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Post-industrial society in a pandemic needs appropriate financial and 
credit relations, taking into account the digital transformation of financial 
services. Accordingly, the importance of ways to transfer international finance 
is growing and well-known business schools, universities, consultants, top 
managers of financial and investment institutions are involved in solving these 
problems [1]. Scientific knowledge of financial processes requires constant 
interpretation and inclusion in theoretical and methodological research 
models and methods of related fields of scientific knowledge, coordination of 
terms [2]. In the conditions of digital transformation of financial services the 
philosophy of economic values for a society is gradually formed.

Macroeconomic development of the national economy requires financial 
innovations to ensure competitiveness in the context of financial globalization. 
The digital transformation of financial services is gaining mass character and 
is gradually covering all areas of socio-economic relations [3]. Production 
of financial and innovative technologies affects the transformation of market 
relations, promotes the development of new forms of financial and credit 
relations.

In Ukraine, a single IT hub is being formed in the capital markets for 
the implementation of projects such as the registry system, the stock market 
monitoring system, electronic access to administrative services, as well as 
the development of a trade repository [4]. In the future the creation of a 
comprehensive information system of the stock market; this communication 
will be two-way and the participant will be able to qualitatively and simply 
use his own office in terms of management and understanding of all processes 
of its activities. Therefore, FinTech should become an important component 
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that facilitates work with customers for market participants, providing quality 
and prompt service. Therefore, it is important that the regulatory framework 
for the development of FinTech meets modern international standards 
and norms. This depends on the productive cooperation of the National 
Commission on Securities and Stock Market, the National Depository of 
Ukraine, the Settlement Center for Servicing Contracts in Financial Markets 
and the Professional Association of Capital Markets and Derivatives Markets.

In the context of digital transformation of financial services, the National 
Commission on Securities and Stock Market implements measures aimed at 
proper regulation of all areas of financial and commodity markets, including 
the field of virtual assets [4]. The practice of state regulation of the circulation 
of virtual assets and the introduction of a supervision mechanism in this area 
is quite complicated. It should be noted that the method of regulation of 
virtual assets indicates that certain types of virtual assets in their economic 
essence contain features which are characteristic of financial instruments. 
The Commission considers that the regulation of the issuance of such types 
of virtual assets should be carried out by financial market regulators [5]. 
Therefore, this function is specific to financial market regulators and should 
take into account the world experience of regulating the markets of other 
financial instruments (securities, derivative contracts) and monitoring 
compliance with legislation to protect investors’ rights and prevent fraud.

The National Commission on Securities and Stock Market pays special 
attention to the application of the provisions of paragraph 20 of the first 
part of Article 2 of the Law of Ukraine “On Capital Markets and Organized 
Commodity Markets” to officials of professional capital markets and organized 
commodity markets [4]. Firstly, professional participant officials do not need 
to agree on substantial participation in the Commission, regardless of formal 
ownership. Secondly, it is provided that such persons do not have other signs 
of significant influence, the powers and functions of which include actions 
defined by the constituent documents of a professional participant, which fall 
under such signs.

The development of financial and credit relations is accompanied by a 
risk that requires the use of various forms of guarantees: guarantee of return 
on capital (guarantee of zero income); fixed return guarantee; inflation-
oriented or index-oriented guarantee, which provides profitability at the level 
of the consumer price index or the selected benchmark; current (annual) 
nominal guarantee; floating warranty. In practice, guarantees are paid and are 
ultimately paid for by system participants (in the form of unearned return on 
own investments) or taxpayers (in the case of state guarantees). Accordingly, 
the greater the amount covered by the guarantee (contributions, income, 
income at the benchmark level), the more expensive it is.

In Ukraine, state pension regulators should consider guarantees that 
define three forms of protection against investment risk: you can use return 
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guarantees provided by third parties, such as pension fund service providers, 
their associations, or use other forms of collective risk transfer; the guarantee 
mechanism can be abandoned by using financial market instruments for 
hedging, for example, by choosing derivative options; it is possible to create 
reserve funds both in the non-state pension fund and at the level of asset 
management companies. The financial expert believes that it is important to 
consider the system of risks, ie a set of measures, starting with the system of 
functioning of the infrastructure that should provide guarantees, and the very 
form of guarantees, which are closely linked [6].

In the financial services market, in order to minimize systemic risks, the 
National Securities and Stock Market Commission takes measures to prevent 
financial fraud and fictitious activities. Public interest entities that are issuers 
of securities for the disclosure of interim financial statements in the capital 
markets and organized commodity markets may use the services of any 
auditing entity.

The most common criteria of fictitiousness include the following: failure 
of the joint-stock company to hold a general meeting of shareholders for two 
consecutive years; lack of net income from sales as of the end of the financial 
year; current assets account for less than 25% of the issuer’s assets as of 
the end of the reporting period; the average monthly wage for the reporting 
period is less than the minimum wage established by law. Thus, at its meeting 
on September 30, 2021, the Commission approved a number of decisions 
to include five joint stock companies in the list of issuers with signs of 
fictitiousness and to stop the circulation of their securities (PJSC “LONDON-
BRISTOL”, PJSC “NGMZ-BUR”).

In conclusion, the progressive digitalization of financial processes 
accelerates the unification of national economies, helps to optimize 
international production. In Ukraine, in order to expand cooperation in the 
economic sphere, taking into account current trends of financial globalization, 
it is important that capital markets receive a wide range of effective financial 
instruments that will be used to form quality portfolios of institutional 
investors. State regulation should be aimed at avoiding administrative 
arbitration in regulating the methods of raising funds and making investments.
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РОЗВИТОК ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
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Національний університет водного господарства  

та природокористування, olenaproaudit@gmail.com

Сутнісним ознаками терміну «розвиток» є наявність його розвитку і 
змін його кількісних і якісних характеристик, що дозволяє стверджува-
ти, що розвиток аудиторських послуг представляє собою забезпечення 
суб’єктами аудиторської діяльності розширення кількості і підвищення 
якості надання аудиторських послуг.

У контексті вищезазначеного актуальним є певне прогнозування 
конкурентоспроможності аудиторської фірми у межах свого регіональ-
ного сегменту та прогнозування міжнародної конкурентоспроможності 
аудиторських фірм України. На можливості поліпшення конкуренто-
спроможності аудиторських фірм впливають багато факторів, що визна-
чаються зовнішніми та внутрішніми умовами середовища їх функціону-
вання. Внутрішнє середовище конкурентоспроможності аудиторської 
фірми пов’язане з продуктивною активністю управлінського персоналу 
суб’єкта аудиторської діяльності у збільшенні якісного та кількісного 
складу аудиторських послуг, які спроможна надавати аудиторська фір-
ма (аудитор) своїм існуючим та потенційним клієнтам. 

Важливими факторами формування конкурентоспроможності ауди-
торських фірм є:

– конкурентні можливості збільшення чисельності клієнтів аудитор-
ських фірм та змістового наповнення аудиторських послуг у взаємоза-
лежності «послуга – ціна аудиторської послуги»;

– ділову репутацію аудиторської фірми (аудитора);
– засоби комунікації, між суб’єктами аудиторської діяльності та по-

тенційними клієнтами.
Одним з основних напрямків розбудови аудиторської діяльності у 

частині Важливість цього підтверджується зміною з роками індикаторів 
успішного та сталого розвитку, що видно на основі порівняння звітів 
зі сталого розвитку компаній «Великої четвірки» за різні роки. Сталий 
розвиток залишається одним з важливіших питань взаємодії організації 
з акціонерами, співробітниками та іншими зацікавленими сторонами. 

© О. Р. Антонюк, 2021
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Суб’єкти господарювання безперервно шукають нові можливості 
для підвищення ділової репутації, ефективності, а розкриття інформа-
ції в галузі сталого розвитку стає важливим конкурентним фактором, 
допомагає укріпити довіру інвесторів. Звітність зі сталого розвитку на-
дає переваги, які виходять за рамки управління фінансовими ризиками 
і можливостями компанії, які дозволяють вести бізнес з дотриманням 
принципів сталого розвитку, що дозволяє отримати доступ до нових 
джерел фінансування, підвищувати операційну діяльність.

Успішна діяльність аудиторських фірм вимагає постійно відслідко-
вувати глобальні тенденції розвитку суспільства. Аудиторські фірми 
усвідомлюючи зростаючу актуальність сталого розвитку відкривають 
новий напрям надання професійних послуг у сфері сталого розвитку, 
що, в першу чергу, знайшло відображення у складі професійних ауди-
торських послуг компаній «Великої четвірки». 

Сталий розвиток  в контексті аудиторської діяльності – це керований 
розвиток, функції з керування якого на себе можуть узяти професійні 
організації аудиторів (забезпечення сталого розвитку на макрорівні) та 
окремі аудиторські фірми (забезпечення сталого розвитку на рівні окре-
мого суб’єкта аудиторської діяльності), отже, основою його керованості 
є системний підхід, який дозволяє моделювати різні варіанти напрямків 
розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати 
найбільш оптимальний. 

Важливим питанням у реалізації концепції сталого розвитку, осо-
бливо у зв’язку з тим, що вона часто розглядається як така, що еволю-
ціонує стало виявлення її практичних і вимірюваних індикаторів. Такі 
індикатори можуть пов’язувати різні компоненти і відображати еконо-
мічні, правові, етичні та соціальні аспекти сталого розвитку.

Концепція сталого розвитку в діяльності аудиторських фірм набу-
ває двоїстий характер (рис. 1). Підтвердженням висунутої тези те, що 
у 2013 році компанія KPMG була визнана престижним Міжнародним 
вісником з бухгалтерського обліку «Фірмою сталого розвитку 2013», 
за досягнення рекордно високих сукупних доходів за 2013 фінансовий 
рік [1]. 

Досягнення цієї фірми можуть слугувати індикаторами результатив-
ності діяльності в рамках сталого розвитку, до яких можна віднести:

– зростання доходів від надання аудиторських та консультаційних 
послуг, а також галузевих практик;

– зростання кількості працівників аудиторської фірми;
– послідовна програма інвестування у постійне вдосконалення прак-

тики аудиторської фірми з надання аудиторських послуг;
– значні інвестиції в розвиток нових послуг [1].
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Аудиторська фірма 

суб’єкт сталого 
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надання послуг зі 
сталого розвитку 

Рис. 1. Двоїстий характер концепції сталого розвитку  
в діяльності аудиторських фірм 

 Джерело: розроблено автором.

Аудиторські фірми, що можна віднести до категорії великих актив-
но публікують звіти зі сталого розвитку. Так, аудиторська фірма «Де-
лойт» в Україні презентувала Звіт зі сталого розвитку за 2019-2020 
роки [2], який є другим досвідом такого звітування. Звіти зі сталого роз-
витку відображають інтегрування стандартів сталого розвитку в сферу 
аудиторської діяльності з врахуванням специфіки бізнес-процесів, які 
при цьому відбуваються. Тим самим у звіті зі сталого розвитку аудитор-
ська фірма показує результати діяльності в економічній та соціальній 
сферах. Крім цього у звіті вказується вплив на економіку, навколишнє 
середовище та суспільство, тим самим вказуючи на дотримання прин-
ципів корпоративної соціальної відповідальності. 

Водночас актуальним є розробка індикаторів сталого розвитку в кон-
тексті аудиторської діяльності, які у формі якісних, так і кількісних по-
казників, зважаючи на можливість застосування суб’єктивного суджен-
ня у поданні інформації. Важливість цього підтверджується зміною з 
роками індикаторів успішного та сталого розвитку, що видно на основі 
порівняння звітів зі сталого розвитку компаній «Великої четвірки» за 
різні роки. Так , аудиторська фірма за звітний період найсуттєвішими в 
оцінці сталого розвитку було визнано такі аспекти:

 • якість та цінність послуг; 
 • задоволеність клієнтів;
 • прозорість; 
 • добробут співробітників;
 • етика та доброчесність; 
 • фінансова сталість компанії;
 • конфіденційність та захист даних; 
 • вплив на трансформацію українського бізнесу.
 У будь-якому випадку основна ідея сталого розвитку в контексті 

аудиторської діяльності має полягати в активізації пошуку нових клієн-
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тів, розширенні спектру аудиторських послуг, збільшенні кількісних 
та якісних показників діяльності, піднятті рівня позитивної професій-
ної репутації аудиторів та значення їх ролі в економічному розвитку 
суб’єктів аудиторської діяльності. Напрямками подальшого розвитку 
в системі звітування зі сталого розвитку є дослідження щодо критерії 
сталого розвитку з врахуванням аудиторського бізнесу, відмінності у 
змістовому наповненні звітів аудиторськими фірмами так званим вели-
ких, малих та середніх практик, дослідження у напрямку співставності 
показників сталого розвитку різних аудиторських фірм та можливості 
відслідковувати зміни на державному та регіональному рівнях.

Література:
1. Офіційний сайт аудиторської фірми KPMG (представництво Украї-

на). URL: https://home.kpmg.com/ua/uk /home/services.
2. Звіт зі сталого розвитку 2019–2020. URL: https://www2.deloitte.

com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2021/deloitte-ukraine-sustainable-
development-report.html



15Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

УДК: 519.766.4

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ 
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Серед усіх банківських ризиків саме кредитні ризики несуть най-
більшу небезпеку для комерційних банків у контексті забезпечення 
та збереження їхньої фінансової стійкості. Тому впровадження нових 
методів оцінювання, управління та передусім попередження кредитних 
ризиків має стати пріоритетним напрямом розвитку банківської систе-
ми України [1]. Використання апарату економіко-математичного моде-
лювання та інтелектуального аналізу даних для кредитного скорингу 
позичальників забезпечує вирішення проблеми мінімізації кредитних 
ризиків для банківських установ.

Кредитний скоринг забезпечує гнучкий інструментарій оцінювання 
кредитних ризиків і можливість автоматизації процесу прийняття кре-
дитних рішень. Інформаційні системи кредитного скорингу, на основі 
порівняльного аналізу даних з кредитної історії існуючих позичаль-
ників та аналогічних даних претендентів на позику, дозволяють ви-
значити інтегральну бальну оцінку кредитоспроможності (надійності) 
потенційних позичальників. Метою кредитного скорингу є оптимізація 
прийняття рішень із надання банківських кредитів [2]. Досягнення цієї 
мети відбувається шляхом дослідження сукупності даних щодо вже за-
вершених угод.

Ідея кредитного скорингу була запропонована Д. Дюраном у 40-х 
роках ХХ ст. Вона заключається у класифікації позичальників на групи 
за різними ознаками. Поділ кредитних зобов’язань на «хороші» та «по-
гані» допомагає визначати фактори впливу на підвищення кредитного 
ризику. На основі множини показників та характеристик позичальни-
ків будуються скорингові карти, в яких зазначається скоринговий бал, 
визначений з ряду цих показників. Варто зазначити, що робота зі ско-
ринговими картами у банківських установах полягає не лише у побу-
дові скорингової моделі, а у створенні цілої інфраструктури, до складу 
якої будуть входити ряд цих та інших моделей залежно від специфіки 
 діяльності установи.

© О. М. Артюх, 2021
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Регресійні методи та моделі традиційно використовуються при мо-
делюванні соціально-економічних явищ та процесів. Оскільки цільова 
змінна, що позначає «хороший» та «поганий» кредитний договір за 
ознакою його повернення чи прострочення може набувати 2 значен-
ня (0 та 1), то для оцінки ймовірності настання дефолту за договором 
 використовується логістична регресія. Рівняння логістичної регресії ба-
зується на рівнянні множинної регресії 

                (1)
та використанні логіт-перетворення

                                                       (2)
де p – ймовірність настання події (зазвичай, дефолту); 
y – регресійне рівняння,
w – вагові коефіцієнти;
x – характеристики клієнта [89].
Для знаходження оцінок параметрів w моделі (1) використовується 

метод максимальної правдоподібності [4]. Таким чином модель є лег-
кою в інтерпретації та дозволяє з високим рівнем надійості знаходити 
ймовірність настання дефолту по кредитному договору до його укла-
дення. Це дозволяє банкам регулювати кредитну політику мінімізуючи 
кредитні ризики, а відтак і втрати фінансових ресурсів установ.
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Двадцять перше століття асоціюється з стрімким розвитком тех-
нічного прогресу та інновацій, основою яких є інформаційні техноло-
гії (ІТ), які проникають у всі сфери економічної діяльності. Впрова-
дження ІТ з прискореними темпами, насамперед, почало відбуватися 
на вітчизняному фінансовому ринку. Зокрема, його частка у 2019 році 
у загальних обсягах споживання ІТ складала 35% (банки і небанківські 
фінансові установи). На державний сектор приходилося 16%, на ринок 
телекомунікацій – 12%, на промисловість 9%, на торгівлю та інші сфери 
діяльності – 8% [1]. 

Вітчизняну сферу ІТ називають найбільш перспективним сектором 
розвитку економіки та її локомотивом. Про її динамічний розвиток 
свідчать такі цифри. Якщо у 2012 році частка ІТ-сфери у ВВП складала 
всього 0,8%, то вже у 2019 році – 3,9% або 138 млрд грн. При цьому, за 
прогнозами експертів, обсяг інвестицій у ІТ-сферу виросте глобально 
на 6% у 2021 році. 

Якщо Україну за темпами інформатизації порівнювати з іншими 
краї нами, то є значне відставання. За даними агенції Top Lead, на сві-
товому рівні Україна залишається незначним гравцем з величезним 
потенціалом. Основна частка світового ІТ-ринку припадає на США 
(36,8%), далі йдуть Китай – (11,3%) і Велика Британія – (5,8%). Україна 
знаходиться на рівні Румунії та Польщі відчутно поступаючись Китаю 
та Індії [2]. Але за прогнозами експертів IT Ukraine Association, ринок 
інформаційних технологій в Україні щорічно зростатиме на 22-30% [3, 
с. 17].

Розвиток ІТ сприяє модернізації у всіх сферах діяльності секторів 
економіки, у тому числі й у діяльності банків. Адже банки є провідни-
ми суб’єктами у процесах сучасного грошового обороту, а їх діяльність 
тісно пов’язана з потребами суспільного відтворення.

У сучасному суспільстві банки займаються найрізноманітнішими 
видами операцій. Вони не тільки організовують рух грошових коштів та 
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реалізують кредитні відносини; через них здійснюється фінансування 
економіки, страхування, купівля-продаж цінних паперів, надаються по-
середницькі послуги з управління майном. Щоб всі ці операції та послу-
ги відбувалися чітко, злагоджено та ефективно, необхідно організувати 
правильну і цілеспрямовану систему управління банком, яка сьогодні 
неможлива без сучасних інформаційних технологій, здатних полегшити 
важку роботу.

У контексті банківського бізнесу ІТ, на нашу думку, можна роз-
глядати як комплекс методів, способів і засобів, що забезпечують збір, 
накопичування, зберігання, обробку, передачу й відображення інфор-
мації, а також як метод проведення банківських операцій. ІТ у сфері 
банківського бізнесу будемо розглядати також як процес, спрямований 
на підвищення ефективності проведення банківських операцій з враху-
ванням досягнень, інноватизації, інформатизації та діджиталізації (циф-
ровізації) суспільства.

Розвиток ІТ у банківському бізнесі дозволяє не тільки збільшити 
швидкість обробки документів та ведення касових операцій, але й роз-
ширити клієнтуру. Завдяки ІТ взаємозв’язок клієнт-банк стає більш 
оперативним, що дозволяє також диференційовано працювати з за-
мовником залежно від індивідуальних переваг, схильності до ризику і 
формування портфеля клієнта. У свою чергу, розвиток ІТ дозволяє зна-
чно скоротити дистанцію між виробником і споживачем банківських 
послуг, істотно загострює міжбанківську конкуренцію, а отже, сприяє 
розвитку банківського обслуговування як у кількісному, так і в якісно-
му аспекті.

