в 
НБУ, для ефективного перерозподілу фінансових 
ресурсів;

– стимулювання розвитку фондового і валют-
ного ринків, для забезпечення підтримки процесів 
економічного розвитку;

– сприяння накопиченню міжнародні резервів
– проведення за обліковою ставкою НБУ опера-

цій з забезпечення ліквідності, які мають найбіль-
ший вплив на стан грошово-кредитного ринку.
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В статті розглянуто поняття бухгалтерського аутсорсингу. Досліджено jетапи розвитку аутсорсингу в Україні 
Визначено місце аутсорсингу в структурі послуг, що надаються аудиторськими компаніями. Проведено аналіз 
частки аутсорсингових послуг у загальному обсязі робіт аудиторських компаній та  підходів до класифікації 
аутсорсингу. Розглянуто дані про найбільш передані бізнес-процеси на аутсорсинг в Україні.  Охарактери-
зовано основні переваги і недоліки ведення обліку зовнішніми компаніями. Розглянуто основні факторами,  
що перешкоджають використанню аутсорсингу Сформовані критерії, які повинні бути розглянуті при виборі 
аутсорсера.  Виявлено закономірність оцінки рівня готовності майбутнього партнера підлаштуватися під осо-
бливості і специфіку діяльності підприємства-замовника. Узагальнено існуючі підходи  та запропоновано 
алгоритм вибору підприємства-аутсорсера.
Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсер, аудит, бухгалтерська послуга, облік, фірма-виконавець.

В статье рассмотрено понятие бухгалтерского аутсорсинга. Исследовано этапы развития аутсорсинга в Укра-
ине. Определено место аутсорсинга в структуре услуг аудиторських компаний. Проведен анализ доли услуг 
аутсорсинга в об щем объеме работ аудсторских компаний, а также  подходов к классификации аутсорсинга. 
Рассмотрены данные о наиболее переданных бизнес-процессах на аутсорсинг в Украине. Охарактеризованы 
основные преимущества и недостатки ведения учета внешними компаниями. Рассмотрены основные фак-
торы, препятствующие внедрения аутсорсинга, Сформированы критерии, которые должны быть рассмотрены 
при выборе аутсорсера. Определена закономерность оценки уровня готовности будущего партнера подстро-
иться под. особенности и специфику деятельности предприятия-заказчика. Обобщены существующие походы 
и предложен алгоритм выбора предприятия-аутсорсера. 
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, аудит, бухгалтерская услуга, учт, фирма-исполнитель.

The article deals with the concept of accounting outsourcing. The stages of outsourcing development in Ukraine are 
investigated. The place of outsourcing in the structure of services provided by audit companies is determined. An analysis 
of the share of outsourcing services in the total volume of work of audit companies and approaches to the classification 
of outsourcing. Data on the most outsourced business processes in Ukraine are considered. The main advantages and 
disadvantages of accounting by external companies are outlined. The main factors that prevent the use of outsourcing are 
considered/ Criteria are formed that should be considered when choosing an outsourcer. The regularity of the assessment 
of the level of readiness of the future partner to adapt to the futures and specifics of the customers enterprise is revealed. 
The existing approaches are generalized and are proposed algorithm for selecting an outsourcing company.
Keywords: outsourcing, outsourcer, audit, accounting service, accounting, contractor.

Постановка проблеми. Делегування бухгалтер-
ських функцій на аутсорсинг усе частіше практику-
ється вітчизняними підприємцями. У зв’язку з цим 
популярними стають суб’єкти, які займаються бух-
галтерським супроводом, тобто підприємці відда-
ють усі свої фінансові питання приватним фахівцям. 
Здебільшого аутсорсинг бухгалтерії використовують 

ті підприємства, у яких не вистачає часу займатися 
фінансовими справами, у яких не вистачає коштів на 
утримання бухгалтерії та ведення документації. 

Аутсорсинг бухгалтерських послуг – це послуга, 
завдяки якій сучасні підприємства мають можливість 
доручити виконання складних завдань більш профе-
сійним компаніям, що можуть допомогти в питаннях 
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ведення бухгалтерського обліку та оцінити можли-
вості посилення конкурентоспроможності підприєм-
ства. Такі завдання якісно виконують консалтингові 
та аудиторські компанії, співробітники яких постійно 
підвищують свою кваліфікацію не лише у напрямку 
фінансового, податкового та управлінського обліку, 
але й економічного аналізу та фінансового менедж-
менту. Це дозволяє не лише фокусувати увагу на 
достовірному відображенні фактів господарської 
діяльності компаній, але й на пошуку резервів шля-
хом більш раціонального використання наявного у 
розпорядженні підприємства майна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання бухгалтерського аутсорсингу порушува-
лося в працях багатьох учених. В ряді наукових 
праць досліджувалися окремі питання доцільності 
переходу на аутсорсинг, зокрема, це здійснено 
О.Е. Вільямсоном, Е.В. Давидкіним, І.Д. Котляровим, 
А.Х. Курбановим, В.А. Плотниковим, Е.В. Поповим. 
Питання аусорсингу є досить «молодим» в спектрі 
послуг, тому потребує подальших досліджень.

Метою дослідження є з’ясування сутності, ви- 
дів, основних переваг і недоліків ведення бухгал-
терського обліку аутсорсинговими компаніями, пра-
вильний вибір компанії-аутсорсера.

Виклад основного матеріалу. Поняття «аутсор-
синг» в українському законодавстві відсутнє. Термін 
«аутсорсинг» в перекладі з англійської мови означає 
«використання чужих ресурсів». 

На думку Б.А. Анікіна,  аутсорсинг – «це вико-
нання окремих функцій або бізнес-процесів зовніш-
ньою організацією, що має необхідні для цього 
ресурси, на основі довгострокових угод» [2]. 

Вчені Давидюк Т.В., Лехоцька Ю. поділяють 
думку Т. Фрідман який вважає, що аутсорсинг є 
інструментом підвищення конкурентоздатності ор- 
ганізації та зниження витрат [1].  

Н.І. Чухрай стверджує, що особливістю аутсор-
сингу є те, що аутсорсер має свободу вибору способу 
виконання певної функції або процесу, це не є сто-
сунки постачальник – споживач, а стратегічне парт-
нерство, в якому кожен із партнерів хоче досягти 
успіху, пристосовуючи свої процеси до обслугову-
вання процесів партнера [3].

За думкою іноземних вчених (Дж. Хейвуда), аут-
сорсинг означає «переведення внутрішнього підроз-
ділу або підрозділів підприємств і всіх пов’язаних із 
ним активів в організацію постачальника послуг, що 
пропонує надати певну послугу протягом певного 
часу за домовленою ціною» [4, с. 40]. 

Мовою бізнесу аутсорсинг можна визначити 
також як делегування певних функцій стороннім 
організаціям, що спеціалізуються на відповідних 
видах переважно управлінської діяльності. Мета 
такого перенесення – оптимізувати бізнес за раху-
нок економії коштів на поточні операційні витрати і 
зосередження ресурсів на високій якості пропонова-
них товарів і послуг, що надаються. 

В економічній літературі немає єдиного підходу 
до напрямків класифікації видів та форм аутсор-
сингу, що ускладнює вибір підприємствами функцій, 
які можна передати зовнішнім виконавцям, а відтак, 
зменшує ефективність аутсорсингової діяльності. 
Погоджуємося із вченими Давидюк Т.В,, Леговською 
Ю.І., які пропонують наступну класифікацію, розро-
блену на основі існуючого досвіду та міжнародної 
практики (рис. 1).

Аутсорсинг бухгалтерського обліку є окремим 
випадком аутсорсингу бізнес-процесів та одним з 
найпоширенішим видом послуг цієї категорії.

Досліджуючи етапи розвитку аутсорсингу в Укра-
їні можна відзначити, що саме починаючи із 1995 року 
виникла потреба в наданні консультацій щодо органі-
зації та ведення різних видів бухгалтерського обліку 

Рис. 1. Класифікація аутсорсингових послуг [1] 

Аутсорсингові послуги 

залежно від функцій, 
що передаються на 

аутсорсинг 

залежно від сфери 
використання 
аутсорсингу 

залежно від групи бізнес-
процесів, які передаються 

на аутсорсинг 

ІТ-аутсорсинг; 
аутсорсинг бізнес-

процесів; 
виробничий аутсорсинг; 
аутсорсинг персоналу; 

аутсорсинг знань. 

функціональний; 
операційний; 
ресурсний. 

аутсорсинг процесів 
управління; 

аутсорсинг основних процесів 
підприємства; 

аутсорсинг забезпечувальних 
процесів підприємства. 



115

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

як великими підприємствами, так і підприємствами, 
що належали до групи підприємств малого бізнесу. 
Після 2010 року виникла потреба у допомозі ведення 
податкових розрахунків, а в подальшому і надання 
допомоги щодо дотримання правил адміністрування 
державою окремих податків. Слід відмітити, що на 
сьогодні аутсорсинг відноситься до найбільш поши-
рених видів послуг, що надаються як аудиторськими 
фірмами так і різними видами консалтингових та 
аутсорсингових компаній. Доля аутсорсингових 
послуг у загальному обсязі робіт аудиторських ком-
паній інколи сягає більше 45%. 

З внесенням змін до Закону «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» щодо ведення 
обліку, складання і подання звітності за міжнарод-
ними стандартами підприємствами, що належать до 
групи «великих», збільшилась доля послуг, що нада-
ються при переході на складання звітності за міжна-
родними стандартами.

За даними 2019 року, в європейських країнах 
80%, в США 90%, в Ізраїлі 96% компаній успішно 
передають на аутсорсинг ведення бухгалтерського 
обліку, оптимізуючи витрати бізнесу [6; 7]. Україна, 
за даними американської консалтингової компанії 
“A.T. Kearney”, зберігає своє 24 місце в ТОП-25 гло-
бального рейтингу “Global Services Location Index” 
(GSLI) (рис. 2). Аутсорсинговий потенціал кожної з 
55 країн-учасниць рейтингу оцінюється за 38 показ-
никами, порівнюючи фінансову привабливість, 
професіоналізм і наявність необхідного людського 
ресурсу, а також бізнес-середовища [7]. 

В Україні все більше підприємств користуються 
аутсорсинговими послугами з відновлення обліку, 
ведення бухгалтерського обліку, оптимізації подат-
кових платежів, складання звітності. Крім того, акту-
альність послуг спеціалізованих бухгалтерів зростає 
у зв’язку з популярною та доволі необхідною для 
залучення стратегічних інвесторів відмовою від 
тіньової бухгалтерії [8, с. 339].

Як зазначають автори Давидюк Т.В. та Лехо- 
цька Ю.І., аутсорсинг бухгалтерських послуг має 
значну кількість переваг. Як зазначають автори, 
позитивним при цьому є вартість послуг аутсор-
сера є нижчою, ніж вартість виконання такої роботи 
бухгалтером, який є працівником підприємства.  

Це пояснюється тим, що операційні витрати на 
ведення обліку бухгалтером, що працює у складі 
бухгалтерії підприємства значно зменшуються [1]. 

Крім того, за нормами Податкового Кодексу вар-
тість послуг аутсорсера включається до витрат під-
приємства-замовника, а сума ПДВ у вартості таких 
послуг формує податковий кредит підприємства-
замовника. Тобто – це один із напрямків оптимізації 
податків підприємства, якому надають послуги [9]. 

Наступною перевагою є зниження ймовірності 
шахрайства.  

Слід погодитися із вченими Давидюк Т.В. та 
Лехоцькою Ю.І, що найважливішою із переваг є 
те, що аутсорсингова компанія юридично супрово-
джує своїх клієнтів як в частині в частині ведення 
обліку та формування звітності, розробки облікової 
політики, комп’ютеризації обліку, використання 
інформаційних технологій, взаємодії з фіскальною 
службою [1].

Кадровий холдинг Анкор провів дослідження, 
яке показало в Україні, що:

– 41,2% респондентів вважають основною пере-
вагою від використання аутсорсингових послуг еко-
номію власних ресурсів;

– 37,6% респондентів зазначили оптимізацію і 
прискорення бізнес-процесів;

– 32,9% вважають, що їхній бізнес став більш 
ефективний;

– 14,1% відзначили поліпшення якості та кон-
тролю робочих процесів;

– 14,3% вважають, що, завдяки аутсорсинговим 
компаніям вони отримують можливість використо-
вувати рішення, засновані на останніх досягненнях 
галузі [10]. 

Нарівні з перевагами існують і недоліки та ризики. 
Чимало недоліків зазначено в праці К.С. Кесарчука, 
а саме: психологічний фактор; відсутність безпосе-
реднього контролю за формуванням звітності; ризик 
збитків через низьку якість послуг, наданих аутсор-
синговою компанією [12]. 

Науковець Т. Синиця у своїй стаття основними 
факторами, що перешкоджають використанню аут-
сорсингу назвиває відсутність вільних фінансових 
ресурсів для інвестування у нові технології; недо-
статня поінформованість про переваги аутсор- 

Рис. 2. Найбільш передані бізнес-процеси на аутсорсинг в Україні, % [10]  
0 10 20 30 40 50

Обробка та систематизація інформації

Облік

Маркетинг

Логістика

ІТ-послуги



116

# 4 (30) 2020

сингу; відсутність законодавчого врегулювання аут-
сорсингу [12].