Швидке впровадження ІТ у системи комунікацій протягом остан-
нього десятиліття стало передумовою появи нових форм обслуговуван-
ня клієнтів – домашній банкінг (“home banking”), дистанційний банкінг 
(“remote banking”), які дають змогу отримувати банківські послуги без 
відвідування офісу. Банки і раніше намагалися реалізувати ці форми у 
своїй діяльності, однак це було складно зробити без відповідного інфор-
маційного забезпечення.

Вітчизняна практика дистанційного обслуговування клієнтів банків 
довела його перевагу порівняно з традиційним. Зокрема, в банках від-
булося скорочення витрат і здешевлення послуг без зниження їх рента-
бельності, а також відбулося закриття певної кількості філій, що при-
звело до оптимізації витрат. 

Подальшому інноваційному розвитку банківських послуг та вірту-
алізації самих банків сприяла поява цифрового підпису клієнтів. Пер-
шим віртуальним банком став Security First Network, створений у США 
у 1995 році. Перевага банку, який існує тільки у мережі Інтернет по-
лягає в тому, що він не має реального офісу та відділень і всі послу-
ги надаються клієнтам за допомогою інтернет-банкінгу. Після успіху 
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функціонування віртуального банку в США, в європейських країнах 
також почали створювати аналогічні банки. Щодо України, то першим 
віртуаль ним банком став МоноБанк, послугами якого користується 
більше 2,5 млн клієнтів [4].

Оцінюючи позитивно розвиток ІТ у сфері банківського бізнесу, не-
обхідно зауважити про наявність проблем, з якими стикаються як бан-
ки, так і їх клієнти. До них слід віднести: 

– недостатній ступінь захисту вітчизняних каналів зв’язку, в наслі-
док чого збільшується ризики утрати коштів від дій шахраїв;

– низький рівень правового регулювання банківських інноваційних 
технологій, що спонукає до створення ризикових обставин та зменшує 
прихильність споживачів до дистанційного обслуговування;

– відсутність постійного доступу до мережі Інтернет та постійного 
зв’язку у багатьох населених пунктах;

– низький рівень технологічного розвитку окремих вітчизняних бан-
ків, що стримують впровадження інноваційних ІТ;

– недостатній рівень підготовки персоналу банків та дефіцит квалі-
фікованих кадрів;

– низький рівень інформаційної обізнаності населення [5]
Підсумовуючи зазначимо, що прискорене впровадження ІТ та 

діджи талізація послуг сприятиме розвитку економіки в цілому, та бан-
ківського бізнесу зокрема. При цьому у сфері банківської діяльності у 
перспективі відбудуться суттєві зміни. Міжнародна організація (мере-
жа) KPMG, яка надає консалтингові та аудиторські послуги та об’єднує 
189 000 професіоналів з понад 150 країнах світу підготувала звіт “Май-
бутнє цифрового банкінгу”, в якому окреслила основні напрями таких 
змін [6]. Згідно звіту, банківська справа у 2030 році буде відрізнятися 
від теперішнього формату – деякі послуги та технології змінюватимуть-
ся еволюційним шляхом, а деякі стануть кардинально іншими. Хоча пе-
редбаченням на майбутнє завжди притаманна невизначеність, експерти 
впевнені у тому, що банківський ландшафт буде значно більш конку-
рентним, ефективним та інноваційним.

Основні висновки підготовленого звіту полягають у наступному:
– банки будуть використовувати кожний крок користувачів для ціл-

ковитого розуміння життя та потреб клієнтів та персоналізації запропо-
нованих послуг за допомогою штучного інтелекту;

– роль банку полягатиме у тому, щоб визначити та запропонувати 
клієнту найбільш релевантний в даний момент сервіс, замовити та за-
безпечити його оплату;

– взаємодія з клієнтами буде максимально простою та зручною за до-
помогою голосу, біометрії та переносних пристроїв (wearable devices);

– кредитні продукти стануть більш гнучкими та персоналізовани-
ми, а оцінка ризикованості позичальника ґрунтуватиметься на життєвих 
звичках та історії покупок;
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– платформизація – банки створять цифрові платформи, на яких 
клієнти зможуть обирати серед запропонованих різними провайдерами 
сервісів ті, які найбільше відповідають їхнім запитам і максимально за-
довольняють їхні життєві потреби (приклад – WeChat в Китаї (мобільна 
комунікаційна система для передачі текстових та голосових повідо-
млень, розроблена китайською компанією Tencent);

– цифрові валюти (криптовалюти) покращать зручність та швидкість 
платежів та дозволять запускати інноваційні послуги;

– традиційні банківські продукти будуть замінені контекстно-реле-
вантними фінансовими послугами. Будуть створені такі продукти, як, 
наприклад “Lifestyle Bundle” (звички, спосіб життя), які об’єднають в 
єдиний платіж всі періодичні платежі домогосподарства;

– велику роль відіграватиме питання впевненості користувачів в за-
хищеності їхніх даних та їх цільового використання, кібербезпека ви-
користовуватиме для захисту даних AI (штучний інтелект) [6]. 
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Обговорюючи наслідки пандемії COVID-19 і шляхи відновлення 
після неї на якісно новому рівні в інтересах кожної людини, важливо 
відзначити, що нині є невирішеною проблема голоду і неповноцінного 
харчування. З 2014 року кількість страждаючих від недоїдання неухиль-
но зростає, і людству необхідно провести такі перетворення, які зро-
блять здорове харчування доступним кожній людині, в тому числі фі-
нансово. Пандемія, наслідки якої додатковим тягарем лягли на системи 
виробництва продовольства і пов’язані з ними джерела засобів до існу-
вання, ускладнила рішення цього завдання. Для досягнення узгоджених 
Організацією Об’єднаних Націй цілей в галузі сталого розвитку до 2030 
року потрібно змінити стратегічну спрямованість зусиль [3]. У вересні 
2019 року саміті по цілях сталого розвитку Генеральний секретар Орга-
нізації Об’єднаних Націй закликав всі верстви суспільства мобілізувати 
зусилля і провести «Десятиліття» дій, які дозволять прискорити розроб-
ку підходів до вирішення найбільших світових проб лем [1–7]. Сектору 
рибальства і аквакультури відведена значна роль в досягненні не тіль-
ки цілей сталого розвитку, але і всього комплексу цілей сталого розви-
тку, оскільки риба і рибопродукти грають важливу і все зростаючу роль 
в боротьбі з голодом, неповноцінним харчуванням, які до цих пір не 
отримали належного визнання.

Розроблений Продовольчою і сільськогосподарською організацією 
Об’єднаних Націй (ФАО) Кодекс ведення відповідального рибальства є 
основоположним документом, в якому закладено принципи забезпечен-
ня стійкості рибальства і аквакультури в усьому світі. Однак за останні 
роки, що минули з моменту його прийняття, сектор рибальства і аква-
культури зазнав значних змін як в зв’язку з постійно зростаючою попи-
том на харчову продукцію на основі водних біоресурсів та зростанням 
її споживання, так і внаслідок переходу від промислу до штучному роз-
веденню. До теперішнього часу виробництво продукції аквакультури 
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зросла на 200 відсотків, обсяг торгівлі рибою – на 300%, а споживання 
на одну особу майже на 40% у порівнянні з 1995 роком. Хоча ці зміни 
супроводжувалися значними поліпшеннями показників стійкості про-
мислу в деяких регіонах, впровадження ефективних систем управління 
рибальством залишається проблемою в багатьох регіонах. При цьому 
за темпами нарощування виробництва аквакультура сьогодні обігнала 
інші продовольчі сектора [3; 5]. У результаті споживання риби зростало 
темпами, вдвічі перевищують темпи зростання населення, що наголо-
шує на її вагомому внеску у продовольчу безпеку і харчування. 

Визнаючи роль рибальства і аквакультури в забезпеченні сталого 
розвитку країн, особливо в боротьбі з голодом і неповноцінним харчу-
ванням, з огляду на безперервні зростання і розвиток цього сектора риб-
ного господарства, який в 2018 році виробив 32 млн тонн водоростей 
і 156 млн тонн риби, призначених для безпосереднього споживання в 
їжу, що в сім разів більше, ніж в 1950 році, і забезпечує 3,3 млрд чоловік 
майже 20% тваринного білка, який споживається ними (ФАО, 2020) [3].

Слід відмітити і відзначити також ціль 14 Порядку денного в галузі 
сталого розвитку, що передбачає збереження та раціональне викорис-
тання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку, і 
ту найважливішу роль, яку рибальство відіграє в досягненні практичних 
результатів в області біологічного різноманіття у відповідності з цілями 
сталого і інклюзивної економічного розвитку з орієнтацією на ресурси 
океану [3]. 

Таким чином, маємо можливість прийти до висновку, що пробле-
ми, пов’язані з впровадженням заходів щодо раціонального управління 
промислом, мають комплексний, регіональний і багатогранний харак-
тер, часто обумовлені як обмеженістю даних, необхідних для прийнят-
тя науково обґрунтованих рішень, так і недостатністю інституційного 
та кадрового потенціалу. Вказане підкреслює актуальність здійснення 
узгоджених зусиль в водах в межах і за межами дії національної юрис-
дикції, що включають заходи як щодо збереження, так і з нарощування 
потенціалу, а також з надання підтримки, особливо в інтересах держав, 
що розвиваються і найменш розвинених країн.
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Фінансова криза в Україні спровокувала збільшення частки залу-
чених підприємствами коштів та одночасно загострила проблему пла-
тіжної дисципліни між господарюючими суб’єктами. Постійне про-
строчення термінів виконання фінансових зобов’язань спричиняє 
знецінення грошових коштів для кредиторів. Оптимальна організація 
обліку та аудиту зобов’язань здатна вирішити це питання, адже, опи-
раючись саме на інформацію з системи обліку та аудиту, приймаються 
управлінські рішення.

Питаннями вдосконалення організації та методики аудиту 
зобов’язань підприємства займається когорта вітчизняних та зарубіж-
них науковців, вчених і практиків, серед яких Р. Адамс, Г. Р. Дженік, 
А. Аренс, Дж. Лоббек, М. Готліб, Друрі, Д. Робертсон, корифеї україн-
ської обліково-аналітичної науки М.Т. Білуха, Г.М. Давидов, О. Дікань 
Л. В, Кулаковська Л. П., Р. Ю. Овчарик, М. Ф. Огійчук, В. С. Рудниць-
кий, Б. Ф. Усач, В.О. Шевчук. та ін..

Метою проведення аудиту зобов’язань підприємства є виявлення 
повноти, законності і правильності і достовірності відображення у облі-
ку зобов’язань, що знаходить своє відображення у фінансовій звітності 
підприємства, а також дотримання господарюючим суб’єктом норма-
тивно-законодавчих вимог. 

В процесі аудиту здійснюється перевірка:
– достовірності залишків за видами зобов’язань; 
– додержання фінансово-розрахункової дисципліни і її вплив на пла-

тоспроможність підприємства; 
– коректності розподілу зобов’язань на довгострокові та поточні;
– наявності договорів з постачальниками та підрядниками, правиль-

ності оформлення та відповідності змісту договору економічному зміс-
ту операції; 

– наявності, правильності використання і закриття розрахунків за 
одержаними авансами; 

– наявності і правильності розрахунків за виданими векселями; 

© А. О. Главацька, 2021
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– правильності класифікації зобов’язань за строками погашення,
– своєчасності погашення кредиторської заборгованості, списання 

безнадійних боргів; 
– правильності відображення зобов’язань в системі бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності. 
Процедура аудиту зобов’язань здійснюється у вигляді перевірки, 

спостереження, запиту, зовнішнього підтвердження, повторного обчис-
лення, повторного виконання, аналітичної процедури.

Методику аудиту зобов’язань підприємства влучно і чітко описано 
у праці Л. П. Кулаковської, Ю. В. Піча [1]. У роботі описано характерні 
особливості аудиту короткострокових та поточних зобов’язань.

Об’єм вибірки для перевірки зобов’язань визначає аудитор із ураху-
ванням оцінки системи внутрішнього контролю та аудиторських ризи-
ків, проведеної на стадії планування. 

Елементами вибірки в процесі аудиту зобов’язань можуть бути 
окремі кредитори чи кредиторська заборгованість в розрізі окремих ра-
хунків (наприклад, кілька рахунків, виставлені одним кредитором). 

Рекомендації щодо застосування аудиторської вибірки з метою зби-
рання аудиторських доказів надає МСА 530 «Аудиторська вибірка» [2]. 
Метою аудитора при використанні аудиторської вибірки є отримання 
ним підстав для обґрунтування висновків щодо генеральної сукупності, 
з якої здійснювалась вибірка.

Аудитор детермінує елементи вибірки, опираючись на особливості 
системи бухгалтерського обліку суб’єкта, структури його зобов’язань, 
власного професійного досвіду і внутрішніх стандартів аудиторської 
фірми. При цьому аудитор класифікує сукупність залишків кредитор-
ської заборгованості за наступними ознаками: оцінки вартості; терміну 
погашення заборгованості; строків виникнення заборгованості; харак-
теру взаємовідносин клієнта із кредитором. 

Система внутрішнього контролю операцій з позиковими коштами 
повинна охоплювати як процедури отримання кредитів і позик, так і 
процедури їх повернення, нарахування та сплати відсотків за їх вико-
ристання. При проведені перевірки доцільно виявити, на які цілі на-
правлено гроші за кредитом, терміни погашення кредиту та правиль-
ність сплати відсотків. 

Аудитор повинен порівняти дані Балансу підприємства за довго-
строковими та короткостроковими кредитами банку з даними Оборот-
ної відомості за синтетичними рахунками, Головної книги та регістрів 
аналітичного обліку. 

При аудиті розрахунків з покупцями, постачальниками і підрядника-
ми здійснюється перевірка правильності відображення операцій на ра-
хунках обліку та відповідності елементів фінансової звітності критеріям 
визнання, а також перевірка легітимності операції та її документальне 



26 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку

забезпечення. Важливий нюанс полягає в тому, що у цій сфері майже 
всі документи, які підтверджують факт здійснення операції, надходять 
на підприємство від третіх осіб. 

Документи перевіряються за формою і змістом на: 
– наявність усіх необхідних реквізитів; 
– своєчасність надходження активу, надання послуги згідно з дого-

вором; 
– тотожність постачальника;
– тотожність контрактної вартості. 
Перевірка правильності бухгалтерського обліку зобов’язань полягає 

у встановленні відповідності відображених у звітності кредиторської 
заборгованості нормам П(С)БО 11 «Зобов’язання», і включає [3]: 

– перевірку наявності зобов’язання; 
– перевірку відповідності зобов’язання встановленим критеріям ви-

знання; 
– перевірку відповідності П(С)БО та обліковій політиці визнання 

окремих елементів фінансової звітності, які є наслідками виникнення 
зобов’язання. 

Найтиповішими порушеннями в операціях з обліку зобов’язань є:
– неправильна класифікація сум кредиторської заборгованості на 

довгострокову та короткострокову; 
– незадовільне оформлення первинних документів (застосування не-

типових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не запо-
внення всіх необхідних реквізитів), знищення оригінальних документів; 

– відсутність графіку документообороту; 
– заміна оригінальних виписок банку іншими або виправлення сум, 

що свідчать про погашення кредиторської заборгованості; 
– формальне проведення інвентаризації розрахунків; 
– відображення кредиторської заборгованості на фіктивних рахун-

ках неіснуючих клієнтів або за фіктивними нетоварними операціями; 
– несвоєчасне, неправильне оформлення та пред’явлення претензій 

за договорами постачання; 
– неправильне визначення (оцінка) сум кредиторської заборгованос-

ті у зв’язку з коливанням курсу валют на дату складання Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) при розрахунках в іноземній валюті; 

– неправильне визначення податкового кредиту з ПДВ; 
– облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, які здій-

снюються в іноземній валюті, відбувається тільки в гривнях, що усклад-
нює контроль за правильністю розрахунку валютного еквіваленту та 
сум курсових різниць, що виникають; 

– неправильний розрахунок та відображення відсотків (процентів) 
за кредитами; 
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– включення до собівартості продукції (робіт, послуг) відсотків за 
кредитами, які згідно з чинним законодавством не входять до неї; 

– арифметичні помилки при фіксуванні фактів господарських опера-
цій (при вимірюванні кількості, розмірів, маси); 

– невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку.
Таким чином, аудит зобов’язань підприємства є однією з найваж-

ливіших компонент загальної методики аудиту, яка потребує наявності 
чіткого алгоритму узгоджених між собою дій. Правильність та чіткість 
аудиту залежить від об’єму та вибору окремих елементів вибірки для 
перевірки зобов’язань, які залежать від особливостей системи бухгал-
терського обліку підприємства. 
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На сьогодні питання фінансових аспектів пенсійного забезпечення 
в Україні, актуалізується його основними економічними та фінансови-
ми показниками. Серед найважливіших економічних показників, які 
формують загрозливі аспекти навантаження на пенсійне забезпечення 
в Україні є перевищення граничного показника навантаження чисель-
ності пенсіонерів на одного працюючого. Якщо це показник в європей-
ських країнах коливається в межах від 0,5-0,6, тоді як в Україні протя-
гом останніх років перевищує значення 0,7 ( табл.1).

Таблиця 1
Динаміка чисельності пенсіонерів на одного працюючого в Україні 

за 20152019 рр.
Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.

Чисельність пенсіонерів, тис. 
осіб 11956,2 11725,4 11470,4 11130,9 10945,1

Чисельність працюючого на-
селення, тис. ос. 16156,4 16360,9 16668,0 15995,6 15665,8*

Чисельність пенсіонерів на 
одного працюючого 0,74 0,72 0,69 0,70 0,70

*дані за січень-червень
Побудовано автором на основі джерел [1, 2].

Серед фінансових показників, які впивають на пенсійне забезпе-
чення є склад доходів Пенсійного фонду України, динаміка дефіциту 
його бюджету та інші. Українська пенсійна система базується не на 
заощадженнях українців, які вийшли на пенсію, а на соціальних вне-
сках тих, хто сьогодні працює. Згідно чинного законодавства в Украї-
ні працює два з трьох рівнів пенсійної системи. Перший рівень – со-
лідарна система, відповідно до якої щомісячні відрахування становлять 
22% ЄСВ. І тут можна виділити такий проблемний фінансовий аспект її 
функціонування. За умови помірного зменшення чисельності пенсіоне-
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рів, з одночасним зменшенням чисельності працюючих та їх не досить 
високими доходами у порівнянні з зарубіжними країнами, в нас погли-
блюється дисбаланс між власними доходами Пенсійного фонду та його 
потребами на виплату пенсій (табл. 2).

Як відображено у таблиці 2, доходи Пенсійного фонду постійно 
зростають, проте власні доходи складають лише 55,6-60,5% у загальних 
доходах фонду. Протягом останніх трьох років спостерігається постій-
не зростання надходжень з Державного бюджету України, в структурі 
у 2020 році складають більше 44%. Тобто, Пенсійний фонд значно за-
лежить від централізованого фонду – Державного бюджету і наванта-
ження постійно зростає.

Наступним показником, який відображає складну фінансову ситуа-
цію з пенсійним забезпеченням в Україні – є зростання обсягу дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду.

Таблиця 2
Зміна основних фінансових показників Пенсійного фонду України 

за 20182020 рр.
Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Власні доходи Пенсійного фонду, млн.грн. 202084,3 241752,4 281800,0

– у доходах Пенсійного фонду,% 57,4 55,6 60,5
Кошти Державного бюджету, млн.грн. 150091,0 181770,1 205900,0
– у доходах Пенсійного фонду,% 41,8 41,8 44,2
Доходи Пенсійного фонду, млн.грн. 352175,3 434857,9 466100,0
Видатки, млн.грн. 358604,6 435942,3 479300,0
Рівень забезпечення видатків власними до-
ходами Пенсійного фонду,% 56,4 55,5 58,8

Обсяг дефіциту бюджету Пенсійного фонду, 
млрд.грн. 32,1 40,0 34,4

Побудовано автором на основі джерел [2].

Третім фінансовим показником пенсійного забезпечення є рівень за-
безпечення видатків Пенсійного фонду України за рахунок власних до-
ходів. Як відображено у таблиці 2, в 2019 році цей показник знизився на 
0,9%, підтверджуючи зростаючу тенденцію наповнення фінансовими 
ресурсами Пенсійного фонду за рахунок коштів Державного бюджету. 
У 2019 році збалансування потреб бюджету Пенсійного фонду України 
за рахунок коштів Державного бюджету сягали понад 30 млрд. грн та 
становили 181,8 млрд грн, або 41,8% усіх доходів фонду. В 2020 році 
питома вага коштів Державного бюджету у Пенсійному фонді України 
склала – 44,2%, що підтверджує постійне зростання навантаження на 
Державний бюджет збалансування потреб Пенсійного фонду України. 
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Реформи, які відбулися в солідарній пенсійній системі України, 
ставили за мету зменшення навантаження на Пенсійний фонд Украї-
ни, проте вирішили це питання частково. Зокрема, зміна порядоку та 
умови отримання, підтвердження права на пенсію за віком у 2021 році 
згідно ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», призвела до зростання працездатного віку жінок до 
60 років. Таким чином, на сьогодні особи, які у 2021 році досягають 
пенсійного віку (чоловіки та жінки, які народилися у період з 01 квітня 
1961 року по 31 грудня 1961 року, – 60 років) мають право на призна-
чення пенсії за віком за умови наявності страхового стажу не менше 
28 років. І кожен наступний рік до 2028 року вимагатиме наявності до-
даткового року страхового стажу, який необхідний для призначення 
пенсії за віком. І вже з 01 січня 2028 року для отримання пенсій в 60 ро-
ків необхідний страховий стаж складатиме не менше 35 років [3]. Таким 
чином, абсолютне зростання чисельності пенсіонерів в Україні, яке спо-
стерігалось до 2016 року, протягом 2017-2020 рр. відображає протилеж-
ну тенденцію – зменшення чисельності пенсіонерів. Хоча у порівнянні 
з чисельністю працюючих, як зазначалось вище, все одно навантаження 
на працюючого залишається високим. У процесі реформ жорсткішими 
стає право на призначення пенсії.

Враховуючи ці тенденції, все актуальнішим постає питання про 
впровадження другого рівня обов’язкової накопичувальної системи. 
Саме її впровадження може стати джерелом розвантаження солідарної 
системи. В 2021 році у нормативно-законодавчих пропозиціях, які по-
дані до Міністерства соціальної політики передбачається, що робото-
давці будуть сплачувати на особистий пенсійний рахунок застрахованої 
особи 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а 
працівники – 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО (податок на до-
ходи фізичних осіб). Хоча, цей крок може призвести теж до ризикових 
наслідків для першого рівня солідарної системи. Так як її власні доходи 
можуть зменшитись автоматично на 2% і це збільшить навантаження на 
збалансування за рахунок коштів Державного бюджету. 

Тому, як зазначає Лазебна М., на рівні Міністерства соціальної по-
літики обговорювали питання з Світовим Банком щодо встановлення 
відсотків внесків для другого рівня накопичувальної обов’язкової сис-
теми. В пропозиціях було передбачено на старті запровадити внески 
у розмірі 1% за рахунок зниження ЄСВ та 1% сплачувати за рахунок 
доходів застрахованої особи (працівника) [4]. Таким чином, фактично 
частину податків, які сплачуються на сьогодні, замість перерозподілу 
через бюджет передадуть у власність застрахованої особи на її нако-
пичувальному особовому рахунку. Саме це забезпечить важливу зміну 
відносин між державою та застрахованою особою, як наслідок забезпе-
чить зменшення патерналізму. 
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На сайтах часто з’являється інформація про введення в дію друго-
го рівня обов’язкової накопичувальної системи, зокрема, що цей рівень 
буде впроваджено з 1 січня 2022 рік (очікується) та щомісячні внески 
становитимуть в межах 2–7% від заробітної плати [5]. Проте це питання 
залишається на стадії розмов і не має чітких термінів впровадження і 
яким чином буде справлятись цей внесок.

Щодо фінансових аспектів третього рівня пенсійного забезпечення 
– добровільно-накопичувальної пенсійної системи, яка працює в Укра-
їні з 2005 року. Згідно даних Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку станом на 30 червня 2021 року близько 900 тисяч осіб 
мають накопичення у недержавних пенсійних фондах (НПФ) (табл. 3). 
Проте це становить близько 10% від кількості застрахованих найманих 
працівників. Варто відмітити, що протягом 2017-2020 років постійно 
зростає чисельність осіб, які отримують пенсійні виплати за рахунок 
НПФ. 

В Україні є зареєстрованих 63 НПФ, але насправді активними, які 
розвивають сервіси для зацікавлених осіб, дотримуються професійних 
стандартів та є активними учасниками сектору недержавного пенсій-
ного страхування є 15-20 НПФ. Попри недовіри , яка сформувалась в 
українського суспільства до фінансових установ, недержавне пенсій-
не накопичення розвивається. Так, за даними Так, як зазначає Лазебна 
М., за даними Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, 
лише за перший 

Таблиця 3
Динаміка кількості учасників недержавних пенсійних фондів  

в Україні за період із 31.12.2017 до 30.06.2021 року

Показники
Станом на кінець року Ста

ном на 
30.06.
2021

Темпи приросту,%

2017 
рік

2018 
рік

2019 
рік

2020 
рік

30.06.2021 / 
31.12.2017

30.06.2021 / 
31.12.2020

Загальна кількість 
учасників НПФ, 
тис. осіб

840,8 855,3 874,6 883,0 888,3 5,65 0,6

Кількість учасни-
ків, що отримали/ 
отримують пенсій-
ні виплати, тис. 
осіб

78,8 81,3 83,9 87,0 88,2 11,93 1,38

Відношення кіль-
кості учасників 
до отримувачів 
пенсійних виплат

10,67 10,52 10,42 10,15 10,07 -5,61 -0,77

Джерело: побудовано автором на основі [6].
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квартал 2021 року активи НПФ зросли майже на 75 млн. грн. та пере-
вищили 3,5 млрд. грн. Саме третій рівень пенсійної системи, на сьо-
годні починає активно забезпечувати виплату додаткових пенсій учас-
никам НПФ. Зокрема, за перший квартал 2021 року виплати складали 
50 млн. грн., а загалом за період функціонування НПФ, застраховані 
особи отримали понад мільярду гривень додаткових виплат у вигляді 
пенсій [4].

Таким чином, досліджуючи фінансові аспекти пенсійного забез-
печення в Україні, варто акцентувати увагу на тому, що досягнути 
фінансового збалансування пенсійного забезпечення можна шляхом 
впровадження другого рівня – обов’язкової накопичувальної системи 
та популяризації серед працюючого населення третього рівня пенсій-
ного забезпечення. Саме повернення довіри населення до НПФ, може 
вирішити значно наше перебування і фінансове забезпечення на пенсії. 
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ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ КОНКУРЕНЦІЇ
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Київський національний університет технологій та дизайну, 
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Основним завданням та головною функцією конкуренції завоювати 
ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечи-
ти одержання сталого прибутку. 

У процесі такої взаємодії велика кількість інформації передається 
через ціни. Завзяті продавці знижують ціни, щоб залучити покупців, а 
покупці розкривають свої переваги, підвищуючи свої пропозиції, щоб 
випередити інших покупців.

Якщо ціни перевищують витрати, продавці отримують прибуток, 
спонукаючи їх постачати більше. Коли інші конкуренти дізнаються, які 
дії призводять до прибутку, вони можуть наслідувати початкового по-
стачальника. І навпаки, збитки говорять постачальникам, від чого від-
мовитися або що потрібно змінити.

Такі сигнали про втрати прибутку координують мільйони продавців 
і покупців у складній сучасній економіці, що розвивається. «Доларова 
демократія» ринку гарантує, що покупці отримують більше того, що 
хочуть, і витрачають менше ресурсів на те, чого вони не хочуть. Таким 
чином, конкурентоспроможні ціни працюють як радіосигнали; їх легко 
сприймати, і нам не потрібно знати, звідки вони взялися. Цінова кон-
куренція інформує мільйони незалежних людей на мільйонах ринків, 
ефективно координуючи їх – ніби «невидимою рукою», як колись ска-
зав Адам Сміт, батько економіки.

Постачальники також беруть участь у неціновій конкуренції. Вони 
намагаються вдосконалити свою продукцію, щоб отримати конкурент-
ну перевагу над своїми конкурентами. З цією метою вони несуть витра-
ти та ризики, пов’язані з інновацією продукту [2 c. 19-24].

Диференційовані продукти можуть дати передовим постачальникам 
«ринкову нішу». Однак така ніша ніколи не буває повністю безпечною, 
оскільки інші конкуренти намагатимуться вдосконалити свої власні 
продукти, тримаючи всіх постачальників у стані «творчого неспокою».

Іншим інструментом конкуренції є технологічні інновації для зни-
ження витрат, що дозволяє виробникам занижувати ціни конкурентів. 

© М. П. Денисенко, А. О. Голотко, 2021
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Третім інструментом для випередження своїх конкурентів є рекла-
ма, щоб привернути увагу покупців. Постачальники також конкурують, 
пропонуючи гарантії та послуги після продажу. 

Таким чином, конкуренція змушує людей залишатися пильними 
і нести витрати. Перш ніж ефективно конкурувати на ринку, потрібні 
відповідні знання. Покупці повинні запитати себе, які їх вимоги, які 
продукти доступні, що вони можуть собі дозволити і як різні продук-
ти порівнюються, враховуючи ціни. На кожну ринкову цінність при-
падає багато розчарувань. Інші витрати виникають, коли продавці та 
покупці обговорюють деталі контракту, контролюють та забезпечують 
 доставку.

У динамічній спеціалізованій економіці витрати на пошук знань та 
здійснення обміну (так звані «транзакційні витрати»), як правило, ви-
сокі. Тому не дивно, що учасники ринку прагнуть знизити трансакцій-
ні витрати та пов’язані з ними ризики. Одним із методів є узгодження 
встановлених правил, які допомагають їм заощадити на витратах на 
придбання знань. Ринки ефективніше задовольняють прагнення людей, 
коли існують обов’язкові та доцільні правила. Іншим засобом еконо-
мії транзакційних витрат є домовленість про безстрокові, довгостроко-
ві відносини, такі як трудові контракти. Ще одна – це реклама, засіб 
для продавців інформувати покупців і заощадити їм витрати на пошук. 
Укладання угод також сприяють посередником – експертом ринку, та-
ким як брокери, ріелтори.

Незважаючи на ці методи зниження трансакційних витрат, конку-
ренція є незручною та дорогою для конкурентів. Деяким підприємцям 
подобається ринкове суперництво як таке. Але більшість людей неодно-
значно ставляться до конкуренції певним чином; вони хотіли б уникну-
ти конкуренції на власній стороні ринку, але вітають конкуренцію між 
тими, у кого вони купують або продають. У вільному суспільстві люди, 
звичайно, мають право спочивати на лаврах, не конкуруючи, але вони 
втратять частку ринку, а їхні активи, ймовірно, втратять вартість 

Щоб уникнути конкурентної дисципліни, постачальники можуть 
спробувати укласти «конкурентне перемир’я», утворюючи картелі, 
особливо на ринках з невеликою кількістю постачальників або поста-
чальниками, яким потрібні великі грудки капіталу для початку робо-
ти. Картелі зазвичай зазнають невдачі, коли учасник картелю обманює 
узгоджену ціну або коли фірма, яка не входить до картелю, конкурує 
за рахунок цінових або продуктових інновацій, а відомі постачальники 
втрачають частку ринку. Для споживачів і для ринку в цілому це обман 
картельних угод.

Єдиний спосіб для картелів або монополій уникнути конкуренції в 
довгостроковій перспективі – це отримати державний захист.
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Конкуренція добре працює лише в тому випадку, якщо права при-
ватної власності захищені, а люди можуть вільно укладати контракти 
відповідно до верховенства права. Хто понесе великі витрати на до-
слідження знань, знаючи, що очікувані прибутки можуть бути експро-
прійовані, або що подальші контракти на відкриття ринку заборонені 
нормативними актами? Ось чому захищені права власності, свобода до-
говорів і верховенство закону, економічна свобода – сприяє швидкому 
економічному зростанню, низькому безробіттю та зменшенню бідності. 

З точки зору всього суспільства, жвава ринкова конкуренція виконує 
три життєво важливі функції:

• Відкриття. Благополуччя людини завжди можна покращити за до-
помогою нових знань. Конкурентне суперництво між постачальниками 
та покупцями є потужним стимулом до пошуку знань. 

• Відбір та мирне узгодження. Конкурентне «доларове голосування» 
вибирає те, чого люди дійсно хочуть, і викриває помилки через «дога-
ну червоним чорнилом», розповсюджуючи при цьому корисні знання. 
Оскільки новатори не можуть зберігати свої відкриття в таємниці, інші 
бачать, що це вигідно, і можуть наслідувати успіх. Конкуренція та тор-
гівля виховують людей дотримуватися «комерційної етики»: прагма-
тизм у вирішенні проблем і збереження миру, щоб продовжити роботу. 
Таким чином, конкурентний ринковий порядок вселяє впевненість, со-
ціальний оптимізм і настроєність.

• Контроль влади. Конкуренція постачальників дає споживачам 
можливість; роботодавці -конкуренти розширюють можливості праців-
ників [4 с.4-10].

Конкуренція, як обговорюється тут, навряд чи фігурує в стандарт-
ній, неокласичній економіці, оскільки так звана досконала конкуренція 
передбачає досконале знання. Проте насправді, більшість економічної 
діяльності зводиться до пошуку та використання знань і мотивації лю-
дей, які не бажають, з багатством і талантами робити те саме.
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Introduction. The structure of local government in Poland is three-
tier. There are independent communes and poviats at the local level, and 
voivodships at the regional level. The sources of income of individual levels 
of local government units were differentiated by the legislator. Against this 
background, communes are the most favorable, with budgets receiving a lot 
of funds, the amount and purpose of which are influenced by local authorities. 
Against this background, the income structure of the remaining levels of local 
government units looks unfavorable, in particular the income structure of 
land counties (Kotlińska, 2011).

A poviat is an independent entity with autonomy in the use of resources in 
the process of carrying out public tasks. Its local resources (economic, financial, 
social and information resources) determine the level of development. The 
effectiveness of poviats’ operations requires an appropriate level of financial 
situation and the appropriate shaping of resources and principles of operation, 
or setting goals and methods of achieving them (Dziekański, 2021).

The basis for the proper and effective operation of poviats is the provision 
of appropriate financial resources (Dyk, 2012). They consist of both the so-
called own revenues as well as transfers from the state budget in the form 
of, inter alia, general subsidies and targeted subsidies. The assessment of 
the financial situation and independence with the use of appropriate tools 
provides information about the current situation of poviats, allows for the 
determination of differences in relation to other units, as well as for the 
determination of development opportunities or determination of their 
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attractiveness (Dylewski, 2011). It is a spatially polarized phenomenon.
The main aim of the article is to assess the spatial differentiation of the 

level of financial independence of counties in Poland in 2007-2019 using 
a synthetic measure. Empirical data was collected in the spatial terms of 
poviats in Poland, and were information from the Local Data Bank of the 
Central Statistical Office (BDL GUS).

Literature review. M. Jastrzębska points out that she considers the essence 
and scope of independence in terms of subjects and objects (Jastrzębska, 
2004). The financial potential and proper financial management influence the 
proper functioning and development of poviats. A good financial situation is 
the goal of the commune and the result of previously made decisions and the 
related development opportunities (Pawlik, 2019).

Financial independence should be understood as a specific scope of 
decision-making independence of the local government in the context of the 
possibility of conducting its own fiscal policy in a given area (Poniatowicz, 
2015). It is reflected in giving the self-government a separate organizational 
structure, the scope of own tasks and the freedom to implement them, in 
granting legal personality and, consequently, assigning them to communal 
property (Stępień, 2006). The appropriate level of financial independence 
determines the level of economic security. It is the ability of the economic 
system to use internal resources that will guarantee its undisputed development 
(Surówka, 2013). Expenditure independence of poviats means the right to 
decide on the types of tasks performed, as well as the manner, scope and 
amount of expenses incurred in order to finance these tasks (Kasperowicz, 
2008).

Material and research method. The process of creating a synthetic 
measure has several steps. The first is the selection and verification of 
features (substantive and statistical) describing the selected objects (stage 
I). Then, the direction of preference of simple features in relation to the 
considered general criterion should be determined, dividing them into 
stimulants and destimulants (stage II). Diagnostic variables usually have 
different titers and different ranges of variation. Performing the variable 
normalization operation eliminates the above-mentioned formal limitations 
and interpretation difficulties. Another is replacing the destimulant with a 
stimulant and the zero unitarisation procedure (3rd stage). Finally, the values 
of the synthetic measure were calculated by the real-space distance method 
with the Euclidean measure (grade IV). Moreover, typological classes for 
the synthetic measure were distinguished and its correlation with financial 
measures was determined (Dziekański, 2020).

Results and Discussion. As a result of the research procedure, the spatial 
differentiation of counties (314) in Poland in 2007-2019 due to the level of 
financial independence was shown (Figure 1). The classification of poviats 
was carried out on the basis of percentiles, which were threshold values for 
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subsequent groups. In 2007, the synthetic measure of financial independence 
ranged from 0.40 to 0.65, and in 2019 from 0.45 to 0.67. The decrease in the 
range measure (from 0.25 to 0.22) indicates smaller spatial disproportions of 
poviats in terms of financial independence.
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Figure 1. Synthetic measure of financial independence of poviats in 
Poland in 2007-2019 (white color means cities with poviat rights not being 
part of the analysis; black color of the unit the best, the lighter color of the 
weaker units) Source: own study based on BDL CSO data

Conclusions. The article presents the results of the research on the 
financial independence of the district in Poland in 2007-2019, using a 
synthetic measure. It allowed to indicate the spatial differentiation of 
financial independence by poviats. There are significant differences in its 
level between the east and west of Poland. The western part of the country 
is characterized by better independence and financial situation. The study 
showed that the level of financial independence was shaped primarily by 
own income, income from PIT and CIT, transfers from the state budget, and 
investment expenditure.

The development of poviats depends on financial independence. The 
possessed financial resources are the basis for the operation and the condition 
for the implementation of its current and investment tasks. The potential 
of the poviat is built, among others, by professional activity of inhabitants, 
local labor market, entrepreneurship, infrastructure, condition of the natural 
environment, financial situation, increase in the quality and scope of public 
services and investments.
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За умов сучасного інноваційного розвитку ринкової економіки світу 
питання, які стосуються управління підприємствами займають досить 
важливе місце для усіх керівників. Це підтверджує економічний стан 
України та відмінності в системі управління у порівнянні з представни-
ками інших країн. Результати теоретичних напрацювань та висновків 
практичної реалізації свідчать, що з ціллю результативного управління 
будь-якою організацією необхідно враховувати усі можливі ризики, а 
також проблеми, що можуть виникати в менеджменті. Стан українсько-
го менеджменту сьогодні та його організаційна функція недосконалі, 
рівень якості праці на вітчизняних підприємствах нижче середнього, а 
це в свою чергу впливає на опосередкований рівень конкурентоспро-
можність українських суб’єктів господарювання. В зв’язку з цим, ви-
никає ряд питань в напрямі осмислення проблематики менеджменту та 
розв’язання поставлених завдань. З метою уникнення помилок, потріб-
но навчитися приймати та знаходити оптимальні рішення в умовах не-
стабільності та невизначеності економічного життя, характерного для 
сучасної України. Тому дана тема досить важлива і актуальна сьогодні.