Ляхович С.І. розглядаючи питання аналізу 
доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг 
зазначив, важливість дотримання норм і правил 
користування аутсорсером інформацією, що стано-
вить  комерційну таємницю[13]. 

Він зазначив, що за словами експертів, керівни-
цтво більш охоче присвячує штатного бухгалтера в 
усі фінансові подробиці та конфіденційну інформа-
цію. Але усі моменти, пов’язані з контролем і конфі-
денційністю, просто потрібно прописати в договорі 
з аутсорсингової фірмою [13].

Дослідивши малі, мікро-підприємства та середні 
Ляхович С.І дійшов висновку, що варто передавати 
на аутсорсинг повністю усі операцій з ведення бух-
галтерського обліку: 

– мікропідприємствам, так як обсяг операцій 
у таких фірмах вкрай малий, що є визначальним 
фактором для аутсорсингу. До того ж спрощується 
робота самого директора, оскільки йому непотрібно 
постійно відслідковувати зміни в податковому та 
бухгалтерському законодавстві, а наймати окремо 
бухгалтера недоцільно з економічної точки зору; 

– малим та середнім підприємства, діяльність 
яких є відносно стабільною [13]. 

Завантаження бухгалтерів на таких підприєм-
ствах часто нижче нормативного значення. Напри-
клад, на підприємстві працює 100 осіб. Одному бух-
галтеру по розрахунках з оплати праці за належного 
(що відповідає сучасному розвитку інформаційно-
комп’ютерних технологій) рівня комп’ютеризації 
бухгалтерського обліку можна доручити 200-300 осіб, 
а отже, 50% свого робочого часу фахівець буде не 
завантажений. Покласти ці функції на іншого бух-
галтера для оптимізації чисельності працівників 
служби бухгалтерського обліку недоцільно, оскільки 
ділянка з обліку оплати праці є специфічною і потре-
бує спеціалізації. 

Таким чином, малі та середні підприємства досить 
часто або не повною мірою завантажують облікових 
працівників або перевантажують обов’язками, що 

призводить до надмірних витрат на оплату праці, 
а це, своєю чергою, не відповідає виконуваним 
обов’язкам. Тому для таких підприємств вигідним є 
повний бухгалтерський аутсорсинг [13].

Для великих підприємств бухгалтерський аут-
сорсинг є непростим завданням в частині його реа-
лізації, оскільки досить складно параметризувати і 
формалізувати усі необхідні умови договору на аут-
сорсинг. 

Крім того, одним із недоліків аутсорсингу є зни-
ження оперативності, що є особливо важливим для 
великих підприємств. Тому для них актуальним є част-
ковий аутсорсинг, тобто певних облікових ділянок, де 
немає потреби в оперативній інформації. Також, якщо 
на підприємстві є інформація, що становить комер-
ційну таємницю, такі операції варто залишити на 
інсорсингу для того, щоб уникнути розголошення. 

Після того, як було вирішено, які саме ділянки 
бухгалтерського обліку доцільно передати на аутсор-
синг, необхідно прийняти рішення про те, яку компа-
нію з надання послуг бухгалтерського аутсорсингу 
варто обрати [13]. 

Правильний вибір постачальника аутсорсингових 
послуг, адже аутсорсинг – це не просто вид партнер-
ської взаємодії, а стратегія управління компанією, 
що припускає певну реструктуризацію внутріш-
ньокорпоративних процессів і зовнішніх відносин 
компанії, потребує ретельного підходу керівництва. 
На жаль, на сьогодні не існує чіткого опису способу 
вибору аутсорсера.

Узагальнюючи практичний досвід діючих ком-
паній, що використовують аутсорсинг, ми пропону-
ємо узагальнений  алгоритм пошуку аутсорсингової 
фірми (рис. 3).

На першому етапі необхідно оцінити надійність 
компанії, що надає послуги, її репутацію на ринку, її 
досвід реалізованих проектів і наявність позитивних 
оцінок з боку замовників. Варто визначити як міні-
мум двох-трьох можливих партнерів. А також враху-
вати наступні критерії:

1. Час існування компанії на ринку.
2. Рейтинг фірми в галузі.

Рис. 3. Алгоритм вибору аутсорсингової фірми

 

Етап 1. Аналіз фірм, які надають послуги бухгалтерського аутсорсингу,  
та їх діяльності. 

Етап 2. Ознайомлення з технічним завданням. 

Етап 3. Оцінка рівня готовності майбутнього партнера до специфіки роботи 
підприємства. 

Етап 4. Вивчення професіоналізму співробітників фірми. 
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3. Кількість клієнтів.
4. Здійснення зв’язків з клієнтами.
5. Рівень програмної оснащеності компанії.
6. Наявність сертифікатів, атестаційних докумен-

тів, нагород.
7. Пакет послуг, які надає фірма.
8. Вартість послуг.
9. Частка атестованих фахівців та ін.
Другий етап передбачатиме складання компа-

нією-замовником та ознайомлення аутсортинговою 
фірмою-виконавем технічного завдання, де будуть 
відображені основні критерії відбору (кількість спів-
робітників, їх кваліфікація, тимчасові рамки вико-
нання робіт, порядок і форма оплати, необхідний вид 
звітності тощо). 

Наступним етапом буде – оцінка рівня готовності 
майбутнього партнера підлаштуватися під особли-
вості і специфіку діяльності підприємства-замов-
ника. Аутсорсер повинен вміти максимально повно 
вникнути в специфіку бізнесу і при необхідності 
мати можливість надати додаткові сервіси або роз-
ширити існуючі. 

Для забезпечення належного рівня якості послуг 
й безпеки задіяних суб’єктів, ключова роль має бути 
відведена розробленню політики надання таких 
послуг на договірних засадах. 

Все це потрібно закріпити у договорі, який стане 
документом, що передбачатиме як відповідальність 
аутсорсингової компанії перед клієнтом-замовником 
послуг за своєчасність, повноту та якість виконаної 
роботи.

Висновки. Бухгалтерський аутсорсинг посту-
пово знаходить своє застосування у вітчизняній 
практиці. Застосування бухгалтерського аутсорсингу 
для підприємства є способом зменшення витрат та 
можливістю сконцентруватись на основному виді 
діяльності. 

Відсутність певної законодавчої бази стосовно 
аутсорсингу та відсутність якісного методичного 
забезпечення часто призводить до помилок і супро-
воджується значними ризиками для підприємства. 
Рішення про використання аутсорсингу сьогодні – це 
об’єктивна вимога зовнішнього середовища, у бага-
тьох ситуаціях – запорука виживання підприємства

При цьому правомірно зробити висновок, що для 
великих підприємств доцільність переходу на бух-
галтерський аутсорсинг не є однозначною і вимагає 
детального аналізу в умовах конкретної управлін-
ської ситуації. У той же час для невеликих підпри-
ємств і індивідуальних підприємців перехід на бух-
галтерський аутсорсинг уявляється сьогодні єдино 
оптимальним і практично безальтернативним спо-
собом мінімізації витрат із ведення бухгалтерського 
обліку. У зв’язку з вищевикладеним, нами було 
запропоновано алгоритм вибору фірми-партнера, 
що надає послуги з аутсорсингу. Найбільшу увагу 
потрібно приділяти аналізу професіоналізму співро-
бітників цих фірм. 

Отже, бухгалтерський аутсорсинг – ідеальний 
варіант для отримання вигідного та компетентного 
бухгалтерського обслуговування та бухгалтерського 
супроводу.
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В статье исследуется опыт стран Европы по интернационализации высшего образования в условиях глобали-
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национальных стратегий по интернационализации образовательных услуг. Анализируются предпосылки раз-
вития процесса интернационализации в области образования. Показаны особенности английской, француз-
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Постановка проблемы. В последние годы отме-
чается усиление внимания к современным тенден-
циям развития глобального образования, в числе 
которых интернационализация, европеизация, реги-
онализация. К общим тенденциям можно отнести 
возрастающую конкуренцию образовательных услуг 
на международном рынке, формирование крупных 
и глобальных объединений на национальном и 
институциональном уровнях (мегаобразовательные 
системы), диверсификацию их возможностей, инте-
грацию в мировое образовательное пространство. 
Этот процесс для многих стран считается важней-
шим вектором системы высшего образования.

Анализ последних исследований и публи-
каций. В настоящий момент интернационализа-
ция высшего образования считается относительно 
молодым явлением и, соответственно, областью 
исследований. Проблемы интернационализации и 

функционирования рынка услуг, в том числе и 
высшего образования в условиях глобальной кон-
куренции наиболее полно отражены в работах 
следующих зарубежных авторов: Айрис И.А., 
Altbach P.G., Gerber Ruffini, Van Der Wende, Пор-
тер М., Knight J., De Wit H., Kerr C., Khorsandi A., 
Kreber K., Teichler U. Коротченя И.М., Meisner Н.G., 
P.B. Orlova, E., Филиппов В.М., Владимирова И.Г., 
Галичин В.А., Чезарова А.С. и др., а также некоторых 
отечественных исследователей: Stratan A., Ţâu N., 
Chistruga B., Gribincea A., Кротенко Ю.И., Loba-
nov N., Şişcan Z., Благоразумная О., Posternac S., 
Сагинова О., Pisaniuc M.,  Hachi M., и др. В то же 
время, вопросы взаимосвязи интеграционных про-
цессов и интернационализации в области высшего 
образования раскрыты не в достаточной степени. 
Отмеченные положения определяют актуальность и 
значимость исследуемой темы.
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Цель данной работы заключается в исследовании 
процесса интернационализации высшего образова-
ния в странах Европы и обосновании концептуаль-
ной модели интернационализации образовательных 
услуг в Республики Молдова. 

Изложение основного материала исследования. 
Интернационализации высшего образования – это 
комплексная система, отвечающая внутренним 
политическим, социально-экономическим запросам 
государства и особенностям территориального коло-
рита, культурным и историческим реалиям. Ныне 
рынок услуг высшего образования играет ключе-
вую роль в развитии современного общества [9]. 
Знания, обладающие универсальным характером, 
являются основным фундаментом интеграционных 
процессов в сфере образования. Среди основных 
предпосылок развития интеграционных процессов 
следует выделить две основные группы [12]:

– общие, соответствующие развитию миро-
вой экономики и общества (глобализация мировой 
экономики и рынка труда) и субъективные (способы 
и образы мышления потребителей образовательных 
услуг), которые включают три подгруппы: геополи-
тические, социально-экономические и культурно-
образовательные;

– специфические, характерные для сферы 
высшего образования (академическая мобильность, 
интернационализация учебных планов, и исследова-
ний, мобильность учебных заведений и др.).

Однако, эти предпосылки могу выступать лишь в 
роли потенциала, для реализации которого потребу-
ются особые условия. Одним из таких условий должна 
стать активная государственная политика продвиже-
ния национальных институтов в глобальном образо-
вательном пространстве. Важными условиями, позво-
ляющими реализовать геополитические предпосылки 
являются: лояльная миграционная политика, снятие 
или упрощение излишних барьеров для принятия 
иностранных студентов и преподавателей, развитая 
система обучения национальному языку, внедрение 
англоязычных программ образования и др. 

Интернационализация системы образования как 
форма международной интеграции невозможна без 
учета такого важного фактора, как выбор студентами 
страны и ВУЗа. Для осуществления этого условия 
необходимо обеспечить широкий спектр условий, 
соответствующий студенческим запросам. Обобщая, 
можно сказать, что геополитические условия зависят 
от языка преподавания, социально-экономические – 
от стоимости обучения и проживания, а культурно-
образовательные – от качества преподавания и 
репутации ВУЗа. 

Анализ показывает, что процесс интернациона-
лизации высшего образования наиболее активно 
протекает в пределах развитых геополитических 
регионов, то есть в странах, которые схожи своими 
социально-экономическим системам и историческим 
условиями развития. По мнению авторов, к таким 
геополитическим регионам относится и европейский 
регион. Необходимость в более глубоком исследо-
вании данного региона обусловлена, в том числе и 

фактом сближения образовательных систем стран 
СНГ и ЕС, основанное на подписании странами 
Болонской Декларации, способствующей экспорту 
образовательных услуг, давшей толчок к формиро-
ванию единого европейского пространства высшего 
образования. Этот процесс способствует созданию 
единой европейской зоны высшего образования, 
повышению академической мобильности, облегче-
нию решения задач трудоустройства выпускников в 
странах-участниках. Исследование процесса интер-
национализации высшего образования (ИВО) в стра-
нах европейского региона имеет особую актуаль-
ность для Республики Молдова в контексте целевых 
направлений будущего развития станы.

Сравнительный анализ стран Европы в части 
ИВО необходим для понимания их вектора развития, 
изучения опыта, для четкого определения сущности, 
механизмов реализации и потенциала интернациона-
лизации. Интеграционные процессы в Европе дик-
туют необходимость интернационализации на уровне 
государств и отдельных ВУЗов [1]. Развитие высшего 
образования в странах Европы привело к появлению 
национальных типов университетов: английский, 
французский и немецкий, что существенным обра-
зом сказалось и на подходах к интернационализации 
на государственном уровне (табл. 1).