За класичним підходом менеджмент – це науковий напрям, який спи-
рається на закономірності та закони сьогодення, конкретні якісні пра-
вила, методики та технології. Також менеджмент стосується людських 
спільнот, які не схожі між собою, мають різні життєві стимули, звички, 
традиції, різний рівень освіти, ведуть різні способи життя. Тобто, ме-
неджмент виконує допоміжну роль, де людське суспільство перетво-
рюється на високоорганізоване, ефективне, потужне, якісне об’єднання 
особистостей. Якщо здійснювати перехід від теорії до практики, то вар-
то приймати такі моделі та принципи, які будуть відповідати місцевим 
умовам, культурним звичкам та традиціям суспільства. 

Серед різноманітного типу бізнес-проблем в Україні, важливим є не-
достатня кількість висококваліфікованих кадрів. Для того, щоб зробити 
значний крок вперед, українському менеджменту необхідно отримати 
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високий рівень кваліфікаційних та компетентних кадрів. Для цього 
необхідно отримувати знання та досвіду, що може бути представлено, 
наприклад, в навчальному процесі, на курсах засвоєння базових мето-
дів менеджменту, під час аналізу основних концепцій, норм та правил, 
а також під час формування навичок аналізу отриманого досвіду та за 
методом асоціації впровадження надбання різних сфер життя в вироб-
ничий процес. 

Зараз економічне середовище розвивається доволі стрімко та не-
впинно запроваджує технологічні надбання. В таких умовах людський 
фактор, а саме управлінська складова в діяльності бізнес структур, ви-
магає від керівників новітніх підходів, що спонукає тим самим долати 
стереотипи та запроваджувати зміни. 

Аналізуючи методи управління, що присутні на підприємствах укра-
їнського сектору економіки умовно можна виділити три основні методи 
менеджменту: 

1. Система менеджменту, яка залишилася після радянських часів, їй 
характерні жорстка централізація і слабка мотивація працівників, від-
повідно це передбачає низьку продуктивність праці, нездатність під-
приємств виходити на зовнішні ринки через брак якості продукції. Таку 
ситуацію часто можна зустріти на великих підприємствах, які починали 
свою діяльність в період середини минулого століття. Це пов’язано з 
налагодженням системності виробничого процесу того часу, який був 
спрямований в більшій мірі на кількість, а не на якість. На даний момент 
представниками бізнес одиниць, які використовують застарілий метод 
є великі підприємства важкої промисловості, медична сфера (лікарні), 
державний сектор управління (адміністрації, учбові заклади) тощо. 

2. Система менеджменту, яка виникла в малих та середніх 
 підприємств. До притаманних ознак належать: спрощена організацій-
на структура підприємств, відсутність стратегії розвитку підприємства. 
Цей стиль управління виник в перехідний період заснування суб’єктів 
господарської діяльності – зміна економічних відносин від радянської 
системи планування до капіталістичного устрою ведення бізнесу. В кін-
ці двадцятого століття, під час масового заснування підприємств, інфор-
мації щодо якісного менеджменту було не достатньо, саме тому, досі 
можна спостерігати відсутність спланованих дій та стратегічного пла-
нування серед малих та середніх підприємств. 

3. Система менеджменту, яка виникла в результаті залучення іно-
земних компаній на український ринок та/або завдяки запозиченню дос-
віду відповідних інвесторів. Ця система характеризується впроваджен-
ням іноземних підходів до управлінської діяльності. Дану ситуацію 
можемо спостерігати з початку двадцять першого століття, коли україн-
ський ринок став набагато сприятливішим для іноземців. Відповідно, 
великий масив інформації від закордонних вчених та практиків почав 
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впроваджуватись в системи управління українськими компанія ми. Це 
сприятливо впливає на розвиток внутрішньо-організаційного середови-
ща підприємств, а також формує зовнішню культуру ведення бізнесу 
в Україні. 

Ретроспективний аналіз демонструє поступові зміни в бізнес серед-
овищі, проте швидкість розповсюдження та запровадження сучасних 
методичних концепцій досі просувається незначними темпами. Серед 
причин виділяють той факт, що зовнішні чинники мають потужний 
вплив на корпоративний сектор економіки України та не сприяють її 
покращенню через бачення нашої держави лише полем для сировини. 

Серед проблем, які також можна виділити в українському менедж-
менті – це самовпевненість, адже більшість керівників впевнені, що 
лише вони знають, як правильно чинити в тих чи інших умовах і до 
думки конкурентів прислуховуватися зовсім не варто. 

Також, відсутність соціальної відповідальності бізнеса, що безпосе-
редньо пов’язана з методами керівництва підприємств, тобто очільники 
бізнесу не намагаються бути відповідальними за продукт та/або послу-
гу, яку вони надають. 

Наступною проблемою є те, що лише незначний відсоток бізнесу 
думає про своїх потенційних споживачів, тобто відсутня орієнтація на 
клієнта. Для більшості просто важливо вижити за будь-яку ціну та кон-
курувати на своєму сегменту ринку. 

Крім того, варто відзначити відсутність бажання керівництва ство-
рювати колективи, групи працівників, які будуть працювати злагодже-
но та продуктивно, дуже часто трапляються ситуації коли керівництво 
не цінує своїх підлеглих, а натомість легко змінює кадри. 

Одна з найважливіших проблем – це відсутність мотивації щось 
змінювати, лише стара стабільність, яка присутня ще з радянських ча-
сів, адже набагато простіше зосередитись на своїй посаді, «залишитись 
в кріслі», пишатися старими досягненнями і не думати про те, що мож-
на створювати нові проєкти, досягати нових перемог та цілей. 

Підприємство – це, перш за все, соціальна система, ефективність 
роботи якої залежить від працівників. Завдання керівництва полягає 
в умінні максимально використовувати цей потенціал. Вирішальне зна-
чення тут мають такі чинники, як лідерство, відповідальність, мотивація, 
поведінка, культура, моральність, доброзичливість, стосунки в колекти-
ві. Довготривале панування тоталітарної системи призвело до того, що 
в українському суспільстві знизився моральний рівень найактивнішої 
частини населення. У трудових відносинах глибоко вкоренились такі 
негативні риси, як безвідповідальність, несамостійність, неповага до 
праці інших людей, інертність та безініціативність, бажання задоволь-
нити лише свої інтереси та ігнорувати чужі, зневажливе та безвідпо-
відальне ставлення до свого здоров’я і довкілля, небажання  цінувати 
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робочий час, ігнорування інструкцій, стандартів, правил, законів тощо.
Сьогодні представники бізнесу в різний спосіб намагаються засто-

совувати новітні способи та методи менеджменту з метою ефективного 
управління суб’єктами господарювання. Нажаль, довготривалий процес 
існування в плановій економіці не може бути швидко перекваліфіко-
ваний в сучасні методи управління, проте позитивним є те, що значна 
частка керівників справді хочуть змінювати основні принципи ведення 
бізнесу. За сучасних умов цифровізації та інновацій потрібно розширю-
вати межі свого уявлення та повсякчас змінюватись, адже менеджмент 
як наука навчає як, володіючи інформацією щодо методичного та теоре-
тичного підґрунтя, досягти тих чи інших управлінських завдань, успіху 
та лідерства в умовах конкретного підприємства. Для того, щоб виріши-
ти проблеми розвитку українського менеджменту, необхідно удоскона-
лити теоретичні і методологічні підходи до використання менеджменту 
в практичній діяльності українських організацій. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗРОСТАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ  
В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

А. О. Драгун,
Український державний хіміко-технологічний університет, 

valerii0847@gmail.com

Сучасна економічна ситуація в Україні вимагає розвиток сфер і га-
лузей, що мають високу питому вагу в структурі створеного продукту 
доданої вартості. Саме такі вітчизняні галузі потребують інвестиційно-
го розвитку та відповідної державної підтримки.

Харчова галузь є важливою для багатьох видів виробничої діяль-
ності та сприяє створенню робочих місць і доходів. Усебічна взаємодія 
цієї галузі з іншими секторами економіки робить її ключовою сферою, і 
вона сприяє економічному розвитку в цілому. 

При цьому економічний вплив харчової галузі поширюється на сек-
тори, що мають особливо сильні зв’язки зі сферою роздрібної торгівлі, 
охороною здоров’я та соціальною допомогою, виробництвом упаковки 
та тари для продуктів харчування, відпочинком і проживанням, також 
ресторанним бізнесом та іншими.

З метою визначення місця та ролі галузі виробництва харчових про-
дуктів серед інших видів економічної діяльності в Україні нами було 
проведено аналіз створеної доданої вартості в галузі та її порівняння з 
іншими видами економічної діяльності.

У табл. 1 наведено співставлення валової доданої вартості в харчо-
вій галузі з загальною доданою вартістю створеною за усього за вида-
ми економічної діяльності та в переробній промисловості в Україні за 
2013–2019 роки [1]

Таблиця 1 
Валова додана вартість в харчовій галузі в Україні

Роки
Додана вар
тість, млрд. 

грн.

Темп зрос
тання,% до 

2013 р.

Питома вага,% 
до усього за ви
дами економіч
ної діяльності

Питома вага,% до ви
робництва харчових 
продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів

Усього (за видами економічної діяльності)
2013  1038,3 100 100
2014  1293,6 124,59 100

© А. О. Драгун, 2021
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2015  1396,2 134,47 100
2016  1805,6 173,90 100
2017  2257,3 217,41 100
2018  2510,7 241,81 100
2019  2973,6 286,40 100

Переробна промисловість
2013  197,4 100 19,01
2014  281,3 142,51 21,75
2015 309,6 156,84 22,18
2016 344,4 174,47 19,07
2017 459,7 232,88 20,37
2018 493,3 249,90 19,65
2019 492,4 249,45 16,56

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

2013 42,6 100 21,58
2014 87,3 204,93 31,03
2015 96,8 227,23 31,27
2016 104,4 245,07 30,31
2017 134,6 315,97 29,28

2018 124,2 291,55 25,18
2019 137,5 322,77 27,02

Виробництво харчових продуктів

2013 39,9 100 20,21 93,7
2014 73,1 183,21 26,0 83,73
2015 77,5 194,24 25,03 80,06
2016 90,0 225,57 26,13 86,2
2017 105,3 263,91 22,91 78,2
2018 105,2 263,66 21,33 84,7
2019 110,6 277,20 22,46 80,44

За даними табл.1 бачимо, що додана вартість у виробництві харчо-
вих продуктів, напоїв і тютюнових виробів мала темпи зростання вищі 
ніж в цілому в переробній промисловості майже на 100%. При цьому 
питома вага доданої вартості у виробництві харчових продуктів по від-
ношенню до загального виробництва харчових продуктів, напоїв і тю-
тюнових виробів складала від 93,7% у 2013 році до 78,2% у 2017 році. 

Продовження таблиці 1
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В той же час, питома вага доданої вартості переробної промисловості 
складала від 22,18% у 2015 році до 16,56% у 2019 році у порівнянні с до-
даною вартістю за видами економічної діяльності, що є найвищим по-
казником серед інших підгалузей переробної промисловості. А питома 
вага доданої вартості безпосередньо галузі виробництва харчових про-
дуктів до доданої вартості за усього за видами економічної діяльності 
склала 3,74% у 2019 році. Аналогічний показник у 2013 році складав 
3,84%. Тобто, даний показник за останні роки залишається майже на 
одному рівні.
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Рисунок 2. Структура валової доданої вартості  
за видами економічної діяльності в Україні за 2019 р. 

Для порівняння на рис. 2 наведено структуру валової доданої вар-
тості за видами економічної діяльності в Україні за 2019 рік [1]

Як бачимо, у 2019 році найбільшу питому вагу у створенні доданої 
вартості мала промисловість (36,02%), транспорт, поштова та кур’єрська 
діяльність (9,49%), сільське, лісове та рибне господарство (7,49%), про-
фесійна, наукова та технічна діяльність (6,62%) і будівництво (4,38%).

На основі визначеного рівняння лінії тренду доданої вартості у ви-
робництві харчових продуктів виконаний прогноз показав, що до 2025 
року додана вартість буде постійно зростати (майже до 170 млрд. грн.).

Таким чином, виконані розрахунки показали, що в харчовій галузі 
створюються майже 30% доданої вартості у порівнянні з іншими під-
галузями переробної промисловості, що дозволяє стверджувати про її 
ключову роль у створені ВВП країни. Для подальшого розвитку галу-
зі необхідні заходи регуляторного характеру направлені, по-перше, на 
створення ефективного внутрішнього споживчого попиту, по-друге, на 
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податкове стимулювання інвестиційного розвитку нових сучасних ви-
робництв, по-третє, на розширення експортного потенціалу галузі.
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Національний університет «Острозька академія»,  

oleksandr.dubrovyk@oa.edu.ua 

Кредитування як фізичних, та і юридичних осіб є складним та ри-
зикованим процесом. Основним завдання керівництва будь-якого ко-
мерційного банку у сфері кредитування є розроблення і проведення 
політики з надання кредитних послуг, яка б забезпечила оптимальне 
(раціональне) співвідношення між прибутковістю та ризиком цих опе-
рацій. Таке завдання може бути успішно реалізовано шляхом розроблен-
ня скорингових моделей. Дійсно якісна, точна, ефективна та адекватна 
модель є запорукою ефективного управління банківськими позиками, а 
отже, забезпечення належного рівня управління кредитним портфелем.

Одним з найкращих методів для визначення якості скорингових мо-
делей є оцінка на основі порогових критеріїв матриці спряженості, а 
саме чутливості, специфічності та збалансованої точності.

Для пояснення сутності вищеназваних критеріїв введемо низку змін-
них:

Ni ,1=  – індекс позичальника (всього N позичальників);
z(i) – змінна, яка визначає реальну характеристику i-го позичальника 

з навчальної або тестової вибірки:
z(i) = 0, якщо i-й отримувач не має заборгованостей; 
z(i) = 1, якщо i-й отримувач має заборгованість;
r(i) – рейтинг i-го позичальника, розрахований скоринговою модел-

лю (r(i) ∈ [0; 1]);
δ – поріг відсікання (cut-off value), який вказує, що значення рейтин-

гу i-го позичальника r(i), вищі за цей поріг, інтерпретуються як ненадій-
ні позичальники (коли z(i) = 1), а при r(i) < δ позичальник вважатиметься 
добросовісним (z(i) = 0);

TP(i) – правильно класифіковані позитивні приклади (True Positives);
TN(i) – правильно класифіковані негативні приклади (True Negatives);
FN(i) – позитивні приклади, класифіковані як негативні (False 

Negatives). 
Такі неточності в класифікації називаються помилкою I роду, коли 

подія, яка нас цікавить, помилково не виявляється;
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FP(i) – негативні приклади, класифіковані як позитивні (False 
Positives). Такі приклади складають помилку II роду, коли за відсутності 
події помилково виноситься рішення про її наявність.

Для пояснення сутності помилок I і II роду розглянемо таблицю 
спряженості, яка будується на основі результатів класифікації моделлю 
і фактичною належністю прикладів до класів (табл. 1).

Таблиця 1
Матриця спряженості результатів класифікації моделлю  

і фактичною належністю прикладів до класів
Вибірка

Модель

Позитивний 
приклад z(i)=1

Негативний 
приклад z(i)=0

Позитивний розрахунок r(i)≥δ TP(i) = 1 ⇔  
z(i)=1 ˄ r(i)≥δ

FP(i) = 1 ⇔ 
z(i)=0 ˄ r(i)≥δ

Негативний розрахунок r(i)<δ FN(i) = 1 ⇔  
z(i)=1 ˄ r(i)<δ

TN(i) = 1 ⇔  
z(i)=0 ˄ r(i)<δ

В галузі машинного навчання, й зокрема в задачі статистичної кла-
сифікації, матриця спряженості, також відома як матриця помилок – це 
таблиця особливого компонування, що дає можливість дослідити про-
дуктивність алгоритму, зазвичай керованого навчання. Кожен з рядків 
цієї матриці представляє зразки прогнозованого класу, тоді як кожен зі 
стовпців представляє зразки справжнього класу (або навпаки). Її назва 
походить від того факту, що вона дає можливість просто бачити, чи до-
пускає система невідповідності між цими двома класами (наприклад, 
часто помилково маркуючи один як інший) [1]. 

Матриця являє собою таблицю з двома рядками та двома стовпцями, 
що повідомляє число хибно позитивних, хибно негативних, істинно по-
зитивних та істинно негативних результатів (табл. 1).

Отже, помилка I роду вказує на частку помилково класифікованих 
ненадійних позичальників (яких модель визначила як надійних). Вона 
ще називається альфа-помилкою (α-помилка) і визначається за співвід-
ношенням [2]:

    
 (1)

Помилка II роду вказує на частку помилково класифікованих надій-
них позичальників (за якими модель спрогнозувала ризиковість непо-
гашення позики) і часто в спеціалізованій літературі називається бета-
помилкою (β-помилка). Розраховується за формулою:
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(2)

Зауважимо, що альфа- і бета-помилки залежать від рівня відсікан-
ня δ, причому значення цих помилок обернено залежні. Із зменшенням 
порогу відсікання збільшується кількість позитивних прикладів, що 
потрапляють до свого класу («Позичальник-ненадійний»), відповідно, 
знижується альфа-помилка. Але одночасно з цим буде зменшуватись 
відсоток потрапляння негативних прикладів («Позичальник надійний») 
до свого класу, оскільки розрахунок моделлю за ними r(i) перевищува-
тиме знижений поріг відсікання δ. 

На основі альфа- та бета-помилок, для оцінювання точності моде-
лі зазвичай використовують показник збалансованої точності (bACC). 
Збалансована точність – це метрика, яку можна використовувати при 
оцінці двійкового класифікатор. Це особливо корисно, коли класи є не-
збалансованими, тобто один із двох класів з’являється набагато частіше 
за інший. 

Збалансована точність ґрунтується на двох більш часто використо-
вуваних показниках: чутливості, також відомої як true positive rate або 
параметр відкликання, та специфічності, також відомої як true negative 
rate, або 1 – FPR (false positive rate) [3]. 

Чутливість (Sensitivity) – це частка істинно позитивних випадків 
(точність коректного діагностування ненадійних позичальників):

    
(3)

Специфічність (Specificity) – частка істинно негативних випадків, 
які були правильно ідентифіковані моделлю (точність визначення на-
дійних позичальників):

    
(4)

Модель з високою чутливістю відповідає консервативній політиці 
перевірки із більш жорстким відбором реципієнтів – максимальним 
запобіганням пропуску ненадійних позичальників, адже завданням 
аналізу чутливості є мінімізація ризику порушень. Модель з високою 
специфічністю гірше виявлятиме ненадійних позичальників, але краще 
надійних. 

Виходячи з формул (3) та (4) збалансовану точність (bACC) можна 
розрахувати за такою формулою:
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     (5)

Отже, оскільки у класифікатора є параметр – поріг відсікання, варі-
юючи який ми отримуємо те чи інше розбиття на два класи, то залежно 
від його значення будуть виходити різні величини помилок I і II роду і в 
свою чергу буде змінюватися критерій збалансованої точності розподі-
лу. Тому показник точності розподілу позичальників за двома класами 
(або визначення помилок I і II роду) є одною з ключових характеристик 
для оцінки якості скорингової моделі. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що на здійснення кредитної 
діяльності банку впливає низка чинників ризику, що тягнуть за собою 
можливість непогашення кредитного зобов’язання з боку позичальника 
у визначений термін. Зокрема, дуже важливим для банківської устано-
ви є виявлення небажаних кредитних операцій за допомогою скорин-
гових моделей. За таких умов оцінювання якості скорингових моеделй 
є необхідною умовою підвищення прибутковості кредитних операцій 
та зведення до мінімуму кредитного ризику для банка-кредитора після 
укладання кредитної угоди.
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Сучасний період щодо розвитку фінансової архітектури національ-
ної економіки України характеризується певним ускладненням вітчиз-
няної й світової економічної політики, певним перегрупуванням фінан-
сово-економічних й політичних сил. Саме модель світової економіки 
стала дієвим механізмом, орієнтованим на зближення підходів країн із 
відповідними економічними моделями до вирішення глобальних світо-
вих проблем. 

Встановлено, що процес реформування фінансової архітектури 
націо нальної економіки в умовах глобальних трансформацій має перед-
бачати впровадження ефективної системи процесу фінансової стабілі-
зації, що має включати наступні етапи: процес реалізації стабілізацій-
них програм й дієвих заходів у напрямку стимулювання й підтримки 
соціально-економічного зростання, ідентифікація основних принципів 
у напрямку реформування інститутів щодо запобігання певних диспро-
порцій, розробка механізмів для протидії різним міжнародним фінансо-
вим кризам та алгоритмічного реформування міжнародних організацій.

Таким чином формування фінансової архітектури національної еко-
номіки як впорядкованої сукупності міжнародних стандартів та специ-
фічних принципів імплементації фінансової архітектури, відповідних 
засобів для діагностики її результативності значно посилює перспек-
тивність питання для забезпечення важливого рівня встановлених інте-
граційних зв’язків фінансової архітектури України із глобальним світом 
для всебічної підтримки належного фінансового стану в країні.

Шляхом обговорення інноваційних напрямів й правил використання 
та розвитку фінансової архітектури на міжнародному рівні, на думку 
автора, варто досить пильно приділяти увагу таким напрямам: вико-
ристання конкретних облікових стандартів; сприяння підвищення рів-
ня прозорості вітчизняних ринків капіталу у контексті запровадження 
комплексних сегментів ринку та фінансових інструментів для злаго-
дженого регулювання, насамперед включаючи відповідні деривативи; 
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 організація ефективного пруденційного регулювання й контролю за 
банківськими установами; управління системними ризиками банківсь-
кого сектору; підвищення результативності контролю щодо установ, які 
застраховані в єдиній системі страхування своїх вкладів; консолідація 
нагляду у контексті використання більш широкого кола диверсифіко-
ваних інструментів з метою організації контролю й обмеження відпо-
відних фінансових ризиків, які безпосередньо пов’язані із діяльністю 
певної консолідованої групи; розробка спеціальних програм з метою 
організації контролю компаній зі складною структурою, на засадах ви-
користання системи індикаторів з метою ідентифікації можливих про-
блем й диспропорцій, корпоративних ризиків, які безпосередньо вини-
кають, становлення суворого режиму контролю за всіма функціонально 
стратегічними фінансовими організаціями [1-2].

Світова фінансова криза розширила інструментарій для забезпечен-
ня ефективності функціонування фінансової архітектури шляхом вико-
ристання антикризових заходів, серед яких доцільно виділити: рекапіта-
лізацію всієї банківської системи; прямі кредити малому та середньому 
бізнесу, викуп їх боргів; державні гарантії за кредитами нефінансового 
сектору; проведення субсидування відсоткових ставок; різні податкові 
послаблення, організація прямого бюджетного фінансування стратегіч-
но важливих об’єктів, які безпосередньо постраждали від кризи. 

Тобто представлені інструменти мають значну силу дії у напрямку 
стимулювання ділової активності, а використання їх є обмеженим у 
часі. Визначено, що розвиток фінансової архітектури, яка ґрунтується 
на оптимальності розміщенні й ефективному використанні існуючих 
власних й залучених фінансових ресурсів, врівноваженість платіжного 
балансу повинна використовувати трансформаційні заходи за конкрет-
ними стратегічними напрямами, до яких пропонуємо віднести [3-5].: 

І. Підвищення результативності функціонування фінансової архітек-
тури національної економіки, а саме:

– удосконалення процесу формування й ліквідації бізнесу, врахо-
вуючи належні рекомендації Світового банку і Європейської комісії, 
у сфері використання діючого механізму «єдиного вікна» на період 
реєст рації бізнесу, забезпечення проведення інтернет-реєстрації, вико-
ристання правила «мовчання – знак згоди» й утримання від підвищення 
адміністративних витрат;

– налагодження процедур, які регулюють діяльність вже існуючого 
бізнесу, насамперед подальше скорочення необхідних дозволів й ліцен-
зій, зростання терміну їх дії, реформування координації між відповід-
ними наглядовими установами й загалом значне зменшення кількості 
перевірок; 

– проведення налагодження цілеспрямованих інноваційно-інвести-
ційних процесів. Це сприятиме загостренню конкурентної боротьби за 
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необхідні фінансові ресурси вже у післякризовий період для національ-
ної економіки, що потребує концентрації інноваційно-інвестиційних ре-
сурсів на визначених стратегічно важливих напрямах у контексті: 

1) значного посилення цілеспрямованості реалізації інноваційно- 
інвестиційної політики, як мотиву для активізації генерування інвести-
ційних ресурсів й процесів в Україні, ефективному використанню у ви-
робництві; 

2) налагодження інституційного забезпечення інноваційно-інвести-
ційного кредитування шляхом формування й розвитку певних інвес-
тиційних фінансових установ; орієнтація на формування так званого 
 бюджету розвитку; 

3) дозвіл на розвиток внутрішнього ринку саме боргового фінансу-
вання, акцій й «довгих» ресурсів, супроводжуючись формуванням пев-
них податкових й інших стимулів для різних інвесторів щоб вкладати 
ресурси на більш тривалі терміни й інвестувати урізні пріоритетні галу-
зі національної економіки; 

4) забезпечення умов для організації інвестиційної активності від-
повідних фізичних осіб шляхом розвитку системи для колективно-
го інвес тування, впровадження фінансових інструментів конкретним 
індивідуаль ним інвесторам, інтенсифікація пенсійної й страхової 
 реформи;

5) сприяння розширення й стійкість для внутрішньої ресурсної бази 
у контексті використання існуючого фінансового потенціалу (тобто 
ресурсів для накопичувальної пенсійної системи; проведення нагро-
маджених таких ресурсів населенням вже поза банківською системою; 
ресурсів державних фондів; певних надлишкових вкладень у іноземні 
активи фінансовій нефінансові корпорації), що дозволить капіталізува-
ти нефінансові активи (тобто модернізація о законодавства, організація 
проведення оформлення прав на відповідні природні, інтелектуальні, 
ресурси виробництва й ноу-хау, нематеріальні активи залучаючи їх у 
фінансову архітектуру тощо).

ІІ. Удосконалення функціонування системи макропруденційного 
регу лювання шляхом:

– збалансування структури фінансової архітектури у контексті фор-
мування диверсифікованої системи, коли із банківським сектором та-
кож провідну роль відіграє й фондовий ринок, проведення синхронного 
розвитку для всіх її складових, а саме банківського, страхового, фондо-
вого, інвестиційного;

–  інституціональна модернізація для сучасної фінансової архітекту-
ри, яка безпосередньо орієнтована на розширення кількості учасників, 
впровадження в такий процес інститутів розвитку, відповідних інвести-
ційних компаній, фондів страхування, пенсійних, сприяння підвищення 
їх ефективності управління у тому числі фінансовими ризиками; 
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– інтеграція реальної незалежності сфери НБУ з значним посилен-
ням його відповідальності й прозорості щодо процесу прийняття ефек-
тивних управлінських рішень, чітка координованість дій для органів 
монетарної й фіскальної влади;

– імплементація стратегічного регулювання банківського сектору 
й інших секторів національної фінансової архітектури шляхом обміну 
необхідною інформацією між відповідними інституціями регулювання; 

– проведення пруденційного нагляду щодо стану функціонування 
національної фінансової архітектури і її секторів, за діяльністю значних 
«системних установ» на основі сприяння підвищенню необхідного рів-
ня координації відповідних управлінських заходів із чіткими важелями 
фіскальної, монетарної, структурної державної політик;

– сприяння підвищення результативності комунікаційної політики 
для держави шляхом врегулювання змісту, стратегічних напрямів й очі-
куваних результатів проведення реформування фінансової архітектури 
й банківського сектору зокрема.

ІІІ. Налагодження відносин у грошово-кредитній сфері шляхом: 
– проведення дієвої монетарної політики, яка має бути орієнтована 

на значне підвищення рівня монетизації й насиченості сучасної націо-
нальної економіки кредитами, адаптованого до можливого грошового 
попиту й реального сектору економіки;

– активізація антициклічного характеру у сфері проведення політи-
ки ціноутворення й результативності її інструментів у контексті реалі-
зації «процентного коридору»;

– стійке динамічне зниження загальної вартості фінансових ресур-
сів: короткострокове розширення сфери для субсидування відсоткових 
ставок, що має змінитись відмовою від реалізації такої практики, й реа-
лізацією сукупності стратегічних заходів щодо зниження немонетарної 
інфляції, підтримуючи цим самим їх завищений рівень;

– оптимізація структури щодо емісійного механізму шляхом посилен-
ня ролі напрямів рефінансування й розвитку механізмів для раціонального 
розміщення й ефективного використання наявних фінансових ресурсів. 

IV. Сприяння стійкості низьких темпів інфляції у контексті реаліза-
ції системного підходу до використання державних інструментів гро-
шово-кредитної, податкової, конкурентної тощо політик, а саме:

– зниження відсотка як важливої складової витрат на організацію 
виробництва продукції; 

– оптимізація напрямів розширення адміністративних цін й встанов-
лення лімітних цін для основних груп товарів і послуг із більш високою 
рентабельністю;

– своєчасна імплементація практики у сфері держзамовлення за 
низькими відповідними лімітними цінами для сприяння впливу на 
 діючу ринкову кон’юнктуру;
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– активне стимулювання процесу подовження термінів для укладан-
ня контрактів й зниження рівня регулятивних витрат як важливої части-
ни встановлених монопольних цін; 

– проведення реалізація ефективної контрольованої тарифної полі-
тики в державі;

– мінімізація або ж взагалі уникнення монетизації дефіциту бюдже-
ту та профіциту вітчизняного платіжного балансу шляхом вдосконален-
ня структури діючого емісійного механізму;

– підвищення результативності управління імпортом як важливим 
засобом для зниження цін. 

V. Налагодження роботи банківської сфери шляхом значного під-
вищення рівня капіталізації, рівня ліквідності і якості активів банків, а 
саме:

– ліквідація слабких банків й консолідація банківської сфери; актив-
не впровадження різних автоматичних регуляторів щодо капіталізації 
фінансових організацій, тобто коригування нормативу щодо адекват-
ності капіталу в залежності від етапу бізнес-циклу;

–  сприяння ефективному функціонуванню всієї системи фінансо-
вих інститутів соціально-економічного розвитку (а саме Європейсько-
го банку реконструкції і розвитку); відповідних фінансових установ й 
організацій, які безпосередньо обслуговують експортні операції й сіль-
ське господарство, проводять мікрофінансування; становлення діяль-
ності компенсаційних фондів і інвестиційних банків, які перш за все 
забезпечують динамічне розширення всього інвестиційного сегмента 
для сучасної фінансової архітектури; 

– диверсифікація й підвищення обсягів ресурсної бази банківського 
сектору, перш за все шляхом використання існуючого потенціалу для 
накопичених коштів відповідних домогосподарств, процесу розвитку 
діючої системи рефінансування для комерційних банків, розробки й 
впровадження публічних депозитно-кредитних схем, своєчасного нала-
годження партнерства відповідної держави з крупними банками; 

– проведення налагодження консультацій в НБУ із комерційними 
банками для налагодження роботи механізмів у контексті спрямування 
їх ресурсів на процес кредитування економіки країни шляхом запрова-
дження так званої фідуціарної відповідальності, тобто коли банки пови-
нні отримувати рефінансування у контексті спрямування якоїсь части-
ни коштів на відповідні пріоритетні цілі щодо соціально-економічного 
розвитку, та які представлені діючим урядом, як першочергові;

– імплементація принципів щодо регулювання залучення іноземного 
капіталу у вітчизняні банки з метою орієнтації коштів іноземних інвес-
торів для пріоритетних сфер національної економіки; 

– сприяння прозорості банківської діяльності (розвиток кредитних 
бюро, різних рейтингових агенцій тощо).
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Проблема полягає у тому, що непрямі податки – основне джерело 
формуван ня доходів Державного бюджету України. В цьому і полягає 
їх фіскальне значення в забезпеченні фінан сування державних завдань 
і функцій. Непряме оподат кування повинне стимулювати еко номічний 
розвиток країни, сприяти: зниженню податкового тягаря, створенню 
умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, отриман-
ню ста лих доходів до Державного бюджету. Саме це актуалізує питання 
дослідження фіскального значення непрямого оподаткування в Україні.

Динаміка розвитку соціально-економічних процесів в нашій країні 
залежить від фіскальної політики та від практичних аспектів справлян-
ня непрямих податків. Непряме оподаткування в Україні на стабільно-
му рівні залишається бюджетонаповнюючою базою, що на кінцевому 
етапі спроможне посилити соціальні ефекти та зробити кращим рівень 
життя громадян. Тому, дана проблематика трактується в двох напрям-
ках: фіскальна роль непрямого оподаткування для держави та фіскальна 
значимість процесів непрямих податків для платників. 

Непрямі податки – це податки на послуги і товари, що встановлю-
ються у вигляді надбавки до ціни або тари фу, оплачуються при купівлі 
товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи ви-
робниками. Залежно від характеру охоплення товарів оподаткування 
акцизи поділяють на універ сальні і специфічні. Поширеною формою 
універсального акцизу є ПДВ. Він зберігає переваги багаторівневого 
податку з обороту на рахунок оподаткування усіх частин руху товару, 
але водночас ліквідує його важливий не долік – кумулятивний ефект. 
Специфіка нарахуванння сплати ПДВ полягає в його нарахуванні на 
кожній стадії руху товару від виробника до споживача, проте з оподат-
ковуваного обороту виключаються подат ки, що були сплачені у попе-
редні періоди, в результаті чого об’єктом оподаткування стає вартість, 
створена на конкретній стадії руху товару. Не дивлячись на певну схо-
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жість податку на додану вартість і ак цизного податку, вони мають ряд 
кардинальних відміннос тей. 

Впровадження збалансованої фінансової політики у сфері непрямого 
оподаткування передбачає використання сукупності податкових інстру-
ментів регулювання економічних процесів, при чому їх ефективність 
визначається рівнем реалізації соціально-економічних потреб держави 
за помірного податкового навантаження на суб’єктів господарювання й 
забезпечення сталого економічного розвитку. Підвищення ефективнос-
ті непрямого оподаткування реалізується шляхом досягнення рівноваги 
між такими сферами діяльності, як фіскальна ефективність, соціальна 
справедливість і економічна доцільність. Рівень зв’язку непрямих по-
датків із макроекономічними показниками повинен розглядатися через 
узгодження напрямків: забезпечення здійснення впливу на економічні 
процеси, вирішення соціальних питань і регулювання споживання , реа-
лізація фіскального потенціалу податків. Система непрямого оподатку-
вання характеризується впливовою часткою надходжень до Державно-
го бюджету (табл.1). 

Як видно із таблиці 1, першим за фіскальним значенням серед по-
даткових надходжень у доходах Державного бюджету України є ПДВ, 
питома вага якого займала впродовж всього досліджуваного періоду 
більше 46% у податкових надходженнях.

Таблиця 1
Динаміка складу та структури непрямих податків  
до Державного бюджету України у 20162020 рр.

Показник
Роки Склад,%

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ПДВ, млрд. 
грн. 232,2 314,0 371,9 378,7 391,8 46,1 50,2 49,3 47,4 46,1

Акцизний 
податок, 
млрд. грн.

90,1 108,3 118,9 123,4 138,3 17,9 16,9 15,8 15,4 16,2

Мито, млрд. 
грн. 20,4 22,9 27,0 23,1 30,5 4,0 3,7 3,6 2,9 3,6

Всього, 
млрд. грн.: 342,7 445,2 517,8 525,2 560,6 68,0 70,8 68,7 65,7 65,9

Податкові 
надходжень-
ня, млрд. 
грн. 

503,9 627,2 753,8 799,8 851,1 100 100 100 100 100

Джерело: складено автором на основі [2]
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Наступним за важливістю та розміром надходжень до Державного 
бюджету України є акцизний податок, справляння якого регламенту-
ється Розділом VI ПКУ і який є непрямим загальнодержавним податком 
на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених ПКУ як 
підакцизні, які включаються до ціни таких товарів. Акцизний податок 
утворює значну частину доходів Зведеного бюджету України. У 2016 р. 
надходження з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) становили 55,1 млрд. грн., що на 16,3 млрд. грн., або 
на 42,1%, більше, ніж у 2015 р., та зумовлене як збільшенням обсягів 
виробництва деяких підакцизних товарів (зокрема, за даними ДССУ, за 
2016 р. порівняно з попереднім роком виріс обсяг виробництва: тютю-
нових виробів – на 5,8% та виноробної продукції – на 6,6%), так і зміна-
ми законодавства. Збільшення надходжень зумовлено ростом з 1 січня 
2016 р. специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 
40%, на нафтопродукти – на 13%, а також ростом курсу гривні до євро – 
на 16,8% порівняно з 2015 р. (на нафтопродукти та транспортні засоби 
ставка акцизного податку встановлена в євро).

Велика кількість неякісних підакцизних товарів на ринку країни та 
часті випадки контрабанди свідчать про низький рівень державного та 
податкового регулювання ринку визначеної продукції. З цього приводу 
механізми акцизного оподаткування вимагають більшої уваги зі сторо-
ни фахівців, завданням яких, в першу чергу, є посилення регулюючих 
особливостей акцизного оподаткування та обмеження через податкові 
механізми незаконного виробництва та тіньового обігу алкогольних, 
тютюнових виробів та інших товарів, що підлягають акцизуванню. 
В Україні акцизне оподаткування характеризується ланкою недоліків, 
що знижують його фіскальну ефективність і регуляторні можливості, 
незважаючи на достатньо довгу історію становлення його розвитку 
акциз ного оподаткування. Вочевидь, що чим більшою є група підак-
цизних товарів, тим вагоміше фіскальне значення акцизного податку у 
формуванні дохідної частини бюджетів різних рівнів.

Наступним непрямим податком є мито – вид митного платежу, що 
стягується з товарів, які транспортуються через митний кордон Укра-
їни: вивіз, ввіз чи транзит, і який включається у ціну товарів та спла-
чується за рахунок кінцевого споживача. Митним Кодексом України 
регламентується порядок його справляння. Динаміка митних платежів 
протягом 2017-2020 рр. є неоднозначною та не змінювалась протягом 
цього періоду. Участь митних платежів є незначною і змінюється в 
межах 2,9-4,0% податкових надходжень Державного бюджету України. 

Посилення дієвості податкового регулювання у країнах із розвину-
тою та трансформаційною економікою є результатом зростання рівня 
глобалізації економічних процесів, що, у свою чергу, потребує засто-
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сування комплексу заходів державної політики в сфері непрямого опо-
даткування.

Тому, можна зробити висновок, що першочерговим кроком для 
збільшення надходжень для непрямого оподаткування в регулюванні 
соціально-економічних процесів є зниження рівня мінімальних подат-
кових зобов’язань за відповідного спрощення адміністрування непря-
мих податків, визначення можливостей для збільшення надання подат-
кових пільг, розвиток внутрішнього ринку через збільшення додаткової 
товарної пропозиції та стимулювання платоспроможного попиту в меж-
ах держави.
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2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: 
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3. Митний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/4495-17.
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ФІСКАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ НЕПРЯМОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ У ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО  

І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Г. Ю. Кернична, 
Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

kernychna.h@donnu.edu.ua
Л. В. Юрчишена,

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
l.yurchishena@donnu.edu.ua

Формування доходів державного і місцевого бюджетів залежить від 
здатності контролюючих органів акумулювати податкові надходження 
від платників податків. Чільне місце відводиться непрямому оподатку-
ванню (ПДВ, акцизний податок, мито), що входить до ціни товарів (ро-
біт, послуг), адмініструється відповідно до порядку визначеному в По-
датковому кодексі України [1], і становить вагому частку ВВП країни, 
що перерозподіляється через бюджети різних рівнів [2].

Аналіз впливу непрямого оподаткування на доходи державного і 
місцевого бюджетів потребує аналізу виконання планових показників, 
визначення їх зміни в динаміці та розрахунку частки непрямого оподат-
кування в структурі доходів бюджетів різних рівнів. Розподіл непрямих 
податків між бюджетами різних рівнів є досить неоднозначним, що де-
монструють дані наведені в табл. 1.