Британскую модель высшего образования принято 
считать наиболее консервативной в мире, что обус-
ловлено, в том числе, ее возрастом (Оксфорд появился 
в XII веке). Ее главными особенностями являются 
высококачественный уровень преподавания и строгая 
дисциплина. Она постоянно развивается и, сохраняя 
традиции, своевременно реагирует на современные 
инновационные тенденции в образовательных про-
граммах и методиках обучения. Участие в мировых 
рейтингах британских ВУЗов и спрос на их вы- 
пускников являются признаками совершенства 
английской системы высшего образования. Принято 
считать, что именно британская модель стала осно-
вой Болонской системы образования. 

Французское высшее образование представляет 
собой одновременно международную систему и 
модель высшего образования. Французская модель 
высшего образования, направленная на професси-
онализацию, существенно реорганизовала систему 
высшего образования между 1806 и 1811 годами, 
что является одним из главных исторических момен-
тов со значительными реформами, предшествовав-
шими 20 веку. Это период, в течение которого можно 
наблюдать четкую картину французской филосо-
фии в области высшего образования. По своей сути 
французская модель – это переход от структурной к 
программной профессионализации. 

Гумбольдтовская модель высшего образова-
ния – это концепция академического образования, 
появившаяся в начале XIX века, основная идея 
которой – целостное сочетание исследований. Эта 
модель, объединяющая искусство и науку, направ-
лена на получение всестороннего обучения, вклю-
чающего культурные знания. Модель подразумевает 
развитие образовательной системы, направленной 
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на индивидуальный выбор учащегося. При этом, 
преподавание должно основываться на текущих 
исследованиях, независимых от идеологических, 
политических, религиозных и экономических фак-
торов. Исследование должно базироваться на идеях 
гуманизма, свободного мышления, а формирование 
знаний происходить, опираясь на логику, разум и 
эксперимент в противовес традициям и догмам [3]. 

Комбинирование французской и немецкой мо- 
делей в разных европейских странах модели при-
вело к формированию классической европей-
ской модели университета. Она характеризуется 
высокими требованиями к студентам, предоставле-
нием фундаментальных знаний, преимущественно 
бесплатным высшим образованием, высокой сте-
пенью централизации, автономией ВУЗов, которая, 
однако, не так ярко выражена, как в американской 
модели. Всё больше европейских университетов 
предоставляют свои услуги на мировом рынке бла-
годаря развитию интернационализации. 

В настоящее время модель интернационализа-
ции в Европе, которую также продвигает Европей-
ская комиссия, требует более централизованных и 
всеобъемлющих стратегических подходов, которые 
должны учитывать более широкие национальные 
приоритеты и институциональные интересы [4]. 
Помимо стратегии интернационализации на нацио-
нальном уровне, для повышения ее эффективности, 
она должна быть широкой по охвату и тесно свя-
занной с другими национальными приоритетными 
областями, включая экономическое развитие, науку 
и технологии, миграцию, международную торговлю 
образовательными услугами и др. Наличие общеев-
ропейской стратегии интернационализации высшего 
образования может еще больше стимулировать раз-
работку национальных стратегий.

В Европе количество стран, имеющих на- 
циональные стратегии ИВО, в настоящее время 
не велико. Однако есть несколько стран, таких как 
Германия, Великобритания, Франция, Ирландия, 
Нидерланды, которые имеют глубоко проработанные 

официальные государственные стратегии ИВО. 
Стратегии этих стран отличаются многоаспектнос-
тью и стремятся обеспечить проникновение между-
народного аспекта в образовательный процесс при 
помощи разнообразных и наиболее эффективных 
методов и инструментов. 

Страны Европы, у которых четко сформулированы 
целевые стратегии интернационализации, такие как 
Швейцария, Швеция, Испания, Румыния, Чехия, 
Польша, Эстония, сосредоточены на определенных 
аспектах интернационализации, а не на применении 
комплексного подхода. Такие страны, как правило, 
фокусируются на наборе иностранных студентов на 
национальном уровне в качестве своей модели стра-
тегии интернационализации высшего образования. 
Некоторые страны Европы и «новые» государства-
члены ЕС отстают в качестве и степени разработки 
собственных национальных стратегий в области 
высшего образования, в том числе в отношении 
интернационализации. Такие страны как Финлян-
дия, Хорватия только начинают процесс разработки 
всеобъемлющей национальной стратегии высшего 
образования, которая в конечном итоге будет вклю-
чать отдельную подстратегию ИВО. В настоящее 
время в этих странах процесс находится на ста-
дии технических консультаций с международными 
экспертами. Существует ряд европейских стран, 
таких как Сербия, Словения, Болгария, Италия, Вен-
грия, Греция, Босния и Герцеговина, в которых в 
настоящее время нет стратегии ИВО, но эти страны 
также планируют их разработку в ближайшем буду-
щем. Однако в этих странах упоминается интерна-
ционализация в общей стратегии развития ВО. Расс-
мотрим кратко некоторые из этих стратегий. 

Великобритания. Высшее образование распреде-
ляется между странами Соединенного Королевства, 
а обязанности соответственно делегированы Минис-
терству бизнеса, энергетики и промышленной 
стратегии (BEIS) и Министерству образования 
(DfE), Министерству занятости и обучения (Север-
ная Ирландия), правительству Шотландии и 

Таблица 1
Модели высшего образования в Европе [разработано авторами]

Английский тип 
(Британская модель)

Французский тип 
(Наполеоновская модель)

Немецкий тип (Гумбольдтовская 
модель)

Цель Общее элитарное  
образование

Развитие личностных  
способностей и достижений 
студентов

Развитие общества  
через высшее образование

Ценности
Индивидуализированное ВО; 
учет социального статуса 
студента. 

Обучения для всех; всеобщая 
бесплатность образования

Консервативное обучение для всех;  
Корпоративный дух студенчества; 
«дуальный принцип» (соединение  
обучения с производством)

Отбор 
студентов Высокая селективность Не селективный Не селективный

Ориента-
ция ВУЗов

Университеты ориентированы 
на индивидуальное развитие

Университеты как фабрики 
профессионалов Университеты как фабрики науки

Финанси-
рование

Автономное и государствен-
ное финансирование

Государственное  
финансирование Государственное финансирование
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Правительство Уэльса. Обновленная новая страте-
гия «Международная образовательная стратегия: 
глобальный потенциал, глобальный рост» была 
запущена в марте 2019 года DfE и Министерством 
международной торговли (DIT) и нацелена на: 
увеличение стоимости экспорта образования до  
35 млрд фунтов стерлингов в год к 2030 году; увели-
чение количества иностранных студентов в ВУЗах [8].

Германия. Федеральное министерство образо-
вания и исследований Германии (BMBF) в феврале 
2017 г. обнародовало новую Стратегию федераль-
ного правительства по интернационализации образо-
вания, науки и исследований. Кроме того, Немецкая 
служба академических обменов (DAAD), организа-
ция немецких высших учебных заведений, занимаю-
щаяся интернационализацией сектора, опубликовала 
подробную стратегию, в которой намечает свои уси-
лия на период до 2020 года: укрепить систему сти-
пендий DAAD для повышения мобильности студен-
тов; создать структуру ВО в Германии и за рубежом 
для поддержки интенсификации интернационали-
зации; углубить знания для академического сотруд-
ничества. В Стратегии намечалось к 2020 году уве-
личить общее количество иностранных студентов в 
Германии до 350 000. Статистика показывает, что 
Германия уже достигла этой цели в 2018 году, когда 
она привлекла 374 951 иностранного студента [5]

Франция. В новой стратегии ИВО Франции, 
опубликованной в 2018-2019 гг., говорится, что 
страна нацелена на привлечение 500 000 студентов к 
2027 году. Это дополняет более раннюю националь-
ную стратегию интернационализации (2015-2020), 
которая была опубликована в 2015 году и охватывает 
международную студенческую мобильность, иссле-
довательское сотрудничество и в некотором смысле 
транснациональное образование. 

Италия. Италия извлекла пользу из своего учас-
тия в Болонском процессе и программах Erasmus 
в отношении интернационализации деятельности 
своих ВУЗов. В последние годы были проведены 
реформы, направленные на интернационализацию 
сектора ВО, однако, подробной стратегии нет. 

Ирландия. В Ирландии действует международ-
ная образовательная стратегия на 2016–2020 годы, 
которая устанавливает целевой показатель роста 
числа иностранных студентов на 33% с 33 118 чел. 
в 2014/2015 годах до примерно 44 000 чел. к концу 
2019/2020 учебного году. Цели также включают 
болонскую цель – по меньшей мере 20% выпускников 
2020 года пройти обучение или стажировку за гра-
ницей. Для этого предусмотрено целевое участие в 
программе Erasmus +, которое достигнет 4400 чел. 
к 2022 году (3135 чел. в 2016 году) за счет выездной 
мобильности домашних студентов [7].

Нидерланды. В 2015-2018 гг. правительство 
Нидерландов сосредоточило внимание на: укрепле-
нии международных сетей высшего образования; 
поощрении международных обменов студентами и 
сотрудниками; укреплении позиции голландского 
ВО за рубежом. В июне 2018 года правительство 
опубликовало новую стратегию ИВО, подчеркнув, 

что вся международная деятельность должна гаран-
тировать высокого качества образования. 

Румыния. Министерство национального высшего 
образования запустило «Стратегию интернациона-
лизации румынского высшего образования на период 
2016-2025 гг.». Стратегия является всеобъемлющей 
и подробной, особенностью которой является нали-
чие раздела, посвященного интернационализации на 
институциональном уровне. 

Польша. В 2015 году Министерство науки запус-
тило Программу интернационализации высшего обра-
зования. Программа преследует двоякую цель: интер-
национализация студентов посредством въездной 
и выездной мобильности; и интернационализация 
персонала. Программа стремится привлечь в Польшу 
100 000 иностранных студентов. Министерство 
науки выделяет 57,5 миллиона евро на поддержку 
программ обучения на иностранных языках, летних 
школ, обучения иностранным языкам. 

Таким образом, интернационализация как страте-
гическое направление в европейских странах осно-
вана на интересах отдельных граждан (студентов) и 
институтов (ВУЗов), а также на внутренних и вне-
шнеполитических интересах государств и регионов. 
Однако, Стратегии ИВО на национальном уровне 
разработаны еще не во всех европейских странах. 

Повышение мобильности студентов – основная 
цель европейского образовательного пространства и 
главный политический приоритет в повестке дня ЕС 
по модернизации высшего образования. Это один из 
основных способов, с помощью которых молодые 
люди могут укрепить возможность трудоустройства 
в будущем, а также их межкультурная осведомлен-
ность, личное развитие, творчество и активная граж-
данская позиция. 

Германия с большим отрывом лидирует по 
количеству участников исходящей мобильности 
(коэффициент 2,3). Инициативы Германии вклю-
чают более активное продвижение обучения за рубе-
жом и, в частности, полный курс обучения в другой 
стране Европы, а также специальные программы 
государственной поддержки. Основными странами 
приема немецких студентов, желающих получить 
высшее образование за рубежом, являются Австрия, 
Нидерланды, Великобритания, Швейцария, США, 
Китай и Франция. На эти страны приходится 72,4% 
немецких студентов за рубежом. На страны-члены 
ЕС приходится более двух третей (68,4%) немецких 
студентов, а еще 14,0% отправились в другие евро-
пейские страны. Таким образом, 82,4% немецких сту-
дентов за границей остались в Европе. 8,6% немецких 
студентов за рубежом выбрали Америку, 6,9% – Азию, 
1,5% – Австралию и Океанию и 0,6% – Африку [2]. 

Франция с коэффициентом исходящей мобиль-
ности 1,7 находится на втором месте после Герма-
нии по числу студентов, уехавших из страны в целях 
обучения. Франция является одновременно постав-
щиком и принимающей стороной иностранных сту-
дентов. Французские студенты проявляют большой 
интерес к ряду рынков, среди которых Великобрита-
ния, Германия, Канада. 
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Италия, чей коэффициент исходящей мобиль-
ности равен 1,4, занимает третье место среди стран 
Европы по критерию «исходящая мобильность». 
Великобритания продолжит оставаться номером 
один среди направлений для итальянских студентов 
в ближайшем будущем, где обучается около 7000 сту-
дентов. Другие ведущие рынки будут включать Гер-
манию, США, Канаду, Австралию. 

Сравнительный анализ коэффициентов входящей 
мобильности в странах Европы на 2020 год показывает, 
что основными принимающими странами являются 
Великобритания, Франция и Германия, далее с боль-
шим отрывом следуют Нидерланды, Италия, Австрия, 
Испания, Польша. Малые европейские страны в осно-
вном полагаются на внутри европейскую мобильность, 
так более 80% всех международных студентов, посту-
пающих на обучение в Чехию, Данию, Люксембург, 
Польшу, Эстонию, Хорватию, Словению и Словацкую 
Республику, и другие страны с коэффициентом менее 
1, являются выходцами из стран Европы. В настоящий 
момент наблюдается постепенный переход от вер-
тикального к горизонтальному типу мобильности и 
сотрудничества. Представляют также интерес исполь-
зование ВУЗами Европы различные формы online обу-
чения (е-learning), в условиях ограничения мобиль-
ности, связанной с глобальной проблемой – пандемией 
COVID-19.  