ПДВ є найбільш впливовим податком за фіскальною спрямованіс-
тю, так як включається в ціну товарів, робіт і послуг та створюється 
на всіх стадіях виробництва та обігу, проте вся сума ПДВ надходить 
до державного бюджету. Впродовж 2016-2020 рр. надходження ПДВ 
до державного бюджету зросли з 235,5 до 400,6 млрд. грн, на 70,1%, 
проте найвищі темпи приросту спостерігалися у 2017-2018 рр. на 33,3 
і 19,3% відповідно. В період кризи Covid-19, 2019-2020 рр. темпи при-
росту ПДВ скоротилися до 1,1 і 5,8% відповідно, що було обумовлено 
тимчасовою зупинкою економіки, закриттям кордонів та введенням ка-
рантинних обмежень урядом, що вплинуло на економічну активність 
суб’єктів господарювання.

© Г. Ю. Кернична, Л. В. Юрчишена, 2021
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Таблиця 1
Розподіл непрямих податків між бюджетами різних рівнів [2; 3]

Показник
Період, млн. грн

Темп приросту від
носно попереднього 

періоду,%
2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Податок на додану 
вартість 235506,0 313980,6 374508,2 378690,2 400600,1 33,3 19,3 1,1 5,8
до державного бю-
джету, млн. грн 235506,0 313980,6 374508,2 37690,2 400600,1 33,3 19,3 1,1 5,8
до державного 
бюджету,% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -
до місцевих бю-
джетів - - - - - - - - -

Акцизний податок 101750,7 121449,4 132649,8 137076,4 153850,3 19,4 9,2 3,3 12,2
до державного бю-
джету, млн. грн 90122,5 108293,5 118852,4 123357,9 138296,1 20,2 9,8 3,8 12,1
до державного 
бюджету,% 88,6 89,2 89,6 90,0 89,9 0,7 0,5 0,4 -0,1

до місцевого бюдже-
ту, млн. грн 11628,2 13156,0 13797,4 13718,5 15554,2 13,1 4,9 -0,6 13,4

до місцевого бюдже-
ту,% 11,4 10,8 10,4 10,0 10,1 -5,2 -4,0 -3,8 1,0

Ввізне мито 20001,3 23898,4 26560,4 29855,4 30203,2 19,5 11,1 12,4 1,2
до державного бю-
джету, млн. грн 20001,3 23898,4 26560,4 29855,4 30203,2 19,5 11,1 12,4 1,2
до державного 
бюджету,% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -
до місцевих бюдже-
тів, млн. грн - - - - - - - - -

Вивізне мито 369,7 643,5 516,2 230,6 257,3 74,1 -19,8 -55,3 11,6
до державного бю-
джету, млн. грн 369,7 643,5 516,2 230,6 257,3 74,1 -19,8 -55,3 11,6
до державного 
бюджету,% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -
до місцевих бюдже-
тів, млн. грн - - - - - - - - -

Обсяги надходження від акцизного податку є меншими в два рази 
порівняно з ПДВ, що є результатом дії регулюючої функції порівня-
но з фіскальною, адже він стягується з високорентабельних товарів. 
Загальна сума акцизного податку розподіляється до бюджетів в такій 
пропорції: державного бюджету – близько 90% від загальної суми та 
місцевого близько 10%. Структура розподілу акцизного податку за 
2016-2020 рр. практично не змінилася, проте темпи приросту суттєво 
коливаються. Так, найвищий приріст акцизного податку до доходів дер-
жавного бюджету спостерігався у 2017 р. і становив 20,2 %, місцевого 
бюджету – 13,1%, в 2018-2019 рр. темпи приросту доходів від акцизно-
го податку суттєво скоротилися і становили до державного бюджету 9,8 
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і 3,3%, місцевого – 4,9 і -0,6% відповідно. З цього випливає, що зміна 
акцизного податку більш чутлива для державного бюджету, порівняно 
з місцевим. 

Надходження від ввізного і вивізного мита підлягають 100-відсо-
тковому зарахуванню до державного бюджету, проте фіскальна ефек-
тивність мита відносно непрямого оподаткування становить не більше 
3,9% за період дослідження. Надходження від ввізного мита є більш ва-
гомими і коливаються в межах 20-30 млрд. грн за 2016-2020 рр., проте 
темпи приросту мають тенденцію до зниження з 19,5 до 1,2%. Щодо об-
сягів вивізного мита, то надходження суттєво коливаються і становлять 
в 2020 р. 257,3 млн. грн, що в два рази менше 2017 р.

Частка непрямих податків в доходах Зведеного бюджету України [2] 
зменшується на 1-2% (рис. 1), так фіскальна ефективність ПДВ стано-
вить близько 30%, акцизного податку – 11%, мита – 3,4%. 

Рис. 1. Зміна частка непрямих податків 
в доходах Зведеного бюджету України,%

Із вище сказаного, можна зробити висновок, що в 2018-2020 рр. від-
булося скорочення надходження непрямих податків до бюджетів різ-
них рівнів, такі тенденції обумовлені, як глобальною кризою Covid-19, 
зміною відсоткових ставок акцизного податку, мита, скорочення спо-
живчого попиту в країні, тимчасовими обмеженнями міжнародної ді-
яльності тощо. 

Література:
1. Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2755-17#Text (дата звернення: 01.10.2021).
2. Доходи зведеного бюджету України за 2020 р. Міністерство фінан-

сів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information 
(дата звернення: 01.10.2021).

3. Державний веб-портал бюджету для громадян. Офіційний вебсайт. 
URL: https://openbudget.gov.ua/spending-agencies/graphic (дата звернення: 
15.09.2021).
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УДК: 330.1/3.01(477)

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  
НА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

М. В. Кічурчак,
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

Marianna_Kichurchak@ukr.net

Однією із складових стратегії сталого розвитку економіки України 
є реформа державної політики у сфері культури (СК). Впровадження 
комплексу заходів за цим напрямом передбачає модифікацію діючої мо-
делі бюджетного фінансування культурної діяльності на національному 
і субнаціональному рівнях. З огляду на це важливо використати такий 
науково-методологічний підхід до оцінювання бюджетного фінансу-
вання СК на субнаціональному рівні: оцінити динаміку змін видатків 
місцевих бюджетів (МБ) на культуру і мистецтво (КіМ), структурувати 
чинники, які впливають на субнаціональне бюджетування цієї сфери, 
за допомогою факторного аналізу і ранжування факторів, визначення 
кореляційно-регресивних залежностей.

У 2003–2019 рр. бюджетне фінансування КіМ України на субнаціо-
нальному рівні демонструвало неоднозначні тенденції (табл. 1). У 2003–
2013 рр. у розподілі видатків зведеного бюджету (ЗБ) на духовний і 
фізичний розвиток наявний тренд до посилення фіскальної децентралі-
зації, що спричинено перенесенням з національного на субнаціональний 
рівень асигнувань на цю сферу, у 2014–2015 р. – слабка зворотна тенден-
ція, у 2016–2019 рр. – відновлення курсу на фіскальну децентралізацію у 
СК. Позитивом є й те, що у 2003–2019 рр. хвилеподібно зростають частки 
видатків МБ на КіМ у структурі видатків ЗБ і МБ. В аналізований період 
збільшують видатки МБ на КіМ у розрахунку на одну особу. Причому 
підвищення відповідних обсягів видатків МБ відбу вається швидше, ніж 
зростання ІСЦ (крім 2009 р., 2014–2015 рр.). Якщо до 2014 р. поступово 
нарощували частку видатків МБ на КіМ у ВВП, то у 2015–2016 рр. її зни-
жують і фіксують на рівні 0,48% ВВП, у 2017–2019 рр. їх уже підвищено. 
Це свідчить про те, що СК є чутливою до поточної соціально-економіч-
ної ситуації в Україні, бо й еластичність видатків МБ на КіМ головно пе-
ревищує 1,0. У роки розгортання кризових явищ в національній економі-
ці це спричинює напруженість під час розподілу бюджетних видатків на 

© М. В. Кічурчак, 2021



66 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку

субнаціональному рівні на цю сферу. Динаміка індексу зміни структури 
видатків МБ на КіМ у 2003–2019 рр. має синусоподібний характер, що 
дає змогу розглядати такий тренд як свідчення неусталеності підходів до 
формування заходів культурної політики у розрізі регіонів.

Якщо брати до уваги можливості адаптації досвіду країн ЄС з питань 
бюджетного фінансування СК на субнаціональному рівні, то для Украї-
ни важливо забезпечити усталеність підходів до розподілу бюджетних 
видатків на духовний і фізичний розвиток у розрізі держава і регіони, 
децентралізувати управління СК і чіткіше окреслити місцеві стратегічні 
завдання розвитку культури [1, p. 232–233]. З огляду на практику країн 
ЄС і стратегію сталого розвитку для України важливо продовжувати 
переорієнтацію бюджетного фінансування СК на субнаціональний рі-
вень для забезпечення позитивних зрушень у соціально-економічному 
розвитку регіонів нашої країни.

Таблиця 1
Динаміка видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво  

в Україні*

Показник 20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Розподіл видатків ЗБ на 
духовний і фізичний розви-
ток,% ЗБ**

ДБ 30 31
,2 37 36
,9

32
,1 35 36
,9

38
,6

44
,8

35
,6

40
,2

37
,4

35
,2

32
,5

34
,9

31
,6

М
Б 70 68
,8 63 63
,1

67
,9 65 63
,1

61
,4

55
,2

64
,4

59
,8

62
,6

64
,8

67
,5

65
,1

68
,4

Видатки МБ на КіМ,% видат-
ків ЗБ на КіМ 1,

37

1,
43 1,
3

1,
31 1,
4

1,
45 1,
5

1,
70

1,
67

1,
65

1,
69

1,
74

1,
78

2,
30

2,
32

2,
29

Видатки МБ на КіМ,% ви-
датків МБ 3,

21

3,
46

3,
23

3,
12

3,
34

3,
76

3,
94

3,
81

3,
75

4,
01

4,
13

3,
35

3,
26

3,
31

3,
31

3,
81

Видатки МБ на КіМ,% ВВП 0,
44

0,
42

0,
45

0,
45

0,
49

0,
56

0,
58

0,
53

0,
57

0,
58

0,
59

0,
48

0,
48

0,
55

0,
53

0,
54

Еластичність видатків МБ на 
КіМ за ВВП 2,

94

14
,6

4,
42

4,
25

18
,3

7
-0

,6
8

5,
65

1,
79

10
5,

57

А
Е*

**
-0

,8
8

-0
,1

4
8,

69
14

,8
8

4,
35

3,
89

Темпи зростання видатків МБ 
на КіМ,% до п.р. 13

1,
4

13
9,

4

13
2,

3
13

3,
6

14
2,

3
11

0
12

3,
2

10
9,

3
12

1,
1

10
5,

7
10

5,
8

10
1,

4
12

0,
9

13
7,

7
11

4,
8

11
4,

3

Перевищення темпів зростан-
ня видатків МБ на КіМ над 
ІСЦ,% до п.р. 26

,2

25
,9

20
,7

17
,0

20
,0

-2
,3

14
,0

4,
7

21
,3

5,
2

-1
9,

1
-4

1,
9

8,
5

24
,0

5,
0

10
,2

Видатки МБ на КіМ **, грн/
особа 22

,9

39
,6

52
,7

70
,8

10
1,

2
11

1,
8

13
8,

3
15

1,
6

18
3,

9

19
4,

9
21

8,
2

22
2,

1
26

9,
6

38
7,

9
44

8,
0

51
5,

08

Індекс зміни структури ви-
датків МБ на КіМ 1,

08

1,
05

0,
93

0,
97

1,
07

1,
12

1,
05

0,
97

0,
99

1,
07

1,
03

0,
81

0,
97

1,
02

1,
00

1,
15

* – кумулятивно за місцевими бюджетами. 
** ЗБ – Зведений бюджет; ДБ – державний бюджет; МБ – місцеві бюдже-

ти; КіМ – культура і мистецтво;.п.р. – попередній рік. 
***АЕ – абсолютна еластичність. 
Примітка. Обчислено на підставі [2; 3].
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Для проведення факторного аналізу методом головних компонент 
визначено низка чинників соціально-економічного характеру. Відпо-
відно, перший фактор стосується наявного соціально-економічного се-
редовища у розрізі регіонів, стану доходної частини МБ та фінансового 
забезпечення природоохоронної діяльності; другий третій і четвертий 
фактори – ситуативні, випадкові та непередбачувані події. Причому 
значення координат для змінних, які належать до першого фактора, є 
від’ємними. Це свідчить про наявність оберненого зв’язку між бюджет-
ним фінансуванням СК і поточною соціально-економічною ситуацією 
у регіонах країни, наявними перерозподільними міжбюджетними від-
носинами і особливостями фінансування природоохоронних заходів, 
що підтверджує тенденції до сприйняття цієї сфери як другорядної для 
заходів регіональної політики. 

Отже, з позиції сталого розвитку стан бюджетного фінансування 
СК України на субнаціональному рівні свідчить про невизначеність 
пріоритетів реформування державної політики у цій сфері. Доціль-
но використовувати такий науковий підхід до оцінювання тенденцій 
 бюджетного фінансування сфери культури на субнаціональному рівні: 
специфікувати головні чинників, які впливають на обсяг видатків міс-
цевих бюджетів на культуру і мистецтво за регіонами; провести фактор-
ний аналіз методом головних компонент для структурування факторів 
та їхнього ранжування у розрізі регіонів; побудувати багатофакторну 
економетричну модель для визначення особливостей впливу досліджу-
ваних факторів на видатки місцевих бюджетів на культуру і мистецтво 
в регіонах України. Згідно з результатами факторного аналізу методом 
головних компонент і кореляційно-регресивного аналізу на видатки МБ 
на КіМ головно впливали ситуативні, випадкові та непередбачувані по-
дії, економічні відносини під час розподілу МТ, поточна соціально-еко-
номічна ситуація у регіонах та особливості фінансування природоохо-
ронних заходів. Вважаємо, що поліпшення бюджетного фінансування 
сфери культури України на субнаціональному рівні повинне ґрунту-
ється на чіткому окресленні підходів до розподілу бюджетних ресурсів 
на цю сферу, бути пов’язаним з посиленням фіскальної спроможності 
місцевих бюджетів, заходами, спрямованими на стимулювання ділової 
активності та поліпшення соціально-демографічної ситуації. 
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Незважаючи на постійну лібералізацію зовнішньої торгівлі та нега-
тивний вплив низки політичних чинників опісля 2014 року, що змуси-
ли українських товаровиробників аграрної та продовольчої продукції 
швидко переорієнтовуватись на європейські, азіатські та інші ринки, 
вони в цілому успішно себе позиціонували та є конкурентними. Украї-
на є одним із світових лідерів по виробництву та експорту продукції 
рослинництва. Так, у 2020 році Україна посіла перше місце в світі по 
виробництву та експорту соняшникової олії і макухи, третє місце по 
експорту ріпаку, четверте місце по експорту кукурудзи і ячменю, шосте 
місце по експорту пшениці і восьме місце по експорту сої. Щодо екс-
порту продукції тваринництва то Україна є 15-тою в світі за виробни-
цтвом м’яса птиці і шостою за його експортом, а також 20-тою по ви-
робництву яловичини і 19-тою по його експорту [1].

 Проте, ситуація є неоднорідною в розрізі окремих видів сільсько-
господарської продукції та продовольчих товарів. Як можна побачити, 
у 2020 році частка експорту по основних видах продукції рослинництва 
виробленої в Україні переважала 60%. Найбільш експортно-орієнтова-
ними продуктами сільського господарства в Україні є олія соняшнико-
ва, ріпак і кукурудза. Так, протягом 2010 – 2020 років частка соняшни-
кової олії, що йшла на експорт, коливалась в межах 95%. У 2020 році 
Україна експортувала 93,17% вирощеного ріпаку і 92,16% кукурудзи 
(табл. 1).

Ситуація в тваринництві значно відрізняється. Як можна побачити з 
табл. 1, найбільша частка серед продукції тваринництва, що йде на екс-
порт належить м’ясу птиці та становить у 2020 році 30,69%. Частка сви-
нини, яловичини та молока, що експортується Україною є незначною. 
Сприятлива цінова на зовнішніх ринках сільськогосподарської продук-
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ції є найбільш впливовий та змінюваний елемент в системі вибору стра-
тегічних пріоритетів розвитку аграрних підприємств [3]. 

Таблиця 1
Частка експорту сільськогосподарської продукції,  

виробленої в Україні, за 20102020 рр.,% 
Продукція 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Пшениця 28,84 50,70 68,81 66,19 66,54 70,68 72,60
Ячмінь 56,40 55,86 50,89 58,61 48,95 46,47 66,08
Кукурудза 33,90 81,66 61,53 78,62 59,89 90,15 92,16
Олія соняшникова 90,35 92,73 96,56 94,44 95,64 91,73 99,72
Соя 26,75 55,94 63,96 73,51 50,24 97,94 63,92
Ріпак озимий та кольза 92,66 82,58 86,14 97,33 88,73 96,31 93,17
М'ясо великої рогатої худоби, 
свіже, охолоджене або морожене 3,13 8,35 9,35 11,53 11,65 10,47 7,06

Свинина свіжа, охолоджена 
або морожена 0,10 3,58 0,43 0,67 0,26 0,32 0,42

М'ясо та їстівні субпродукти 
свійської птиці 3,40 14,10 20,58 22,90 26,13 30,01 30,69

Молоко та молочні продукти 0,65 0,92 0,86 0,94 0,93 0,94 0,85

* Розраховано на основі [2; 5].

Окрім того, визначальний вплив на цінову ситуацію внутрішнього 
ринку справляє рівень експортної активності вітчизняних зернотрейде-
рів та недостатній рівень внутрішнього попиту, особливо на фуражне 
зерно [4]. Дане дослідження демонструє, що на темпи та обсяги екс-
портної експансії аграрних підприємств впливає також економічна 
ефективність окремих видів діяльності. 

Упродовж 2010-2020 років у структурі експорту зернових України 
переважали три основні культури: пшениця, кукурудза і ячмінь. В той 
же час виробництво цих самих культур мало одну з найбільших по-
казників рентабельності (рис. 1). За період 2010-2019 років рентабель-
ність виробництва кукурудзи сільськогосподарськими підприємствами 
Украї ни була найвищою (30-50%) і лише у 2020 році опустилась до по-
значки 21,3%. Незважаючи на спадну тенденцію рівня рентабельності, 
виробництво пшениці та ячменю було в цілому прибутковим. 

Як можна побачити з рисунку 2, виробництво соняшнику має найви-
щу рентабельність серед всіх технічних культур, чим можна пояснити 
збільшення посівних площ, виділених під цю культуру, і, як наслідок, 
збільшення обсягів торгів на означеному ринку. Подібна ситуація про-
стежується і з соєю, і з ріпаком, де у зв’язку зі стабільно високими по-
казниками рентабельності, підприємства виділяють все більше площі 
під ці культури. 
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Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності виробництва основних 
зернових культур сільськогосподарськими підприємствами 

України за 2010 – 2020 рр.,%

Примітка.* Розраховано на основі [5].

Рівень рентабельності виробництва технічних також має спадну 
тенденцію, проте ще у 2020 році залишається на досить високому рівні 
(рис. 2). 

Рис. 2. Динаміка рівня рентабельності виробництва основних 
технічних культур сільськогосподарськими підприємствами 

України за 2010 – 2020 рр.,%

Примітка.* Розраховано на основі [5].

Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва є зна-
чно нижчим (рис. 3). Так, за 2010 -2020 роки показник рентабельності 
виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України 
коливався в межах 20%, також рентабельним, хоча зі значно меншими 
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показниками, було виробництво свинини (2,6%). Натомість, виробни-
цтво м’яса великої рогатої худоби та птиці, а також яєць було збитковим.  

Рис. 3. Динаміка рівня рентабельності виробництва продукції 
тваринництва сільськогосподарськими підприємствами України 

за 2010 – 2020 рр.,%

Примітка.* Розраховано на основі [5].

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що одним із основних 
чинників розвитку експортного потенціалу АПК України є рівень еко-
номічної ефективності аграрного виробництва. Проведений авторами 
динамічний аналіз рівня рентабельності окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції показує стійкі причинно-наслідкові зв’язки із тем-
пами експортної експансії аграрних підприємств на зовнішніх ринках. 
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Фінанси є однiєю з найважливiших eкономiчних катeгорiй, що 
вiдображає eкономiчнi вiдносини в процeсi створeння i використання 
засобiв. Успiшна iнвeстицiйна та опeрацiйна пiдприємницька дiяльнiсть 
можлива лишe за наявностi надiйного фiнансового фундамeнту, тобто 
достатнього обсягу капiталу.

Фiнанси суб'єктiв господарювання є базою фiнансових вiдносин. 
Самe вiд стану фiнансiв господарюючих суб'єктiв залeжить можливiсть 
задоволeння потрeб суспiльства та фiнансова стiйкiсть в цiлому.

Особливостi фiнансiв господарюючих суб’єктiв зумовлeнi їх функ цiо-
нуванням у рiзних галузях eкономiки та рiзними органiзацiйно-правовими 
формами господарювання. Основною ознакою фiнансiв госпо дарюючих 
суб’єктiв є тe, що вони виражають сукупнiсть eконо мiчних вiдносин, 
пов’язаних з розподiлом вартостi валового внут рiшнього продукту. 

Фiнансовi вiдносини мiж пiдприємствами i дeржавою пов'язанi з 
формуванням i використанням бюджeтних i позабюджeтних фондiв. Цi 
вiдносини виникають за сплати податкiв i платeжiв у бюджeтну систeму 
та позабюджeтнi фонди або за умови одeржання з бюджeту грошових 
коштiв у виглядi асигнувань, дотацiй, субсидiй тощо.

Фiнансовi вiдносини мiж пiдприємствами i крeдитно-банкiвською 
систeмою пов'язанi з органiзацiєю бeзготiвкових розрахункiв, отри-
манням i повeрнeнням позик, внeсeнням коштiв на дeпозитнi рахунки 
комeрцiйних банкiв, одeржанням лiзингових, факторингових, трасто-
вих та iнших послуг.

Фiнансовi вiдносини пiдприємств із страховими органiзацiями з при-
воду сплати в них пiдприємствами страхових платeжiв i отримання вiд 
них вiдповiдних страхових вiдшкодувань; з фондовим ринком у зв'язку 
з випуском цiнних папeрiв, їх розмiщeнням; купівлею – продажeм на 
фондових бiржах цiнних папeрiв з iнвeстицiйними фондами у формi 
залучeння довгострокових крeдитiв з мeтою розширeння виробництва 
налeжать також до фiнансових вiдносин.
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Отжe, основним аспeктом визначeння фiнансових відносин суб'єктiв 
господарювання є eкономiчнi вiдносини, пов'язанi з рухом коштiв, 
формуванням i використанням грошових фондiв. Суб'єктами таких 
вiдносин можуть бути пiдприємства та органiзацiї, страховi компанiї 
i комeрцiйнi банки, iнвeстицiйнi фонди, аудиторськi органiзацiї, iншi 
суб'єкти господарювання, якi є юридичними особами.

Матeрiальною основою фінансово – eкономiчних вiдносин є грошi. 
Грошовi вiдносини виникають мiж учасниками суспiльного вироб-
ництва на всiх стадiях процeсу вiдтворeння, на всiх рiвнях господа-
рювання та у всiх сфeрах суспiльної дiяльностi. Грошовi вiдносини 
пeрeтворюються на фiнансовi, коли рух грошових коштiв стає вiдносно 
самостiйним, а такe вiдбувається у процeсi формування, розподiлу, ви-
користання грошових доходiв i фондiв згiдно з цiльовим призначeнням 
у формi фiнансових рeсурсiв. Вiдтак, грошi створюють умови для появи 
фiнансiв як самостiйної сфeри грошових вiдносин [4].

Таким чином, фiнанси суб’єктiв господарювання – цe систeма гро-
шових вiдносин, якi пов’язанi з рухом грошових потокiв, формуван-
ням, розподiлом i використанням доходiв i грошових фондiв з мeтою 
одeржання прибутку, пiдвищeння eфeктивностi виробництва, забeз-
пeчeння розрахункiв з Дeржавним бюджeтом, фiнансовими iнститутами 
та iншими юридичними i фiзичними особами [5].

У процeсi вiдтворeння фiнанси суб'єктiв господарювання виявляють-
ся та виражають свою сутнiсть чeрeз розподiльну i контрольну функцiї.

За допомогою розподiльної функції здiйснюються пeрвинний 
розподiл i пeрeрозподiл вартостi валового внутрiшнього продукту, який 
створюється у сфeрi матeрiального виробництва, шляхом утворeння 
цeнтралiзованих i дeцeнтралiзованих фондiв грошових коштiв, що ви-
користовуються на потрeби дeржави i пiдприємств. 

Контрольна функція фiнансiв пiдприємства виявляється у контролi 
за формуванням i використанням його фiнансових рeсурсiв у процeсi 
вiдтворeння. Наявнiсть контрольної функцiї фiнансiв пeрeдбачає 
вартiсний облiк витрат на виробництво i реалізацію продукцiї (ви-
конання робiт, надання послуг), формування доходiв i фондiв грошо-
вих коштiв пiдприємства та їх використання. Дiя контрольної функцiї 
характeризується чeрeз застосування фiнансових показникiв дiяльностi 
пiдприємств, їх оцiнки i розробки налeжних заходiв щодо пiдвищeння 
eфeктивностi розподiльних вiдносин [2, c. 13-15].

Для визначeння eкономiчної доцiльностi здiйснeння тiєї чи iншої 
господарської опeрацiї нeобхiднe провeдeння eкономiчного аналiзу 
фiнансового стану пiдприємства в цiлому. 

Основним звiтним докумeнтом щодо визначeння доходiв, витрат 
i фiнансовi рeзультати пiдприємства є Звiт про фiнансовий рeзультат 
(форма № 2). У звiтi про фiнансовi рeзультати вiдображають суму на-
рахованих доходiв, витрат та прибутку протягом звiтного пeрiоду, алe 
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нeмає iнформацiї про джeрeла надходжeння та видатку грошових коштiв. 
Протe iнвeсторiв, крeдиторiв, власникiв можe цiкавити iнформацiя про 
причини змiни наявностi грошeй, джeрeла їх надходжeння та канали 
витрачання. Таку iнформацiю вiдображають у звiтi про рух грошових 
коштiв (форма № 3), який подають у складi рiчної фiнансової звiтностi. 
Звiт складають на основi балансу, звiту про фiнансовi рeзультати, а та-
кож даних бухгалтeрського облiку.

У звiтi про рух грошових коштiв наводять данi про рух грошових 
коштiв протягом звiтного пeрiоду в рeзультатi опeрацiйної, iнвeс-
тицiйної та фiнансової дiяльностi. Цe дає змогу користувачам звiтностi 
оцiнювати вплив дiяльностi на фiнансовий стан пiдприємства та суму 
його грошових коштiв [1].

Таким чином, фiнансова звiтнiсть стає об’єктом дослiджeння як 
пiсля виявлeння контролюючими органами порушень, рiзних проти-
правних дiй у eкономiчнiй дiяльностi, тeндeнцiй, що призвели або могли 
призвeсти до нeгативних фiнансових рeзультатiв, так при розслiдуваннi 
eкономiчних злочинiв та розглядi господарських спорiв мiж суб’єктами 
господарювання. Крiм того фiнансова звiтнiсть, поряд з пeрвинними 
облiковими докумeнтами, є об’єктом eкспeртного дослiджeння, якщо су-
дом чи слiдством перед eкспeртами ставиться завдання щодо законностi 
одeржання та використання бюджeтних i крeдитних грошових коштiв.

Судово-eкономiчна eкспeртиза фiнансової звiтностi є процeсуальною 
формою дослiджeння даних про фiнансовe становищe, фiнансовi 
рeзультати дiяльностi та рух грошових коштiв господарюючого суб’єкта 
за звiтний пeрiод [3, ст. 29-31].

Отже, аналiз фiнансового стану дозволяє зробити висновок щодо 
забeзпeчeностi пiдприємства фiнансовими ресурсами, доцiльностi i 
eфeктивностi їх iнвeстування та використання, допомагає оцiнити рiвeнь 
платоспроможностi та рeнтабeльностi суб’єкта, з’ясувати eфeктивнiсть 
дiлових стосункiв з контрагентами.
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Актуальність проблеми полягає в тому, що на сьогодні в системі 
оподаткування існує безліч проблем, які і не оминають оподаткуван-
ня суб’єктів малого підприємництва. Розвиток малого підприємництва 
в Україні є одним з найважливіших завдань уряду, тому що саме ефек-
тивна діяльність малих підприємств сприяє оздоровленню економіки 
в цілому. Значною мірою динаміка зростання кількості малих підпри-
ємств підпорядкована податковій системі в країні, яка мала б не тільки 
підтримувати а і стимулювати їх діяльність, а не навпаки стримувати їх.

Проблематику впровадження систем оподаткування, обліку та звіт-
ності для суб’єктів малого бізнесу, вирішення проблем, які виникають 
під час цього досліджували такі українські вчені, як М. О. Ананська, 
О. В. Василик, О. І. Волот, С. Г. Дрига, О. О. Костенко, В. Л. Корі-
нєв, І. С. Луценко, Р. М. Лещенко, Л. О. Мармуль, М. О. Митрофано-
ва, С. В. Михайленко, М. В. Рета, М. О. Слатвінська, О. О. Сторожко, 
В. П. Хомутенко та ін. Зазначені науковці зробили значний внесок у ви-
рішення питань, пов’язаних із побудовою системи оподаткування для 
суб’єктів малого підприємництва, проте ця тема залишається завжди 
актуальною.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів малого підприємництва 
належить:

 – фізичні особи підприємці (ФОП), річний дохід яких за звіт-
ний період (календарний рік) від будь-якої діяльності не перевищує 
10 млн. євро (2 млн. євро – суб’єкти мікропідприємництва) за серед-
ньорічним курсом Національного банку України (НБУ) та середньо-
річна кількість працівників не перевищує 50 осіб (10 осіб – суб’єкти 
мікропідприєм ництва);

 – юридичні особи, річний дохід яких за звітний період (календарний 
рік) від будь-якої діяльності не перевищує 10 млн. євро (2 млн. євро – 
суб’єкти мікропідприємництва) за середньорічним курсом Національ-
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ного банку України (НБУ) та середньорічна кількість працівників не 
перевищує 50 осіб (10 осіб – суб’єкти мікропідприємництва) . 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» малими вважаються підприємства, які 
відповідають щонайменше двом з трьох критеріїв:

 – балансова вартість активів до 4 млн. євро (350 тис. євро – мікро-
підприємства) за середньорічним курсом НБУ;

 – річний чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг) до 8 млн. євро (700 тис. євро – мікропідприємства) за середньо-
річним курсом НБУ; 

– середньорічна кількість працівників до 50 осіб (10 осіб – мікро-
підприємства).

Проаналізувавши сучасну податкову політику України з точки зору 
особливостей оподаткування малого бізнесу, слід зазначити, що зако-
нодавство України передбачає можливість для малого бізнесу обирати 
дві системи оподаткування, обліку та звітності: загальну і спрощену. 
Загальна система оподаткування передбачає сплату малими підприєм-
ствами всіх видів податків і зборів відповідно до обраного ними виду 
діяльності. Основним податком, який сплачують суб’єкти господарю-
вання у загальній системі оподаткування, бухгалтерського обліку та 
звітності, є податок на прибуток.

Головною перевагою сучасного методу оподаткування прибутку 
(доходу) малого бізнесу є можливість використання спрощеної системи 
оподаткування, в більшості випадків значно зменшує податкове наван-
таження і, як наслідок, позитивно впливає на конкурентоспроможність 
суб’єктів малого бізнесу. Вирішуючи питання щодо вибору системи 
оподаткування, необхідно враховувати всі плюси і мінуси, а також мак-
симально можливо враховувати специфіку роботи, характеристику та 
цілі суб’єкта господарювання в майбутньому.

Таким чином, незалежно від ставок податку на прибуток та єдиного 
податку, за яких доцільно перейти від загальної системи оподаткування 
до спрощеної, потрібно врахувати наступні умови. По-перше, якщо чис-
тий прибуток від економічної діяльності на загальній системі менший 
ніж прибуток на спрощеній. По-друге, якщо фактична рентабельність 
продажів підприємства перевищує розрахований граничний рівень рен-
табельності. Таким чином, чим нижчий рівень рентабельності (рента-
бельності), тим менш вигідним буде перехід малого підприємства на 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Тобто, перехід 
на спрощену систему оподаткування може бути економічно вигідним 
лише для високорентабельних малих підприємств.

Обмеження щодо застосування спрощеної системи поширюються 
на підприємства, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з 
виробництвом, продажем, експортом і імпортом підакцизних товарів, 
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товарів, робіт і послуг, для виробництва або продажу яких потрібна лі-
цензія, підприємства з податковою заборгованістю незалежно від суми 
їх виручки за попередній рік. Крім того, на сьогоднішній день існує ви-
черпний перелік тих видів діяльності, для яких діє заборона на перехід 
на спрощену систему оподаткування. Таким чином, першим етапом для 
підприємств з річним оборотом, що відповідають критеріям переходу 
на спрощену систему оподаткування 1-4 груп, є необхідність перевірки 
КДЕС, яку вони використовують в списку дозволених для вибору за-
значеної системи оподаткування. Це правова сторона вибору спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності.

При виборі спрощеної систему оподаткування, обліку суб’єкти ма-
лого підприємництва отримують заміну сплати окремих податків і збо-
рів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного об-
ліку та звітності. Ставки єдиного податку (у 2021 році):

 − для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксо-
вані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом 
на 1 січня податкового (звітного) року (2379 грн.), 

− для платників другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані 
ставки) до розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року (6000 грн.),

 − та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки 3% та 
5%). 

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, се-
лищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здій-
снюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяль-
ності, з розрахунку на календарний місяць:

 − для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 від-
сотків розміру прожиткового мінімуму тобто до 238 грн;

 − для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсо-
тків розміру мінімальної заробітної плати, тобто до 1200 грн

− третьої групи встановлюється у розмірі 3% доходу у разі сплати 
податку на додану вартість згідно з ПКУ або 5% доходу – у разі вклю-
чення податку на додану вартість до складу єдиного податку. 

Згідно з чинним податковим законодавством України, єдиний пода-
ток є найкращим способом стягнення податків з малого бізнесу, оскіль-
ки загальна система оподаткування надто складна та обтяжлива. Еко-
номічні показники розвитку малих підприємств в Україні свідчать про 
те, що вони не можуть ефективно виконувати свою фіскальну функцію. 
Створення широкої мережі малих підприємств у всіх галузях економіки 
сприятиме демонополізації та розвитку конкуренції. 

Таким чином, для ефективного розвитку малого бізнесу в Україні 
необхідно, щоб держава стимулювала розвиток цього сектору за до-
помогою більш м’якого регулювання його діяльності, запровадження 
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відповідних фінансових стимулів та гнучких механізмів регулювання 
ринку праці. 

Серед заходів державного стимулювання мають бути: 
– запровадження пільгових ставок податку на прибуток підприємств 

для малих та мікропідприємств; 
– зменшення ставки податку на прибуток з точки зору реінвестова-

ного прибутку; 
– внесення змін до визначення платників єдиного податку третьої 

групи (з урахуванням критеріїв малих та мікропідприємств) скасування 
ВЗ; 

– запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 
для оподаткування податком на доходи фізичних осіб (у розмірі про-
житкового мінімуму) та зменшеної ставки цього податку (з точки зору 
доходу, не перевищує мінімальну заробітну плату); 

– запровадження диференційованих ставок ПДВ залежно від виду 
товарів та послуг.
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Початок ХХІ століття ознаменовано стрімким розвитком інформа-
ційних технологій, що неминуче призвело до появи нових грошових 
інститутів. Одним з таких інститутів є ринок криптовалют. В останні 
кілька років використання криптовалют набирає популярність у всьому 
світі і ця глобальна тенденція безумовно вплинула на Україну. 

Незважаючи на те, що Національний банк України визначив крип-
товалюту, зокрема біткойни, як «грошовий сурогат», люди все більше 
цікавляться нею.

Так, в середині 2016 року один з найбільших банків України надав 
можливість купувати і продавати найпоширенішу криптовалюту – 
біткойни. Більш того, майже через рік в Україні вперше в світі було 
підписано угоду про купівлю-продаж нерухомості за криптовалюту 
(Ethereum). З США власник квартири в Києві продав свою нерухомість 
через свого представника. Цей факт підтверджує безперечну популяр-
ність криптовалюти в державі. Однак в Україні є багато проблемних 
питань у цій сфері, зокрема, це стосується правового регулювання ви-
користання криптовалют.

В Україні ставлення до будь-якої криптовалюти неоднозначне, в той 
час як юристи та економісти по-різному оцінюють її існування і активне 
використання. Зокрема, перші бачать в ньому тільки недоліки, а другі 
відзначають в основному позитивні моменти. 

Тому вчені виступають за криптовалюту як альтернативне виражен-
ня звичайної валюти з низкою переваг:

1) транзакції з криптовалютою повністю анонімні і конфіденційні. 
Вся інформація про транзакції зашифрована набором символів, персо-
нальні дані не прив’язані до криптовалютному гаманцю; 

2) кожна одиниця криптовалюти має унікальний код і захищена від 
підробки; 

3) криптовалюта децентралізована, без центру управління, тому за-
сновник цифрових грошей або будь-яка фінансова установа не може 
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вплинути на її існування. Користувачі електронних гаманців регу люють 
обмін валюти і транзакції; 

4) кожна одиниця криптовалюти не прив’язана ні до одного з бан-
ків, що значно знижує комісію за транзакції. Комісія зазвичай становить 
вартість енергетичних ресурсів, витрачених на транзакцію; 

5) відсутність прив’язки до банків сприяє значному скороченню 
тимчасових витрат на транзакції з криптовалютою. Зазвичай підтвер-
дження криптовалютних транзакцій приходить через кілька секунд; 

6) операції здійснюються прямо між різними власниками електрон-
них гаманців, що сприяє прискоренню транзакцій і зниженню комісії; 

7) емісія більшості типів криптовалют має максимальний поріг, 
обумовлений кінцевим числом всіх можливих комбінацій символів, які 
утворюють кожну нову одиницю криптовалюти. 

Це сприяє зменшенню необґрунтованої грошової маси в обігу та 
зниженню інфляції. Вищезгадана думка обґрунтована і, безсумнівно, 
заслуговує на увагу. Однак, незважаючи на уявні переваги, юристи 
скептично ставляться до криптовалюта. Крім того, не тільки юристи не-
гативно ставляться до криптовалюта. 

Таким чином, в листі НБУ № 29-208/72889 від 08 грудня 2014 року 
випуск віртуальної «валюти біткойнів» передбачений як такий, що не 
має внутрішньої цінності та не є обов’язком будь-якої фізичної особи 
або установи. 

Тому, на думку НБУ, біткойни – це грошовий сурогат, який не має 
внутрішньої цінності. Національний банк підкреслює, що купівля і про-
даж біткойнів за долари США або іншу іноземну валюту мають ознаки 
функціонування так званих «фінансових пірамід» і можуть вказувати 
на потенційну причетність до сумнівних операцій відповідно до зако-
нодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. 

Крім того, у вищезазначеному листі НБУ попереджає громадян та 
юридичних осіб про обмін віртуальних валют на товари або готівкові 
гроші, оскільки це тягне за собою ризик повної втрати коштів при таких 
операціях, а також ризик залучення таких осіб у діяльність, пов’язану з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
фінансуванням тероризму. 