В рамках исследования проанализированы и пока-
затели участия в рейтингах, учитывающих и ИВО. 
На рис. 1 показана динамика удельного веса ВУЗов 
стран Европы в рейтинге QS Ranking (2018-2020 гг.).

Как показывает график, наибольший скачок с 
2018 по 2020 годы наблюдается в Великобритании. 
Также Германия и Франция подтверждают своё вли-
яние и важность участия в процессе интернациона-
лизации. Италия и Испания стремятся также зани-
мать места в международных рейтингах. 

Авторами было также оценена динамика учас-
тия ВУЗов стран Европы, которые вошли в первую 
сотню рейтинга QS Ranking, что отражено на рис. 2.

Как свидетельствую данные не так много 
стран оказались в первой сотне в самом известном 

рейтинге, учитывающем уровень интернационали-
зации высшего образования. Лидирует снова Вели-
кобритания, которая демонстрирует устойчивый 
рост количества ВУЗов-представителей в рейтинге. 
За ней следует Швейцария, Германия и Франция, 
что подтверждает эффективность проводимых мер 
по интернационализации, в том числе в рамках 
национальных и институциональных стратегий.  
На рис. 3 отражен сравнительный анализ количе-
ства ВУЗов стран Европы, которые вошли в рейтинг 
QS Stars.

QS Stars – это рейтинговая система, которая 
дает подробный обзор учебного заведения, позво-
ляя определить, какие университеты являются луч- 
шими по конкретным темам, в том числе степень 
интернационализация. Данный рейтинг учитывает 
показатель интернационализации, как доли ино-
странных студентов и сотрудников, количество 
прибывающих и уезжающих студентов по обмену, 
количество национальностей, представленных в 
студенческом контингенте, количество и сила меж-
дународного партнерства с другими универси-
тетами. Большинство ВУЗов Европы, которые в 
ошли в данный рейтинг находятся в Великобрита-
нии. По одному университету в Дании, Италии, а 
Латвия и Румыния к 2020 году вышли из данного 
рейтинга. 

На основе исследования международного опыта 
ИВО авторы смоделировали и предложили модель 
процесса интернационализации высшего образо-
вания в Республике Молдова, которая проходит 
через четыре последовательных этапа в виде стра-
тегических инициатив. Последовательность стра-
тегических инициатив выстраивается на основе 
анализа текущей ситуации в стране, исходя из логи-
ческих соображений и стремлению проходить путь 
от базовых начал к более сложным формам ИВО. 
Последовательная реализация стратегических ини-
циатив предполагается с 2020 по 2030 год. За это 
время, прогнозируются существенные реформы, 
которые приведут к качественным позитивным 
преобразованиям в высшем образовании страны 

Рис. 1. Сравнительный анализ удельного веса ВУЗов стран Европы  
в рейтинге QS Ranking, 2018-2020 гг., % [13]
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и выведут его на конкурентоспособный уровень 
на международном рынке образовательных услуг  
[10; 11]. 

Выводы. Исследование опыта европейских 
стран в области интернационализации высшего 

образования представляет особый интерес для 
научного обоснования национальной комплек-
сной эффективной стратегии интернационализации 
образовательных услуг на перспективу в Республики 
Молдова и других странах.

Рис. 2. Сравнительный анализ количества ВУЗов стран Европы, вошедших в топ-100 QS Rankings, 
2018-2020 гг. [13]

Рис. 3. Сравнительный анализ количества ВУЗов стран Европы, вошедших в рейтинг QS Stars, 
2018-2020 гг. [13]
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У статті досліджено особливості фінансування інноваційних проектів в аграрному секторі економіки Укра-
їни. Проаналізовано рейтинг України за показниками, що характеризують здатність до інновацій, а також 
показники інноваційної діяльності підприємств за період 2010-2019 рр. Визначено, що основними джерелами 
фінансування інноваційних проектів є власні кошти підприємств (87,7%), а також кошти державного бюджету, 
іноземних інвесторів та інші джерела. Встановлено, що фінансування інноваційних проектів регіонального 
розвитку для сільськогосподарських підприємств відбувається за рахунок державного та місцевих бюджетів. 
Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників здійснюється за рахунок часткової компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання у розмірі 20%. Запропоновано покращити фінансування 
інноваційних проектів для сільськогосподарських підприємств за рахунок нетрадиційних джерел фінансу-
вання, зокрема: краудфандінг, венчурні фонди, бізнес – інкубатори, бізнес – ангели.
Ключові слова: інноваційні  проекти, аграрний сектор, джерела фінансування, державна підтримка, проекти 
регіонального розвитку, нетрадиційні джерела фінансування.

В статье исследованы особенности финансирования инновационных проектов в аграрном секторе экономики 
Украины. Проанализированы рейтинг Украины по показателям, характеризующим способность к инновациям, 
а также показатели инновационной деятельности предприятий за период 2010-2019 гг. Определено, что основ-
ными источниками финансирования инновационных проектов являются собственные средства предприятий 
(87,7%), а также средства государственного бюджета, иностранных инвесторов и другие источники. Уста-
новлено, что финансирование инновационных проектов регионального развития для сельскохозяйственных 
предприятий происходит за счет государственного и местных бюджетов. Государственная поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей осуществляется за счет частичной компенсации стоимости сельскохо-
зяйственной техники и оборудования в размере 20%. Предложено улучшить финансирование инновационных 
проектов для сельскохозяйственных предприятий за счет нетрадиционных источников финансирования, в 
частности: краудфандинг, венчурные фонды, бизнес - инкубаторы, бизнес - ангелы.
Ключевые слова: инновационные проекты, аграрный сектор, источники финансирования, государственная 
поддержка, проекты регионального развития, нетрадиционные источники финансирования.

The article examines the features of financing innovative projects in the agricultural sector of Ukraine's economy. 
The rating of Ukraine is analyzed according to the indicators characterizing the ability to innovate, as well as indica-
tors of innovative activity of enterprises for the period 2010-2019. It is determined that the main sources of financing 
innovative projects are own funds of enterprises (87.7%) foreign investors and other sources. It is established that the 
financing of innovative regional development projects for agricultural enterprises is at the expense of state and local 
budgets. State support for agricultural producers is provided through partial compensation for the cost of agricultural 
machinery and equipment in the amount of 20%. It is proposed to improve the financing of innovative projects for 
agricultural enterprises at the expense of non - traditional sources of financing, in particular: crowdfunding, venture 
funds, business incubators, business angels.
Keywords: innovative projects, agricultural sector, sources of financing, state support, regional development projects, 
non-traditional sources of financing.
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Постановка проблеми. В сучасному суспільстві 
рівень економічного розвитку держави вже давно 
визначається не стільки природними ресурсами та 
виробничим потенціалом, як рівнем інноваційної 
активності суб’єктів господарювання. Вагомість 
інновацій є беззаперечною як для економіки дер-
жави загалом, так і для окремих її суб’єктів госпо-
дарювання. Розвиток держави в сучасному еконо-
мічному середовищі практично неможливий без 
використання інновацій, перетворення наукових 
знань у технології та науково-технічні розробки для 
виробництва. Впровадження ж інновацій на підпри-
ємствах сприяє підвищенню їхніх конкурентних 
переваг, саме тому дослідження стану фінансового 
забезпечення інноваційних проектів аграрних під-
приємств України є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичним та практичним аспектам фінансування 
відтворювальних процесів в агропромисловому 
виробництві, застосуванню нетрадиційних техно-
логій фінансового забезпечення інноваційно-інвес-
тиційних проектів присвячені наукові праці відомих 
вітчизняних учених: В.А. Борисової, О.Є. Ґудзь, 
М.Я. Дем’яненка, М.І. Кісіля, Ю.О. Лупенка, П.Т. Саб- 
лука, П.А. Стецюка, О.Г. Шпикуляка, А.В. Чупіса та 
ін. Разом із тим, незважаючи на багатоаспектність 
наукових досліджень, ряд питань, пов’язаних з осо-
бливостями фінансового забезпечення сучасних 
ресурсозберігаючих технологій виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, залишаються недо-
статньо вивченими, що і визначило мету нашого 
дослідження.

Мета дослідження є розкриття теоретико-мето-
дичних засад фінансового забезпечення інновацій-
них проектів аграрного сектору економіки України 

в сучасних умовах та розробка рекомендацій щодо 
удосконалення їх фінансування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з актуальних проблем агропромислового 
комплексу України є інноваційний шлях розви-
тку сільськогосподарського виробництва. Широке 
впровадження інновацій в усіх напрямах діяльності 
сільськогосподарських підприємств сприяє: зрос-
танню продуктивності праці, економії різних видів 
ресурсів, скороченню витрат і зниженню собівар-
тості аграрно-продовольчої продукції, нарощуванню 
обсягів і підвищенню ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва.

На інноваційні процеси в сільському господар-
стві мають безпосередній вплив особливості сіль-
ськогосподарського виробництва, які визначаються 
сезонністю сільськогосподарської праці, наявністю 
живих організмів, залежністю від природних і клі-
матичних умов, різними технологіями виробництва 
продукції рослинництва і тваринництва, розривом 
у часі між створенням нових розробок і їх масовим 
освоєнням тощо [1].

Розвиток інноваційної діяльності в сільському 
господарстві України – важливий напрям по наро-
щуванню конкурентних переваг, оскільки аграрна 
галузь економічно розвинутих країн поступово 
перетворюється в наукомістку галузь виробництва. 
Одним із перспективних напрямів розвитку аграр-
них підприємств України є використання інновацій-
них підходів до здійснення господарської діяльності 
в сільському господарстві. Рейтинг України за показ-
никами, що характеризують здатність до інновацій, 
наведено на рис. 1. 

Найбільш проблемними питаннями готовності 
виробничого сектору України до майбутнього з 

Рис. 1. Рейтинг України за показниками, що характеризують здатність до інновацій [2]
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точки зору інновацій і технологій є: низький рівень 
розвитку кластерів; державні організації і установи 
не зацікавлені у закупівлі нової технологічної про-
дукції або ж не мають достатнього фінансування для 
цього; частка підприємств, які готові сприймати і 
впроваджувати інновації у свій виробничий процес 
залишається незначною.

Фінансування інноваційної діяльності підпри-
ємства лише з одного джерела, наприклад, влас-
них коштів, значно обмежує можливості реалізації 
потенціалу підприємства в повному обсязі, адже для 
масштабних інвестицій потрібні значні фінансові 
ресурси, якими підприємства не завжди володіють 
на достатньому рівні. Як правило, до такої складної 
системи як інноваційний процес на підприємстві, 
залучаються держава, фінансово-кредитні установи, 
інвестиційні компанії, інноваційні фонди та інші 
учасники. Обсяги фінансового забезпечення мають 
значний вплив на динаміку кількості підприємств 
(табл. 1).

З даних, наведених у таблиці, бачимо, що частка 
власних коштів підприємств у фінансуванні інно-
ваційної діяльності за останні 9 років зросла в 
середньому на 35%. Це цілком логічно, адже саме 
суб’єкти господарювання є основними учасниками 
інноваційної діяльності. Їхньою основною метою 
діяльності є продаж затребуваного ринком продукту 
та отримання прибутку, тому підприємці активно 
працюють у сфері комерціалізації інноваційних про-
ектів. Залучення власних коштів має деякі переваги 
над іншими джерелами фінансування. Це, перш за 
все, підвищення фінансової стійкості за рахунок 
власного капіталу, який є додатково утвореним з 
прибутку, а також зменшення витрат на зовнішнє 
фінансування. До того ж, в умовах ринкової еконо-
міки жоден інвестор, неважливо – вітчизняний чи 
іноземний, не наважиться на вкладення коштів у 
проект, доки не переконається, що власник бізнесу 
інвестує, в першу чергу, власні фінансові ресурси 
(рис. 2). 

Слід зауважити, що впродовж усього аналізова-
ного періоду в структурі джерел фінансування, як 
свідчать дані рисунка 2, основними залишаються 

власні кошти підприємств, а саме прибуток, який 
залишається в розпорядженні підприємства, та 
амортизаційні відрахування. Однак, суттєве збіль-
шення обсягу фінансування у 2019 році відбулося в 
основному за рахунок заучених коштів, які зросли в 
3 рази, в той час як сума власних коштів зросла лише 
на 16,1%.

Фінансування інноваційних проектів регіональ-
ного розвитку для сільськогосподарських підпри-
ємств відбувається за рахунок державного та міс-
цевих бюджетів, термін реалізації даних проектів 
2-3 роки. Ініціаторами проектів регіонального розви-
тку виступають обласні держадміністрації (табл. 2).

Згідно з даними Міністерства розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства України за 
участю держави реалізуються державні інвестиційні 
проекти; проекти, які фінансуються за рахунок Дер-
жавного фонду регіонального розвитку; проекти, 
які внесені до Державного реєстру інвестиційних 
проектів; проекти, які реалізуються за участю між-
народних організацій та фінансових донорів; інвес-
тиційні проекти у пріоритетних видах економічної 
діяльності та на засадах державно-приватного парт-
нерства тощо.

Державна підтримка була проведена у 2017 році, 
коли Кабінет міністрів постановою від 01.03.2017 р.  
№ 130 затвердив Порядок використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва. 

Цей порядок визначає механізм використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті за про-
грамою «Фінансова підтримка сільськогосподар-
ських товаровиробників» за напрямом «Часткова 
компенсація вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва». 

Часткова компенсація вартості сільськогосподар-
ської техніки та обладнання надавалася у розмірі 
20%. Перевагами програми найбільш активно ско-
ристалися аграрії південних областей України, а саме 
Запорізька та Миколаївська області: 27 підприємств 
закупили 38 одиниць техніки на суму 19,1 млн грн. 
(табл. 3).

Таблиця 1
 Показники інноваційної діяльності підприємств у Україні за 2010-2019 рр.

Рік
Кількість підприємств,  

що займалися інноваційною 
діяльністю, од.

Власні кошти,  
млн. грн.

Витрати на 
дослідження,  

млн. грн.
Частка збиткових 

підприємств

2010 301406 4775,2 996,4 42,7
2011 275691 7585,6 1079,9 36,5
2012 278453 7335,6 1196,3 37,0
2013 289338 6973,4 1638,5 35,0
2014 311104 6540,3 1754,6 34,5
2015 341578 13427,0 2039,5 26,7
2016 352604 22036,0 2457,8 27,0
2017 292433 7704,1 2169,8 27,6
2018 307885 10742,0 3208,8 26,1
2019 310248 9875,0 2985,3 25,7

Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [3]
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Рис. 2. Структура джерел фінансування інноваційних проектів в Україні у 2019 р.
Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [2]
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Таблиця 2
Розподіл у 2019 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку,  
які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу [4]

Ініціатор 
проекту 

регіо-
нального 
розвитку*

Назва проекту 
регіонального розвитку

Загальна вартість проекту 
регіонального розвитку, тис. 

гривень

Обсяг 
фінансування 

проекту 
регіонального 

розвитку 
за рахунок 

коштів 
державного 

бюджету

Строк 
реалізації 
проекту 

регіонального 
розвитку з 

дати початку 
фінансування 

проекту, 
місяців

всього державний 
бюджет

місцеві 
бюджети 
та інші 
джерела

Програма регіонального розвитку “Інноваційна економіка та інвестиції”

Міністерство 
освіти і науки

Розбудова регіональної 
інфраструктури з контр-
олю якості і безпеки 
продукції АПК

12000 12000 - 4549,74 36

Львівська 
облдержадмі-
ністрація

Розвиток сільського 
підприємництва та 
інфраструктури агро-
туристичного кластера 
“ГорбоГори”

27595,48 24835,484 2760 24749,37 24

Сумська 
облдержадмі-
ністрація

Сучасний ХАБ задля  
підтримки розвитку 
малого бізнесу

8616,76 7748,60 868,14 5544,03 30

Тернопільська 
облдержадмі-
ністрація

Створення мережі 
об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємни-
цтва у Тернопільській 
області

2069,58 1860,00 209,58 1373072 24

Хмельницька 
облдержадмі-
ністрація

Формування системи під-
тримки розвитку підпри-
ємництва у місті Хмель-
ницькому

5232,65 3600,00 1632,65 2400 36
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Висновки. Наведені дані дають підстави для 
висновку про те, що рівень  впровадження іннова-
цій в аграрному секторі є низьким, що зумовлює такі 
наслідки: недостатній розвиток високотехнологічних 
галузей, низький рівень конкурентоспроможності 
суб’єктів економічної діяльності та інноваційного 
розвитку загалом. Тому, актуальним завданням є роз-
робка і реалізація заходів, скерованих на стимулю-
вання інноваційної діяльності в області, залучення 
більших обсягів фінансових ресурсів для розробки та 
запровадження інноваційних продуктів і послуг.

Оскільки державне фінансування на сучасному 
етапі інноваційного розвитку недостатньо ефек-
тивне, тому посилення ролі недержавних інституцій 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку є 
вкрай важливим аспектом, зокрема: Української асо-
ціації інвестиційного бізнесу, недержавних інсти-
туцій спільного фінансування, недержавні венчурні 
форми фінансового забезпечення інноваційного роз-
витку національної економіки, при відповідному 
контролі за направленням коштів у інноваційні про-
екти та організації їх роботи в правовому полі.

Для інноваційно-інвестиційного захисту підпри-
ємств в сільському господарстві необхідно розвивати 
і залучати до їх фінансового забезпечення нетради-
ційні джерела фінансування інноваційно-інвести-
ційного розвитку, зокрема: краудфандінг, венчурні 
фонди, бізнес-інкубатори, бізнес-ангели. 

Таблиця 3 
Фінансування програми часткової компенсації за сільськогосподарської техніки  
вітчизняного виробництва сільгосптоваровиробникам у 2019 році, тис. грн.

№ Область
Кількість

с/г
компаній

Кількість 
придбаної техніки 

та обладнання

Вартість 
придбання техніки 

та обладнання
Часткова 

компенсація

1 Вінницька 2 5 609,12 121,82
2 Волинська 0 0 0,00 0,00
3 Дніпропетровська 2 4 856,17 171,23
4 Донецька 2 4 947,67 189,53
5 Житомирська 0 0 0,00 0,00
6 Закарпатська 0 0 0,00 0,00
7 Запорізька 17 19 6507,80 1301,56
8 Івано-Франківська  0 0 0,00 0,00
9 Київська 3 6 2377,42 475,48

10  Кіровоградська 6 7 2718,42 543,68
11  Луганська 9 13 7608,52 1521,70
12  Львівська 0 0 0,00 0,00
13  Миколаївська 10 19 12643,65 2528,73
14  Одеська 6 9 4136,76 827,35
15  Полтавська 5 8 3311,03 662,21
16  Рівненська 1 1 495,00 99,00
17  Сумська 2 2 120,83 24,17
18  Тернопільська 5 7 3314,40 662,88
19  Харківська 3 12 2681,75 536,35
20  Херсонська 6 9 1636,46 327,29
21  Хмельницька 5 10 4421,10 884,22
22  Черкаська 9 11 2773,26 554,65
23  Чернівецька 1 1 217,80 43,56
24  Чернігівська 2 2 541,67 108,33
 Разом 96 149 57918,82 11583,76

Джерело: сформовано автором за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України [5]
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В даній статті було визначено сутність та поняття «облікової політики підприємства», яка закладається в тому, 
що згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», означає сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звіт-
ності. У статті розкрито загальні положення облікової політики, де відображаються мета, об’єкт та призна-
чення облікової політики. Облікова політика – це вибрана підприємством, з урахуванням встановлених норм 
та особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і завдань та 
використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи управління. Осно-
вне призначення облікової політики – це встановлювати найбільш прийнятні для конкретного підприємства 
методи обліку і на їх основі складати фінансову звітність. Серед основних завдань облікової політики виділя-
ють наступні, зокрема достовірне відображення інформації у фінансовій звітності як для зовнішніх, так і для 
внутрішніх користувачів; врахування фінансової,  інвестиційної політики підприємства шляхом вибору опти-
мальних принципів, методів, процедур обліку; оптимізація оподаткування та елементів облікової політики, 
що впливають на податкові платежі; орієнтація на досягнення ключових показників результативності за всіма 
основними напрямами діяльності.  Облікова політика є одним з основних документів, який визначає правила 
ведення бухгалтерського обліку в організації.
Ключові слова: облікова політика, підприємство, дебіторська заборгованість, бухгалтерський облік, фінан-
сова звітність.
В данной статье определяется суть и понятие «бухгалтерской политики предприятия», которая изложена 
в том, что в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерской и финансовой отчетности в Украине» это 
означает набор принципов, методов и процедур, используемых предприятием для подготовки и представ-
ления финансовой отчетности. В данной статье представлены общие положения бухгалтерской политики, 
отображаемые цель, объект и цель бухгалтерской политики. Бухгалтерская политика выбирается предпри-
ятием с учетом установленных норм и особенностей, методологии бухгалтерского учета, которая направлена 
на достижение поставленных целей и используется для обеспечения надежности финансовой отчетности и 
качественной системы управления. Основная цель бухгалтерской политики заключается в установлении наи-
более подходящих методов бухгалтерского учета для конкретного предприятия и на его основе для подготовки 
финансовой отчетности. К числу основных целей бухгалтерской политики следует, в частности, достоверное 
отображение информации в финансовых отчетностях как внешних, так и внутренних пользователей; с учетом 
финансовой, инвестиционной политики предприятия путем выбора оптимальных принципов, методов, проце-
дур бухгалтерского учета; Оптимизация налогообложения и элементов бухгалтерской политики, влияющих на 
налоговые платежи; сосредоточиться на достижении ключевых показателей эффективности во всех основных 
областях деятельности.  Бухгалтерская политика является одним из основных документов, определяющих 
правила бухгалтерского учета в организации.
Ключевые слова: бухгалтерская политика, предприятие, дебиторская задолженность, бухгалтерский учет, 
финансовая отчетность.
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This article defines the essence and concept of the "accounting policy of the enterprise", which is laid down in the 
fact that according to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", it means a set of 
principles, methods and procedures used by the enterprise for the preparation and submission of financial statements. 
This article reveals the general provisions of the accounting policy that displays the purpose, object, and purpose of 
the accounting policy. Accounting policy is chosen by the enterprise, taking into account the established norms and 
features, the methodology of accounting, which is aimed at achieving its goals and objectives and is used to ensure the 
reliability of financial statements and high-quality management system. The main purpose of the accounting policy is 
to establish the most appropriate accounting methods for a particular enterprise and on their basis to make financial 
statements. Among the main objectives of the accounting policy are the following, in particular, reliable display of 
information in the financial statements for both external and internal users; taking into account the financial, invest-
ment policy of the enterprise by choosing the optimal principles, methods, accounting procedures; Optimization of 
taxation and elements of accounting policies affecting tax payments; focus on achieving key performance indicators 
in all major areas of activity. Accounting policy is one of the main documents that defines the rules of accounting in 
the organization.
Keywords: accounting policy, enterprise, accounts receivable, accounting, financial statements.

Постановка проблеми. Розробка власної обліко-
вої політики кожним суб’єктом господарювання вия-
вилася необхідною у зв’язку з впровадженням ряду 
нормативно-правових актів, що регламентують аль-
тернативні варіанти облікових методик і процедур 
щодо яких підприємство має право вибору з ураху-
ванням власних галузевих особливостей і специфіки 
діяльності, та стала основою організації і ведення 
бухгалтерського обліку на кожному підприємстві. 

Сьогодні, в період нестабільної економічної си- 
туації, глобальних змін в різних сферах діяльності 
підприємств, проблема обліку дебіторської заборго-
ваності є досить актуальною, бо саме від наявності 
та ефективності управління дебіторською заборгова-
ністю залежить фінансовий стан підприємства, адже 
бухгалтерський облік дебіторської  заборгованості – 
один з найважливіших інструментів  управління гро-
шовими потоками та ефективності їх використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтові 
дослідження щодо вирішення проблемних питань та 
різних аспектів в організації обліку й обліковій політиці 
підприємств знайшли відображення в працях україн-
ських та зарубіжних вчених: Ф.Ф. Бутинця, Л.М. Кін-
драцької, В.Г. Лінника, М.Т. Білухи, Л.В. Чижевської, 
Ю.А. Кузімінського, Т.В. Барановської, М.С. Пушкара, 
М.Т. Щирби, В.Г. Швець, Ю.А. Вериги, Т.В. Войтенко, 
М.І. Кутера, Р.А. Алборова та ін. 

Метою статті є обґрунтування значення обліко-
вої політики,  дослідження дебіторської заборгова-
ності як одного з елементів облікової політики.

Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський 
облік як важливе інформаційне джерело для управ-
ління підприємством та зовнішніх користувачів 
повинен бути відповідно організований. Організація 
бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає 
розробку його облікової політики.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» [1] та 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» облікова політика – сукупність принципів і 
процедур, які використовуються підприємством для 
складання і подання фінансової звітності. 

Метою формування облікової політики є забезпе-
чення захисту прав та інтересів власника (власників, 
учасників).

Значення облікової політики відображено у НП(С)
БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», де 
зазначено, що для того, щоб фінансова звітність була 
більш зрозумілою користувачам, вона має містити 
інформацію про встановлену підприємством облі-
кову політику та її зміни у випадку їх наявності.

Об’єктом облікової політики є сукупність альтер-
нативних норм чинного законодавства, що передба-
чає необхідність вибору відповідного варіанту облі-
кових дій.

Призначення облікової політики полягає в:
– упорядкуванні облікового процесу та лібералі-

зації системи обліку на підприємстві;
– наданні обліку планомірності та послідовності;
– забезпеченні порівнянності облікових даних;
– підвищенні ефективності організації обліку на 

підприємстві [2, с. 22].
Методичними рекомендаціями щодо обліко-

вої політики підприємства та Листом Міністерства 
фінансів України «Про облікову політику» чітко 
встановлено перелік елементів облікової політики, 
що мають бути відображені у Наказі про облікову 
політику.

У результаті взаємовідносин підприємства з 
іншими юридичними та фізичними особами події 
щодо руху матеріальних цінностей і розрахунків за 
них не збігається в часі. Тому виникає заборгованість. 

Заборгованість (борг) – це боргові зобов’язання, 
що виникають в ході господарської діяльності під-
приємства. Сума заборгованості дебіторів підприєм-
ства на певну дату називається дебіторською забор-
гованістю [3, с. 168]. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 10 «Дебіторська заборгованість»  дебіторська 
заборгованість визнається активом, якщо існує ймо-
вірність отримання підприємством майбутніх еконо-
мічних вигод та може бути достовірно визначена її 
сума [4]. 

Дебіторами можуть бути як юридичні, так і 
фізичні особи, які заборгували підприємству кошти, 
їхні еквіваленти або інші активи.

Дебіторська заборгованість включається до 
складу активів підприємства, її можна визнати акти-
вом тільки тоді, коли існує ймовірність її погашення 
боржником [5, с. 85].
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За економічною сутністю дебіторська заборго-
ваність являє собою кошти, тимчасово абстрактні з 
обороту підприємства. Це гроші, які у підприємства 
є, але у вигляді зобов'язань, виражені в тій чи іншій 
формі. Залежно від розміру дебіторської заборгова-
ності, найбільш вірогідних термінів її погашення, а 
також від того, наскільки ймовірним є непогашення 
заборгованості, можна зробити висновок про стан 
оборотних коштів організації та тенденції її розвитку.

Щодо обліку дебіторської заборгованості, то до 
елементів облікової політики належить: 

– встановлення складу дебіторської заборгова-
ності підприємства;

– оцінка дебіторської заборгованості для відо-
браження в бухгалтерській 

звітності на дату балансу;
– методи визначення величини резерву сумнів-

них боргів.
Для встановлення облікової політики підпри-

ємства щодо дебіторської заборгованості велике 
значення має її класифікація. Дебіторська забор-
гованість може бути за товарними та нетоварними 
операціями. Товарними є операції, якщо йдеться про 
оплату продукції, робіт, послуг. За нетоварними опе-
раціями – це заборгованість, що виникає від іншої 
діяльності підприємства, тобто інших операцій, ніж 
продаж товарів, робіт, послуг. 

Важливою складовою облікової політики під-
приємства є її оцінка. Дебіторська заборгованість 
визнається активом, якщо існує ймовірність отри-
мання підприємством майбутніх економічних вигод 
та може бути достовірно визначена її  сума. Поточна 
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги визнається активом одночасно з 
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, 

робіт та послуг, і відповідно до П(С)БО 10 «Дебітор-
ська заборгованість», при виникненні оцінюється за 
первісною вартістю [3, с. 169-172].  

Облікова політика є важливим інструментом 
організації бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності. Вдало, попередньо  проаналізована комбіна-
ція можливих варіантів облікової політики дає змогу 
підприємству ефективно здійснювати господарську 
діяльність. Облікова політика – це обрана підпри-
ємством методологія бухгалтерського обліку, яка 
спрямована на досягнення його цілей і завдань та 
використовується з метою забезпечення надійності 
фінансової звітності.

Висновки. Отже, облікова політика – це фун-
дамент, на якому базується бухгалтерський облік 
підприємства. Вона контролює всі види діяльності 
підприємства і є основним чинником для прийняття 
управлінських рішень. Для правильної організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві та для ефек-
тивної його роботи, необхідно розробити облікову 
політику, яка передбачає вибір сукупності мето-
дичних прийомів, способів та процедур організації 
і ведення бухгалтерського обліку підприємством з 
кількості тих, що є затвердженими у державі.

Таким чином, можна зробити висновок, що в 
обліку дебіторської заборгованості існує ще багато 
спірних та нерозв’язаних питань. Проте, організа-
ція обліку дебіторської заборгованості має важливе 
значення, оскільки дозволяє упорядкувати та надати 
достовірну інформацію про заборгованість підпри-
ємства. Застосування запропонованих шляхів вирі-
шення проблем, дозволить підвищити ефективність 
обліку дебіторської заборгованості, попередити або 
уникнути неплатоспроможності та покращити діяль-
ність підприємства.
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Залізничний транспорт відіграє важливу роль в економічному розвитку країни, в досягненні її безпеки.  
Проаналізовано особливості стану АТ «Укрзалізниця» на ринку пасажирських перевезень. Cформульовано 
комплекс проблем щодо забезпечення розвитку залізничного транспорту з точки зору системного підходу до 
їх вирішення та комплексу маркетингу. Таким чином, обґрунтовано заходи для підвищення ефективності еко-
номіки держави.
Ключові слова: залізниця, пасажирські перевезення, комплекс маркетингу, системні проблеми розвитку 
залізничного транспорту. 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономическом развитии страны, в достижении ее безо-
пасности. Проанализированы особенности состояния АО «Укрзализныци» на рынке пассажирских перевозок. 
Cформулировано комплекс проблем по обеспечению развития железнодорожного транспорта с точки зрения 
системного подхода к их решению и комплекса маркетинга. Таким образом, обоснованно меры для повыше-
ния эффективности экономики государства.
Ключевые слова: железная дорога, пассажирские перевозки, комплекс маркетинга, системные проблемы раз-
вития железнодорожного транспорта.

Railway transport plays an important role in the economic development of the country, in achieving its security.  
The peculiarities of the state of JSC "Ukrainian Railways" in the market of passenger transportation are analyzed.  
A set of problems for ensuring the development of railway transport in terms of a systematic approach to their solution 
and marketing. Thus, measures to increase the efficiency of the state economy are justified.
Keywords: railway, passenger transportation, marketing complex, systemic problems of railway transport development.

Постановка проблеми. Залізничний транспорт 
є однією з найбільш важливих галузей народного 
господарства України. Транспортна послуга є скла-
довою майже кожного продукту національної еконо-
міки. Тому в складних економічних умовах питання 
ефективної діяльності та конкурентоспроможності 
залізничного транспорту набули великої актуаль-
ності. Потреба утримання існуючих і залучення 
нових пасажиро- та вантажопотоків, підвищення 
вимог клієнтів до якості їх обслуговування змушує 
залізниці використовувати маркетингові принципи 
діяльності.

Аналіз досліджень і публікацій. Актуальні про-
блеми функціонування залізничного транспорту 

та особливості розвитку АТ «Укрзалізниця» вивча-
лися багатьма науковцями, такими як: В.Л. Дикань, 
Ю.С. Бараш, Г.Д. Ейтутис, О.І. Калініченко, Н.Є. Ка- 
личева, А. В. Толстова та ін. Розвитку різноманіт-
них методико-практичних рекомендацій щодо мар-
кетингових аспектів реформування залізничного 
транспорту присвятили свої роботи А.А. Ширяев, 
В.М. Фельдман, М.А. Окландер, І.О. Жарська, 
В.С. Верлока, А.О. Пасічник. Але в наведених дослі-
дженнях не в повній мірі проведено системне аналі-
зування стану залізничного транспорту країни в умо-
вах постійної змінності економічного середовища.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є формулювання комплексу проблем щодо 
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забезпечення розвитку української залізниці та 
виявлення резервів підвищення її конкурентоспро-
можності на ринку транспортних послуг за рахунок 
впровадження ефективної маркетингової стратегії і 
політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз сучасного стану залізниць і тенденцій їхнього 
розвитку свідчить про те, що не дивлячись на їхню 
стабільну роботу, для галузі в цілому характерний 
ряд серйозних проблем. Рівень ефективності діяль-
ності залізничного транспорту, асортимент і якість 
послуг, що надаються споживачам, не в повній мірі 
відповідають вимогам економічної ситуації, що 
складається. Для вирішення цих проблем керівни-
цтво залізничного транспорту має використовувати 
ефективні методи управління галуззю, що базуються 
на принципах маркетингу. 

Послугами пасажирського транспорту скорис-
талося 4262,4 млн пасажирів, або 95,0% від обсягу 
2018 р. [1].

Характеризуючи конкурентну ситуацію на тран-
спортному ринку, варто відзначити, що в умовах 
ринкової економіки конкуренція набуває якісно 
нових рис, оскільки майже усі види транспорту роз-
виваються за рахунок власних джерел фінансування. 

За таких умов ринку кожне підприємство, що надає 
транспортні послуги, повинне вміти оцінювати рівень 
своєї конкурентоздатності. Постійне збільшення 
якості транспортного обслуговування разом із зрос-
танням обсягів перевезень позитивно відображається 
на конкурентоздатності підприємств-перевізників.

У таблиці 1 наведено значення пасажирообігу 
різних видів транспорту за 2015-2019 рр.

Незважаючи на суттєве збільшення перевезень 
пасажирів авіаційним та автомобільним транспор-
том, залізничний транспорт поряд з автомобільним 
залишається основним видом транспорту в осво-
єнні пасажиропотоків. Рисунок 1 ілюструє змінення 
пасажирообігу підприємств транспорту в Україні в 
період 2015–2019 рр.

Дослідження стану АТ «Укрзалізниця» дозво-
лило сформулювати основні проблеми, що потребу-
ють вирішення на теперішній час:

– підвищення пропускної спроможності мережі 
залізниць України;

– оновлення та модернізація основних фондів;
– технічне і технологічне відставання україн-

ських залізниць від залізниць європейських країн;
– відсутність державної підтримки інновацій-

ного розвитку залізничної галузі і низький рівень 

інвестиційної привабливості у частині залучення 
інвестицій, що обумовлює граничний фізичний знос 
та невідповідність технічного оснащення залізниць 
сучасним вимогам;

– недостатній рівень конкуренції на ринку 
надання транспортних послуг та невідповідність 
європейським вимогам доступу до ринку транспорт-
них послуг;

– необхідність реформування АТ «Укрзаліз-
ниця» щодо забезпечення прозорості її діяльності 
через формування вертикально-інтегрованої сис-
теми управління компанією, побудови її діяльності 
відповідно до принципів, закладених в директивах 
ЄС;

– виконання залізницями державних і соціаль-
них функцій (перевезення пільгових категорій паса-
жирів, утримання малодіяльних збиткових ліній) у 
поєднанні із регульованими низькими тарифами на 
перевезення пасажирів та відсутністю дієвого меха-
нізму компенсації збитків від надання суспільно зна-
чущих послуг [2].

Рушійною силою стратегії АТ «Укрзалізниця» є 
орієнтованість на клієнтів, як у вантажних переве-
зеннях, так і в пасажирській сфері.

Маркетинг, як метод дослідження і впливу на 
ринок, має велике значення для успішного функці-
онування підприємств транспорту в сучасних умо-
вах. Маркетинг на транспорті зазвичай називають 
транспортним маркетингом, відзначаючи не стільки 
сферу застосування, скільки особливості, що відріз-
няють його від маркетингу інших видів послуг і мар-
кетингу промислових і споживчих товарів. Ці від-
мінності визначаються властивостями «виробництва 
та реалізації» транспортної послуги та транспортної 
галузі взагалі [3, с. 156].

Особливості функціонування підприємств тран-
спортної галузі обумовлюються таким:

– підприємства-перевізники є частиною інфра-
структури ринку, «фізично» реалізують обмін това-
рів та надають послуги учасникам цього ринку;

– підприємства транспортної галузісамі є 
суб'єктами ринку,вони продають свої послуги, пере-
міщуючи товари та пасажирів.

Транспортний маркетинг – це сукупність заходів 
щодо просування транспортних послуг на ринок. 
Основні завдання маркетингу на залізничному тран-
спорті представлені на рис. 2.

Одним з найважливіших завдань маркетингу в 
кожній сфері економіки є організація ефективної 
системи маркетингової інформації підприємства. 

Таблиця 1
Пасажирообіг підприємств транспорту в Україні за 2015-2019 роки (млн пас. км)

Вид транспорту 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Залізничний транспорт прямого, місцевого  
та приміського сполучення 35 367,1 36 839,2 28 075,0 28 685,2 28 413,5

Автомобільний транспорт (автобуси) 34 585,0 34 555,0 35 509,0 34 560,0 33 880,0
Внутрішній водний транспорт 5,4 4,7 6,7 8,2 8,0
Внутрішня авіація 283,0 364,2 426,6 495,4 534,4
Підземний транспорт (метро) 5 364,6 5 350,5 5 507,3 5 553,4 5 477,8
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В умовах все більшого наростання конкуренції між 
транспортними підприємствами єдино можливим 
і правильним шляхом є вивчення ринку транспорт-
них послуг, тобто проведення маркетингових дослі-
джень та збір і аналіз поточної інформації з метою 

прийняття раціональних управлінських рішень. 
Управління залізничним транспортом пов’язане з 
обробкою великих обсягів інформації, яку потрібно 
збирати, узагальнювати, аналізувати, використову-
вати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки 

Рис. 1. Змінення пасажирообігу підприємств транспорту в Україні в період 2015–2019 рр.  

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2015 2016 2017 2018 2019

У
 в

ід
со

тк
ах

 д
о 

20
15

 р
.

Роки

Залізничний транспорт прямого, місцевого та приміського сполучення

Автомобільний транспорт (автобуси)

Внутрішній водний транспорт

Внутрішня авіація

Підземний транспорт (метро)
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та застосування методів організації такої роботи на 
ринку транспортних послуг. 

Маркетингові дослідження у сфері залізничних 
перевезень являють собою систему збору, обробки 
та узагальнення інформації про потреби пасажи-
рів, вантажовідправників, конкурентне середовище 
і стан транспортного ринку. Мета маркетингових 
досліджень: 

‒ бути основою діяльності, в т.ч. маркетингової, 
підрозділів залізниць України і сприяти реалізації 
місії АТ «Укрзалізниця»; 

‒ забезпечувати керівництво залізниць необхід-
ною, достовірною і своєчасною інформацією, на 
базі якої здійснюється складання планів та програм 
їх діяльності, приймаються обґрунтовані управлін-
ські рішення, оцінюється правильність прийнятих 
рішень і поставлених завдань; 

‒ відслідковувати змінення, що відбуваються у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі залізнич-
ного транспорту, для їх врахування у стратегічних та 
оперативних планах, а також у повсякденній діяль-
ності залізниць України з метою забезпечення заліз-
ничного транспорту стійкими конкурентними пере-
вагами на ринку транспортних послуг; 

‒ систематично спостерігати за розвитком 
потреб і вимог користувачів залізничного тран-
спорту, зміною споживчих пріоритетів, що є необ-
хідною умовою удосконалення сфери сервісного 
обслуговування пасажирів, покращення якості 
обслуговування, наближення вимог пасажирів до 
можливостей і стратегічних спрямувань Укрзаліз-
ниці. 

Для підвищення конкурентоспроможності заліз-
ничного транспорту є доцільним проведення інфор-
маційно-технологічної реформи на основі створення 
мережної автоматизованої інформаційної системи і 
масового використовування інформаційних техно-
логій на місцях. Центральним елементом такої сис-
теми є банк маркетингової інформації, який пропо-
нується створити в аналітичних підрозділах вищих 
рівнів управління маркетингової системи – Голов-
ного управління стратегічного маркетингу та служби 
маркетингу. Саме ці підрозділи повинні здійснювати 
всю роботу по створенню, наповненню та супрово-
дженню маркетингової інформаційної системи, але 
поповнювати банк мають працівники підрозділів 
всіх рівнів управління (в тому числі і ті, які не вхо-
дять до маркетингової системи) [4, с. 88]. 

Для залізничного транспорту з причин специ-
фіки його продукції розробка товарної політики та 
політики розподілу втілюються в проведені сервіс-
ної політики. Продукцією залізничного транспорту 
є послуги з перевезення вантажів або пасажирів з 
пункту відправлення до пункту призначення з дотри-
манням трьох принципів сталості: чіткого дотри-
мання графіку руху, надійності та безпеки.

В сфері проведення цінової політики залізнична 
галузь має певні обмеження. За тією причиною, що 
залізничний транспорт віднесений до природних 
монополій, можна твердити, що тарифи на залізничні 
перевезення регулюються державою та враховують 

загальнонаціональні інтереси. Але навіть в цих умо-
вах існують резерви удосконалення тарифної полі-
тики залізниць. До них можна віднести таке:

– застосування диференційованих тарифів на 
пасажирські перевезення з урахуванням попиту на 
них в різні дні тижня;

– впровадження заходів по зниженню тарифів на 
вантажні перевезення з метою захоплення більшої 
частки ринку вантажних перевезень;

– застосування гнучкої тарифної політики тощо.
Також важливим завданням маркетингу є роз-

роблення та здійснення ефективної комунікаційної 
політики підприємства, до якої відносяться такі еле-
менти як формування позитивного іміджу компанії, 
просування продукції та налагодження зворотного 
зв’язку зі споживачами з метою кращого задово-
лення їх потреб. Для підвищення конкурентоспро-
можності залізничних перевезень в сфері комуні-
каційної політики потрібно проводити роботу за 
наступними напрямами:

– удосконалення роботи web-сайту АТ «Укрза-
лізниця»;

– забезпечення належного інформування спожи-
вачів залізничних послуг про основні та додаткові 
послуги (особливо високорентабельні), які можуть 
надавати залізниці;

– проведення анкетування пасажирів і вантажо-
відправників та адекватне реагування на їх скарги;

– застосування засобів прямого маркетингу при 
роботі з вантажовласниками;

– участь у виставках та конференціях;
– ефективна робота з засобами масової інформа-

ції щодо формування сприятливого іміджу залізниць 
та ін. 

З метою оцінювання ефективності маркетингової 
політики, а також внесення до неї коректив прово-
диться контроль маркетингової діяльності. Такий 
контроль можна поділити на два основні напрямки:

1) контроль результатів (за місяць, квартал, рік) 
або оперативний контроль, орієнтований на повсяк-
денну маркетингову діяльність;

2) стратегічний контроль, основний елемент 
якого – маркетинговий аудит, що включає аудит змін 
у зовнішньому середовищі, аудит цілей, стратегій, 
маркетинг-міксу та організаційних маркетингових 
структур.

Висновки. Гостра конкурентна боротьба заліз-
ниць України з іншими видами транспорту, перш 
за все з автомобільним, падіння обсягів перевезень, 
зростання поточних витрат, що супроводжуються 
інфляцією, вимагають від керівництва АТ «Укрза-
лізниця» впровадження та реалізації комплексу 
заходів з підвищення конкурентоспроможності за- 
лізничного транспорту. Конкурентоспроможність 
підприємства значно залежить від ефективності його 
менеджменту, організації маркетингової діяльності 
та досконалості технологій, які воно використовує.

З точки зору маркетингових принципів управ-
ління для підвищення конкурентоздатності 
залізничних перевезень потрібно здійснювати 
активну роботу за такими напрямами: побудова 
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інтегрованої системи управління маркетингу на 
залізничному транспорті; застосування диверсифі-
каційної стратегії розвитку галузі, яка ґрунтується 
на розвитку нових видів діяльності, комерційно і 
технологічно пов’язаними із основною діяльністю 
залізниць; організація ефективної інформаційної 
системи; покращення сервісного обслуговування; 

удосконалення логістичних технологій, тарифного 
регулювання, провадження результативної комуні-
каційної політики.

Таким чином, запропоновані маркетингові заходи 
дозволять збільшити рентабельність пасажирських 
перевезень та сприяти формуванню позитивного імі-
джу АТ «Укрзалізниця».
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У сучасному світі наявність зовнішньої заборгованості країн є звичайним та необхідним явищем. Нераціо-
нальне вкладення залучених коштів може призвести до поступового збільшення зовнішнього боргу, в резуль-
таті чого необхідним є більше витрачання коштів на його обслуговування, залучення нових коштів. Ці явища 
породжують нові проблеми та, взагалі, до фінансової кризи країни. Тому в умовах зростаючого зовнішнього 
боргу України дана тема дослідження є актуальною. У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої дер-
жавної заборгованості України та характер управління зовнішнім державним боргом, а також запропоновано 
шляхи вирішення проблеми зниження зовнішнього боргового навантаження в Україні шляхом використання 
зарубіжного досвіду.
Ключові слова: державний борг, зовнішній державний борг, боргова політика, державні запозичення.

В современном мире наличие внешней задолженности стран является обычным и необходимым явлением. 
Нерациональном вложении привлеченных средств может привести к постепенному увеличению внешнего 
долга, в результате чего необходимо больше расходования средств на его обслуживание, привлечение новых 
средств. Эти явления порождают новые проблемы и, вообще, к финансовому кризису страны. Поэтому 
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в условиях растущего внешнего долга Украины данная тема исследования является актуальной. В статье про-
анализировано современное состояние внешней государственной задолженности Украины и характер управ-
ления внешним государственным долгом, а также предложены пути решения проблемы снижения внешнего 
долговой нагрузки в Украине путем использования зарубежного опыта.
Ключевые слова: государственный долг, внешний государственный долг, долговая политика, государствен-
ные заимствования.

The article presents different approaches of scientists to determining the nature of external debt. A significant deficit 
of the state budget creates the need to attract additional financial resources. Government debt is the total amount owed 
at a given date on all existing liabilities of residents to non-residents that require payment of principal and / or interest 
at any time in the future. In turn, public debt can be direct and guaranteed depending on the areas of credit resources. 
Direct public debt is the borrowing of financial resources by the government, guaranteed is government-guaranteed 
borrowing by the private sector of the national economy. The dynamics of the ratio of public and guaranteed debt 
to GDP and the level of critical value are given. It is noted that domestic and foreign debts have become an integral 
part of the financial system of most countries. The reason for the emergence and growth of public debt is the constant 
deficit of the state budget. A significant problem of Ukraine's debt policy in recent years remains the government's 
excessive use of external debt capital, which threatens to destabilize public finances. There are a number of indicators 
of external debt, which can be used to compare the state of external debt of different countries. The existing methods 
of public debt management are given. It is concluded that no country in the world can do without foreign borrowing. 
The bulk of the funds raised through loans are spent on financing current budget expenditures. Only funds from inter-
national financial organizations and foreign banks are used to finance development projects. The external debt of some 
of the world's leading countries far exceeds the GDP of these countries. For the effective use of external government 
borrowing it is necessary to build a balanced macroeconomic and fiscal policy, to create a stable political situation in 
the country.
Keywords: public debt, external public debt, debt policy, government borrowing.

Постановка проблеми Сучасна світова еконо-
мічна ситуація характеризується  наявністю держав-
них фінансових потоків, які базуються на диспропор-
ціях соціально-економічного розвитку та зростаючій 
залежності краї-боржників. Україна також є у списку 
таких країн. Критичний стан державного боргу  є 
найбільшою проблемою фінансової системи Укра-
їни , адже збільшення боргового навантаження до 
загрозливих параметрів, надлишкове запозичення 
на невигідних умовах,  також їх неефективне вико-
ристання сприяють вразливості економіки до різних 
факторів та суттєво гальмують її розвиток.

Тенденція до збільшення державного боргу 
України спостерігається  протягом останніх кількох 
років, це визначається високими валютними ризи-
ками зовнішнього боргу, нестабільною ситуацією з 
рефінансуванням боргів попередніх років, а також 
тиском виплат боргу на державні фінанси. 

Але при ефективному використанні зовнішнього 
боргу це може стати потужним фактором економіч-
ного зростання для держави, адже допоможе залу-
чити додаткові фінансові ресурси для реальних 
інвестицій. Стійке становище країни на міжнарод-
ному ринку капіталів, своєчасне виконання боргових 
зобов’язань – все це сприяє зміцненню міжнарод-
ного авторитету і забезпечує приплив інвестицій на 
більш вигідних умовах. Окрім того, зростає довіра 
до її валюти, зміцнюються зовнішньоторговельні 
зв’язки.

Варто додати, що запобігання виникненню дер-
жавного боргу, як внутрішнього, так і зовнішнього, 
може мати позитивний вплив на всю економіку 
лише в тому випадку, якщо вони будуть спрямовані 
на вирішення стратегічних завдань радикального 
підвищення ефективності використовування фінан-
сових, економічних, інтелектуального і людських 

ресурсів України на шляху переходу від сировин-
ного до наукомісткого розвитку [6, с. 147].

Однак за відсутності реального економічного 
зростання зовнішній борг може мати гнітючий  вплив 
на економічний розвиток країни. Враховуючи це, 
актуальною проблемою є вивчення сучасного стану 
кредитування в Україні та тенденцій його розвитку.

Аналіз останніх досліджень: Важливий внесок у 
дослідження проблеми державного боргу зробили 
західні економісти: Д. Рікардо, А. Сміт, М. Браунриг, 
С. Вайнтрауб, Х. Джонсон, О. Екстайн, Дж. Кейнс, 
А. Лаффер, А. Лернер, Р. Масгрейв, М. Фрідман 
та інші. Теоретичні основи державного боргу та 
питання щодо його управління висвітлюються в пра-
цях таких українських вчених, як: Мірошниченко І.С., 
Черничко Т.В., Лісовенко В.В., та інших.

Але і надалі на сучасному етапі розвитку про-
блема зовнішньої заборгованості залишається пред-
метом дискусій як серед вітчизняних, так і зару-
біжних науковців. Сучасні політичні та економічні 
зміни, пріоритети в діяльності новоствореного 
уряду, спрямовані на залучення коштів від інших 
держав та міжнародних організацій підтверджують 
своєчасність дослідження проблем, пов’язаних з 
ефективністю зовнішніх запозичень.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Основною ціллю статті є наукове обгрунту-
вання економічної природи державного боргу; дослі-
дження сучасного стану державного боргу; виявлення 
основних тенденцій та особливостей формування 
державного боргу в Україні; обґрунтування концеп-
туальних принципів щодо вдосконалення механізму 
управління державним боргом та його обслугову-
вання в умовах перехідної економіки України.

Виклад основного матеріалу: Недостатній рівень 
фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та 
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органів державної влади призводить до необхідності 
пошуку додаткових джерел як всередині країни, так і 
за кордоном. Таким чином, формується таке поняття, 
як внутрішній та зовнішній борг. 

Відповідно до  Закону України  «Про державний 
внутрішній борг України» (ст. 1-2) державний вну-
трішній борг – це термінові боргові зобов’язання  в 
грошовій формі, які гарантуються всім майном, що 
перебуває у загальнодержавній власності, та скла-
даються з позичань Уряду України і позичань для 
забезпечення фінансування загальнодержавних про-
грам [4]. 

Державний зовнішній борг (валовий зовнішній 
борг) – це загальна сума боргу, досягнута на певну 
дату за всіма існуючими зобов’язаннями резидентів 
перед нерезидентами, які потребують сплати осно-
вної суми та/або відсотків у будь-який час у майбут-
ньому [2]. В свою чергу, державний борг може бути 
прямим та гарантованим  залежно від напрямків 
кредитних ресурсів. Прямий державний борг – це 
запозичення державою фінансових ресурсів,  гаран-
тований – це гарантовані державою  запозичення 
приватного сектору національної економіки.

Зовнішній борг є невід’ємною детермінантою 
боргової безпеки відповідно до економічної та 
національної безпеки держави, а також необхідним 
аспектом сучасних інтеграційних процесів. В умовах 
глобалізації рівень зовнішньої боргу  є одним із домі-
нуючих факторів розвитку національної економіки 
та одним з головних факторів економічної безпеки. 
Зовнішня заборгованість держави,  враховуючи їх 
позитивний і негативний вплив на економіку,  набу-
вають особливого значення для країн з передкризо-
вим станом платіжного балансу [5, с. 103].

Таким чином, розвиток економіки України в даний 
час  відбувається в складних, надзвичайних  умовах 
кризи державних фінансів та грошово-кредитної 
системи, значного ослаблення фінансової стабіль-
ності та рівноваги, серйозних внутрішніх і зовніш-
ніх викликів. Все це відображається на падінні ВВП, 
загальному дефіциті торговельного й платіжного 
балансів, фінансових ресурсів на макро- й мікро-
рівнях, збільшенні інфляції, дефіциті бюджету та 
державного боргу. Для подолання гострої кризи, 
реформування та перебудови економіки й фінансів, 
макрофінансової стабілізації необхідні рішучі дії, 

відповідні обсяги фінансових ресурсів. В цих умо-
вах потрібно використати всі реальні джерела фінан-
сування [7, с. 8]. 

За Т.В. Черничко, поява боргу в країні може бути 
зумовлено як  об’єктивними, так і суб’єктивними 
причинами. До об’єктивних належать: погіршення 
світової еконмічної ситуації, що негативно позна-
чається на вітчизняному виробництві; боргові 
зобов’язання, що виникають у зв’язку зі зміною соці-
ального порядку та переходом  прав правонаступ-
ництва та пов’язані з попередніми запозиченнями; 
утворення нових країн у зв’язку з розпадом світових 
імперій, які накопичили борги; застосування нових 
технологій виробництва в передових індустріальних 
країнах та багато ін. 

До суб’єктивних належать [8, с. 311]: неправильна 
курсова політика НБУ; неправильно розроблений і 
затверджений закон про бюджет країни; нецільове 
використання бюджетних коштів; недостатня підго-
товка та непрозоре проведення тендерів з державних 
закупівель; несвоєчасне фінансування та реалізація 
інфраструктурних, будівельних проектів, що в свою 
чергу, вимагає  залучення  додаткових коштів для 
консервації та зберігання об’єктів. 

У свою ж чергу, А.М. Мних вважає, що держав-
ний борг повинен бути лише у тих випадках, коли 
всі витрати, понесені у зв’язку з отриманням, обслу-
говуванням та виплатою заборгованості сприяє 
збільшенню державних доходів саме у майбутніх 
періодах. Особливо прискіпливо цього правила 
потрібно дотримуватися в країнах, які розвива-
ються, оскільки  вони мають нестабільний фінансо-
вий ринок, який в умовах глобалізації та інтеграції 
ринків капіталу стає вразливим і відкритим для біль-
шої кількості макроекономічних потрясінь та криз, 
включаючи борг. Тобто бажано, щоб залучені кошти 
були спрямовані на інвестиції [6]. 

На нашу думку, необхідно дослідити основні 
статистичні данні за останні 8 років, щоб всебічно 
оглянути питання боргу України та зробити певні 
висновки. 

Зміну структури державного боргу залежно від 
сфери розміщення можна представити в таблиці [3]: 

У структурі державного боргу за всі роки зовніш-
ній борг переважає над внутрішнім, і тільки в 
2016 році їх співвідношення стає більш наближеним. 

Таблиця 1
Державний та гарантований державою борг України в 2012-2019 роках ( в млн. грн.)

Станом на: Загальний борг Зміна у % Зовнішній борг Зміна у % Внутрішній борг Зміна у %
На 01.01.2011 316884,6 211751,7 105132,9
На 01.01.2012 432235,4 +36,4% 276745,6 +30,7% 155489,8 +47,9%
На 01.01.2013 473121,6 +9,5% 299413,9 +8,2% 173707,7 +11,7%
На 01.01.2014 515510,6 +9,0% 308999,8 +3,2% 206510,7 +18,9%
На 01.01.2015 584114,1 +13,3% 300025,4 -2,9% 284088,7 +37,6%
На 01.01.2016 1100564,0 +88,4% 611697,1 +103,9% 488866,9 +72,1%
На 01.01.2017 1572180,2 +42,9% 1042719,6 +70,5% 529460,6 +8,3%
На 01.01.2018 1929758,7 +22,7% 1240028,7 +18,9% 689730,0 +30,3%
На 01.01.2019 2043027,3 +5,9% 1323285,1 +6,7% 719742,2 +4,4%
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Варто відзначити, що така тенденція є негативною, 
оскільки наростання зовнішнього боргу небезпеч-
ніше для економіки проти зростання її внутрішнього 
боргу, тому що зовнішній борг тягне у собі реальні 
негативні економічні наслідки: з виплатою відсотків 
і основної суми боргу пов’язаний відплив інозем-
ної валюти, що призводить до зменшення валютних 
резервів та скорочення імпорту.

З даних таблиці 1 бачимо, що загальний обсяг 
державного боргу України зберігає тенденцію до 
зростання протягом досліджуваного періоду. Про-
тягом останніх років сукупний обсяг державного 
боргу зріс більш ніж 6 разів до 2043027,3 млрд. грн. 

Видатки на обслуговування державного боргу у 
2019 році становили 31,4 млрд. грн., або 28,2% річ-
ного планового показника (табл. 2). Загальний обсяг 
виплат з погашення й обслуговування державного 
боргу становив 40,2 млрд грн., або 16,7% річного 
плану. 

Питома вага видатків на обслуговування боргу 
в загальному обсязі видатків державного бюджету 
зменшилася з 20,0% у І кварталі 2018 року до 17,0% 
у І кварталі 2019 року. Знизилася також питома вага 
платежів за державним боргом у витратах бюджету 
(які включають видатки бюджету, надання креди-
тів, погашення державного боргу, придбання цін-
них паперів) з 33,9% до 18,3%. Відносно ВВП обсяг 
платежів за державним боргом зменшився з 2,6% у 
І кварталі 2018 року до 1,6% у І кварталі 2019 року.

При аналізі динаміки боргових виплат слід ура-
ховувати нерівномірний профіль боргових платежів 
упродовж року, а тому використання для динамічних 
порівнянь лише показників І кварталу останніх років 

не дає об’єктивної картини зміни тиску боргових 
платежів на державні фінанси та економічний потен-
ціал країни. Відношення видатків на обслуговування 
боргу до загальних видатків державного бюджету 
за останні чотири роки збільшилося на 9,6 в. п.:  
з 7,6% у І кварталі 2015 року до 17,0% у І кварталі 
2019 року.

Крім того, порівняно незначна величина витрат 
на погашення державного боргу, в ході якої пога-
шення облігацій зовнішньої позики було перене-
сено з 2015-2018 років на наступні роки. Фактично 
карколомне зниження вартості національної грошо-
вої одиниці та зростання обсягу державного боргу 
в 2014-2016 рр. суттєво збільшуватимуть абсолютні 
та відносні показники боргових виплат з бюджету 
вже у найближчі роки. За таких умов при збереженні 
кволої динаміки ВВП та/або продовженні зниження 
реального обмінного курсу виникатимуть суттєві 
загрози для утримання боргової стійкості в серед-
ньостроковій перспективі.

Гарантований державою борг на кінець березня 
2019 року становив 275,7 млрд. грн., або 14,1% від 
загальної суми державного та гарантованого дер-
жавою боргу. Як і раніше, найбільша частка припа-
дала на гарантований зовнішній борг – 13,1%, який 
становив 256,4 млрд. грн. Гарантований внутрішній 
борг складав 1,0% від загальної суми державного та 
гарантованого державою боргу. Основними кредито-
рами за гарантованими державою позиками висту-
пили МВФ (сума боргу – 6,2 млрд. дол. США) і Екс-
портно-імпортний банк Китаю (1,5 млрд. дол. США). 
Заборгованість за гарантованими державою пози-
ками є одним із видів умовних зобов’язань держави, 

Таблиця 2
 Витрати на погашення та обслуговування державного боргу за січень-березень 2014-2019 [1] 

Показники 2015 2016 2017 2018
2019

Річний 
план Факт Виконання 

плану, %
ПЛАТЕЖІ ЗА ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ, 
млрд. грн., у т. ч.: 21,4 26,2 52,2 61,1 240,9 40,2 16,7

-внутрішнім 13,4 22,1 41,4 36,0 170,3 21,9 12,9
-зовнішнім 8,0 4,1 10,8 25,1 70,5 18,3 26,0
Погашення державного боргу,  
млрд. грн., у т.ч.: 14,7 17,2 34,3 24,8 129,6 8,8 6,8

-внутрішнього 8,6 15,6 29,6 22,2 98,6 5,9 6,0
-зовнішнього 6,1 1,6 4,7 2,6 30,9 2,9 9,4
Видатки на обслуговування боргу  
млрд. грн., у т. ч.: 6,7 9,0 17,9 28,0 111,3 31,4 28,2

-внутрішнього 4,8 6,5 11,8 13,8 71,7 16,0 22,3
-зовнішнього 1,9 2,5 6,1 14,2 39,6 15,4 38,9
ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ, млрд. грн. 112,2 121,5 161,3 180,2 930,4 219,7 23,6
Питома вага платежів за державним 
боргом у витратах бюджету, % 19,1 21,6 32,4 33,9 25,9 18,3 х

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ, млрд. грн. 87,9 92,8 108,8 140,2 800,0 184,6 23,1
Питома вага відсоткових виплат за дер-
жавним боргом у видатках бюджету, % 7,6 9,7 16,5 20,0 13,9 17,0 х

Відношення платежів за державним 
боргом до річного ВВП, % 1,4 1,7 2,6 2,6 х 1,6 х
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які зазвичай матеріалізуються у випадку незадовіль-
ного фінансового стану позичальника, а також одним 
із джерел фіскальних ризиків в України.

Стратегією реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2020 роки визна-
чається, що відсутність комплексної системи управ-
ління фіскальними ризиками має негативні наслідки 
для стійкості державного боргу та ефективного роз-
поділу ресурсів відповідно до пріоритетів держав-
ної політики. Для вирішення зазначених проблем 
стратегією передбачено: включення у бюджетну 
декларацію на 2018-2020 роки оцінки фіскальних 
ризиків; встановлення більш жорстких умов щодо 
надання державних гарантій шляхом внесення змін 
до Бюджетного кодексу України; опублікування 
щороку (починаючи з 2019) розширеного звіту про 
фіскальні ризики, а також упровадження інформа-
ційно-аналітичної системи для обробки даних щодо 
фіскальних ризиків.

Висновок. Отже, державний кредит та державні 
запозичення є важливими інструментами регулю-
вання економіки. однак для отримання позитивного 
результату від впливу державного кредиту на роз-
виток країни необхідно зосередитись на ефектив-
ному використанні залучених коштів та контролі за 
цільовим використанням кредитів; забезпечення їх 
своєчасного повернення; максимальне вирішення 
завдань, визначені фінансовою політикою. 

Основними вихідними положеннями обгрун-
тованої стратегії залучення позикових коштів та їх 
використання мають бути: розробка законодавчого 
забезпечення формування державного та гарантова-
ного державою боргу; підвищення ролі внутрішніх 
державних запозичень, зокрема необхідно перед-
бачити можливість залучення коштів фізичних осіб 
через випуск ощадних облігацій та сприяти роз-
витку внутрішнього фінансового ринку; надання 
переваги довгостроковому залученню позик задля 
уникнення пікових навантажень при погашенні 
державних запозичень; законодавче встановлення 
лімітів на обсяги позик терміном до одного року 
та позик із плаваючою відсотковою ставкою; здій-
снення планування державної заборгованості на 
часовому інтервалі у декілька років, що дозволило б 
приймати рішення стосовно державних запозичень 
скоординовано і зважено; зменшення обсягів гаран-
тованого зовнішнього боргу та здійснення жорсткого 
контролю цільового використання коштів суб'єктів 
господарювання, отриманих під державні гаран-
тії; переорієнтація державної боргової політики на 
фінансування розвитку експортних та високотехно-
логічних галузей національної економіки. Перспек-
тивним напрямом подальших досліджень є визна-
чення оптимального рівня боргового фінансування 
суспільних видатків та розробка стратегії боргового 
менеджменту в Україні.
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