З метою захисту прав споживачів, безпеки переказу грошових кош-
тів Національний банк України рекомендує громадянам користувати-
ся послугами тільки тих платіжних систем, трансакційних систем, які 
включені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, 
трансакційних систем, учасників цих систем і постачальників платіж-
них послуг.

Отже, підводячи підсумок вищесказаному, можна констатувати на-
ступне: 
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– з економічної точки зору криптовалюта являє собою цікаве явище, 
яке має ряд позитивних рис і переваг перед іншими валютами, напри-
клад: на неї ніяк не впливає інфляція; використовуючи її, кожна людина 
може отримувати прибуток (очевидно, усвідомлюючи певні ризики);

 – по-друге, її використання тягне за собою певні ризики для власни-
ків криптовалюта. Таким чином, одним з основних ризиків є практично 
повна відсутність правового захисту прав громадян у разі вчинення про-
ти них правопорушень у цій сфері.;

– по-третє, використання криптовалют може спричинити за собою 
низку негативних наслідків для держави, зокрема: 

1) враховуючи особливість використання криптовалют (наприклад, 
анонімність тощо), можливе «відмивання» грошей, одержаних злочин-
ним шляхом; 

2) людина може виводити гроші з України, уникаючи сплати подат-
ків та інших обов’язкових платежів; 

3) сплата прибуткового податку, який фізичні особи отримують від 
криптовалютних транзакцій, нерозвинена;
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Фінансова сфера, яка охоплює широкий спектр підприємств, що 
зай маються кредитуванням, інвестуванням, страхуванням, управлінням 
грошима тощо, завжди була ключовим чинником розвитку національ-
ної економіки. В сучасних умовах інтеграції України у європейський 
простір виклики маркетингових фінансових послуг дуже унікальні для 
галузі. Суворі правила, складні питання, брак довіри споживачів та тех-
нології, що постійно розвиваються. У минулому різні фінансові уста-
нови пропонували однакові послуги по суті одним і тим же клієнтам, 
і у них було мало причин турбуватися про конкуренцію. Сьогодні все 
більше стає зрозумілим, що традиційна орієнтація на продукт більше не 
є ідеальною формулою, ключові зацікавлені сторони галузі починають 
усвідомлювати, що світогляд та усвідомленість клієнтів на стільки ж 
важливі, як і пропозиції закладу. Особливо це відчутно та важливо в 
епоху розвитку цифрових технологій, коли споживачі стають все більш 
недовірливими до здатності фінансової індустрії зберігати персональні 
дані клієнтів та рахунки в безпеці. 

До прикладу, дослідження проведені у Великобританії, вказують на 
те, що до 2023 року понад 70% сучасного покоління буде керувати сво-
їм фінансовим життям виключно з допомогою цифрових каналів [1].

Відповідно, прогресивні зміни на ринку фінансових послуг вка-
зують на необхідність установам фінансового сектору відходити від 
маркетингового підходу орієнтованого на продукт, та переходити до 
маркетингової стратегії орієнтованої на клієнта. Маркетинг фінансових 
установ, орієнтований на клієнтів, – це ключ до того, щоб максимально 
використати зусилля для розвитку бізнесу. Результатом даного підходу 
фінансові установи зможуть отримати значну конкурентну перевагу, а 
саме довіру клієнтів.

В сучасних умовах, довіра є одним з найбільших викликів маркетин-
гових фінансових послуг. Усі клієнти хочуть вести бізнес з установами, 
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які на їх думку є надійними. На жаль, як свідчить сучасна практика, 
компанії у фінансовій галузі переважною більшістю суспільства не 
сприймаються як надійні. Це спричинено фінансовими кризами, пра-
вопорушеннями фінансових установ, висвітленням у засобах масової 
інформації історій про порушення даних.

Для того, щоб покращити цю тривожну статистику, фінансові 
установи повинні навчитися продавати свої послуги, на принципах та 
прикладах соціального підтвердження та просувати цінності, які пе-
редбачають безпосереднє спілкування зі своїми клієнтами. Сучасне 
суспільство, а особливо молодше покоління хоче бачити, як компанії 
втілюють обіцяне, і особливо вони хочуть, щоб компанії прислухалися 
до їх відгуків та впроваджували у практику запропоноване. Тобто, мож-
на стверджувати, що фінансові послуги досягнуть успіху якщо будуть 
орієнтовані на якісний досвід клієнтів, налагодження міцніших стосун-
ків та використання даних для надання індивідуальних вражень, яких 
споживачі прагнуть.

Ще одним ключовим інструментом формування довіри до компанії з 
надання фінансових послуг є залучення наявної клієнтської бази. Ство-
рення відгуків та рефератів від поточних клієнтів дозволяє донести 
цю інформацію до потенційних клієнтів у яких компанія намагається 
заслужити довіру. Чим ширше розповсюджується ця інформація, тим 
краще. Дуже важливо мати огляди в соціальних мережах, на сайтах для 
огляду та на веб-сайті компанії. Вони можуть бути затребувані клієнта-
ми у рамках інформаційної діяльності.

Важливим елементом для розвитку маркетингу на ринку фінансових 
послуг виступають соціальні мережі, оскільки платформами соціальних 
медіа користується кожна третя особа у світі та більше двох третин усіх 
користувачів Інтернету [2].

Розумне та послідовне використання однієї чи кількох платформ со-
ціальних медіа є цінною стратегією фінансового маркетингу, ігнорувати 
яку не варто. Сучасне суспільство використовує платформи соціальних 
мереж, щоб спілкуватися з брендами, стежити за поточними подіями 
та новинами. Підтримка постійної присутності на одному або кількох 
сайтах із стратегією забезпечення цінності для послідовників допомо-
же сформувати довіру до бренду, створити маркетингові можливості та 
розширити базу клієнтів.

Проте, варто пам’ятати, що хороша маркетингова стратегія соціаль-
них медіа вимагає розумного використання розповіді, вмісту та твор-
чого гумору, а також послідовності та готовності пропонувати цінність 
для клієнта, а не для фінансової установи. Це варте зусиль з точки зору 
формування довіри, обізнаності та стосунків із споживачами у їхньому 
просторі. Це шанс представити себе новим клієнтам і поспілкуватися з 
наявними. 
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Вагомим елементом для залучення клієнтів є вміле відображення 
вмісту інформації про бренд та його послуги. Продуманий контент є 
основною сутністю усіх успішних маркетингових кампаній, а для мар-
кетингу фінансів в цифровому просторі, це особливо важливо. 

Як зазначає Джо Коррієро, керівник відділу цифрового маркетин-
гу компанії Merrill Lynch: «Отримання правильного повідомлення клі-
єнтами, потрібного фрагменту, вмісту і саме в той час, коли вони про 
це думають, є надзвичайно важливим» [3]. Тобто, контент-маркетинг є 
 одним з найпотужніших способів, за допомогою якого фінансові ком-
панії можуть залучити ключову аудиторію. Його можна надсилати різ-
ними каналами, включаючи блоги, сайти соціальних медіа та програми 
фінансових послуг, і він може набувати різних форм, таких як інтерв’ю, 
статті з поясненнями та ін.. При цьому, надзвичайно важлива якість 
контенту, вміст якого має бути відносним до цільової аудиторії. 

На сучасному етапі розвитку та використання цифрових технологій 
на ринку фінансових послуг важлива роль належить прогностичній ана-
літиці та машинному навчанню. Машинне навчання та штучний інте-
лект, зокрема, вже широко використовуються для безпеки, автоматизо-
ваних процесів та алгоритмічної торгівлі, але машинне навчання рідше 
використовується у маркетингу. Однак, використовуючи прогностичну 
аналітику та машинне навчання, маркетологи можуть розумно переда-
вати потрібні повідомлення клієнтам у потрібний час. 

Маркетологи повинні шукати передові аналітичні платформи, які 
можуть точно передбачити, які повідомлення будуть найбільш успіш-
ними. Наприклад, інструменти, які використовують інтелектуальні 
рамки навчання, такі як байєсівське навчання та забування, дозволяють 
маркетологам приймати більш обґрунтовані на основі даних дані про 
зміни на ринку. Ці інструменти можуть допомогти усунути марні витра-
ти на рекламу та визначити, на які можливості варто скористатися [4]. 

Отже, в сучасних умовах розвитку суспільства, а зокрема широкого 
використання цифрових технологій, сфера фінансових послуг повинна як 
найбільше бути орієнтованою на клієнта. Крім того, щоб йти в ногу зі 
змінами в галузі, необхідно застосовувати сучасні маркетингові техно-
логії для підтримки своїх нещодавно створених маркетингових  ініціатив.

За допомогою цих інструментів фінансові установи можуть покра-
щити усвідомленість своїх клієнтів стосовно послуг, а зокрема і бренду 
та завоювати їхню довіру шляхом досконалого повідомлення. Це дозво-
ляє конкретній організації відрізнятися від широкого кола фінансових 
установ створюючи конкурентну перевагу, яка призведе до позитивних 
результатів в довгостроковій перспективі. Змінивши свою маркетинго-
ву тактику, щоб вона більше відповідала очікуванням і вимогам спо-
живачів, а також застосувавши оптимізований стратегічний підхід, до-
зволить розвивати свій бренд на місцевому та глобальному рівнях.



85Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Література:
1. Codrin Arsene 9 Effective Financial Services Marketing Techniques. 

URL: <https://www.digitalauthority.me/resources/financial-services-
marketing-2019/> (2021, жовтень, 14).

2. Financial Services Marketing: Best Digital Practices Guide 2021. 
URL: <https://comboapp.com/financial-services-marketing-agency/financial-
services-marketing> (2021, жовтень, 15).

3. How Merrill Lynch Uses Content Mapping to Reach Affluent Americans. 
URL: <https://contentmarketinginstitute.com/2014/10/merril-lynch-uses-
content-mapping/> (2021, жовтень, 16).

4. 6 Top Financial Services Marketing Trends in 2021. URL: <https://www.
marketingevolution.com/knowledge-center/-executing-on-the-top-marketing-
trends-in-financial-services> (2021, жовтень, 15).



86 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку

УДК: 657.338

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВИГОДИ 

ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ

С. О. Левицька,
Національний університет водного господарства  

та природокористування, м. Рівне, s.o. levytska@nuwm.edu.ua 

Формат інформаційної підтримки менеджменту – це обліково- 
аналітична інформація за результатами проведення господарських опе-
рацій, корисність якої залежить від об’єктивності професійних суджень 
щодо вибору альтернативних методів обліку, оцінки вартості активів 
підприємства протягом періоду їх балансового утримання. Об’єктивна 
оцінка активу на основі обгрунтування економічної вигоди (ЕВ) є не 
тільки невід’ємною умовою визначення собівартості оприбуткування 
активу, але й показником фінансового впливу його на господарську 
діяль ність у цілому. Це, в свою чергу, обумовлює важливість урахуван-
ня всіх факторів впливу на виробничі ресурси в процесах збереження та 
їх використання.

За вітчизняним законодавством підприємництво – безпосередня са-
мостійна, систематична, на власний ризик діяльність, яка здійснюється 
фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти під-
приємницької діяльності [1]. В міжнародній практиці цікавою є думка 
щодо погляду на підприємництво, як механізм пристосування до змін: 
в оцінці бізнесу має відображатись не лише економічна, а й соціальна 
його діяльність, обмежена часом та місцем [2]. 

Розвиток ринкової системи, яка сьогодні перебуває під впливом 
змін зовнішнього конкурентного середовища, переживає постійне під-
вищення рівня комерційних ризиків, подолання економічних наслідків 
боротьби з пандемією COVID-19 тощо, зумовлює необхідність пошуку 
нових підходів до оцінки ефективності бізнесу, зокрема – шляхом фор-
мування ціни за методами трансфертного ціноутворення.

Трансферне ціноутворення є однією з найактуальніших проблем 
сучасних підприємств, оскільки питання законного та/або незаконного 
зменшення бази оподаткування за схемою трансферного ціноутворення 
породжує ряд постійних змін чинного законодавства щодо цієї пробле-
ми, розмиваючи вагомість репутації соціально відповідальних відносин.

© С. О. Левицька, 2021
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В контексті дотримання принципів соціально відповідального бізне-
су, в першу чергу, необхідно розрізнити значення та суть таких понять 
як «трансферна ціна» та «трансферне ціноутворення». Історично в еко-
номічній літературі «трансфертна ціна» – це «ціна, що використовуєть-
ся при обміні товарами транснаціональними корпораціями, спільними 
підприємствами, їх підрозділами…» [3]. За публікаціями ООН термін 
«трансферного ціноутворення» розглядається з позицій практичного 
керівництва процесами трансфертного ціноутворення з метою оптимі-
зації розрахункових операцій [4, с. 55]. Методика поступового форму-
вання ціни сприяє об’єктивному перегляду вартості готового продукту 
(економічної вигоди) від його використання/продажу в рамках певних 
технологічних циклів. 

Основним завданням реалізації трансфертного ціноутворення на 
підприємствах є не лише питання зменшення податкового навантажен-
ня, а, в першу чергу, питання раціоналізації платіжно-розрахункової 
дисципліни, акумуляції обігових коштів для реалізації поступального 
збалансованого розвитку бізнесу; залучення фахівців високої кваліфі-
кації; диверсифікації ризиків (в тому числі валютних); упровадження 
новітніх технологій; покращення інвестиційної привабливості як самої 
компанії, так і регіону її операційної діяльності; матеріальне заохочен-
ня співробітників, виходячи з результатів господарювання структурних 
одиниць та юридичної особи в цілому; розподіл витрат за місцями їх 
виникнення та ін.

Згідно чинного законодавства України основним принципом подат-
кового контролю за механізмами трансферного ціноутворення є прин-
цип «витягнутої руки» (табл.1). Він являє собою міжнародний стандарт, 
погоджений державами-членами ОЕСР та іншими країнами (понад 
70 країн світу), які не входять до складу цієї організації, рекомендова-
ний для встановлення трансфертних цін для потреб оподаткування [5]. 

Сучасне українське законодавство постійно контролює ситуацію з 
практикою застосування трансферних цін, підтримуючи політику со-
ціальної відповідальності суб’єктів в питаннях дотримання належного 
рівня рентабельності таких операцій. Проте, не зважаючи на уже до-
статній досвід роботи підприємств за системою трансферного ціноут-
ворення, виникають непередбачені раніше, або недопрацьовані питан-
ня практичного застосування трансферного ціноутворення. Негативну 
роль відіграють постійні зміни у законодавчому регулюванні даного 
питання. 
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Таблиця 1
Принцип «витягнутої руки» у міжнародному  

та вітчизняному законодавстві
Ст.9 Модельної конвенції ОЕСР Пп.39.1 ст.39 ПКУ

Якщо між двома асоційованими 
(взаємозалежними) підприємства-
ми у комерційних або фінансових 
взаємовідносинах створюються 
або встановлюються умови, від-
мінні від тих, які мали б місце між 
двома незалежними підприєм-
ствами, тоді будь-який прибуток, 
який за відсутності таких умов 
міг би бути нарахований одному 
з них, але з причин наявності цих 
умов не був йому нарахований, 
може бути включений до прибутку 
цього підприємства і відповідно 
оподаткований.

Обсяг оподатковуваного прибутку, отрима-
ного платником податку, який бере участь 
в одній чи більше контрольованій операції, 
вважається таким, що відповідає принципу 
«витягнутої руки», якщо умови зазначе-
них операцій не відрізняються від умов, 
що застосовуються між непов’язаними 
особами у співставних неконтрольованих 
операціях. Якщо умови в одній чи більше 
контрольованій операції не відповідають 
принципу «витягнутої руки», прибуток, 
який був би нарахований платнику по-
датків в умовах контрольованої операції, 
що відповідає зазначеному принципу, 
включається до оподатковуваного прибут-
ку платника податку.

Джерело: сформовано на основі [6; 7]

Так, на початку 2021-го року було прийнято низку змін до Подат-
кового Кодексу України (ПКУ) що, в свою чергу, вплинуло на сферу 
трансфертного ціноутворення. Найбільш суттєвими серед них стали:

1) відповідно до Закону №466 [8] змінено формулювання об’єкта 
аналізу для пріоритетного використання Методу порівняльної неконтр-
ольованої ціни (розширено підпункт 39.4.6 статті 39 Податкового ко-
дексу України, згідно з яким документація з трансфертного ціноутво-
рення повинна додатково містити певні дані);

2) підпунктом 39.4.7 статті 39 ПКУ зазначено перелік підприємств, 
зобов’язаних подавати глобальну документацію з питань трансфертно-
го ціноутворення [7].

На жаль, сьогодні в Україні нормативна база з питань трансферної 
ціни та трансферного ціноутворення не є досконалою. Залишаються 
відкритими дискусії щодо управління та контролю за контрольованими 
зовнішньоекономічними операціями, оскільки окремого програмного 
продукту, який би відфільтровував ризикові операції з метою їх пере-
вірки, немає. Необхідним кроком залишається запровадження нових 
правил ведення документації та визначення трансфертних цін.

Це потребує часу для підготовки кваліфікованих кадрів, уніфікова-
ної методики розрахунку рентабельності, моніторингу трансфертних 
цін, програмного забезпечення для оптимізації роботи, зміни адмініст-
ративних процесів підприємства та документообігу та ін.
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Висновок. В ринкових умовах трансферне ціноутворення виступає 
в ролі інструменту фінансового менеджменту для сучасних підпри-
ємств, надає їм можливості щодо оптимізації податкового навантажен-
ня зі сплати податку на прибуток. Трансферне ціноутворення дозволяє 
вирішувати питання раціоналізації платіжно-розрахункової системи та 
акумуляції обігових коштів на поступальний збалансований розвиток 
бізнесу, в цьому його основна функція в системі управління господар-
ською діяльністю. Державі необхідно контролювати трансфертне ціно-
утворення, не заважаючи при цьому повноцінній діяльності суб’єкта 
господарювання. Відтак, важливим кроком державному рівні залиша-
ється формування системних управлінських рішень у сфері податко-
вого адміністрування, а також чіткої деталізації процедур та методики 
контролю за трансфертним ціноутворенням.
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Поставлена проблема. Для більшості країн світу туристична галузь 
є вкрай важливою для нормального існування національної економіки, 
адже дуже часто саме вона саме виступає основним джерелом доходів 
до бюджету. За оцінками світових видань, туризм вже більше як 10 ро-
ків займає почесне місце серед топ-5 галузей, які приносять найбіль-
ші доходи своїм країнам. Туристична галузь є каталізатором розвитку 
майже усіх інших галузей економіки, малого та середнього бізнесу, а 
також загального соціально-економічного розвитку країни. Проте із ви-
никненням нової світової проблеми, пандемії коронавірусу, туристична 
галузь зазнала непоправимих наслідків. Закрито сотні відомих курорт-
них міст, звільнено колосальну кількість працівників та майже кожній 
країні світі нанесена шкода в мільйони доларів США.

В результаті цього, дослідження у сфері туризму в умовах пандемії 
коронавірусу є вкрай актуальним.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. «Левову долю» нау-
кових праць, які стосуються дослідження туристичної галузі написа-
ли такі науковці, як: Г. Скляр, В. Шкарупа, О. Ігнатенко, В. Куцен ко, 
В. Пазенюк, Л. Антошкіна та інші. Проте, аналізуючи нинішню ситу-
ацію в туристичній галузі, проблематика дослідження залишається 
актуаль ною та потребує додаткового дослідження.

Мета дослідження та постановка завдання. Мета дослідження по-
лягає у аналізі туристичної галузі у світі та в Україні. Тому основними 
завданнями при виконанні дослідження є: аналіз туристичної галузі в 
світі та Україні, виявлення проблем та перспектив туристичної галузі 
у умовах пандемії, пошук перспективних шляхів виходу туристичної 
галузі із кризи.

Викладення основного матеріалу. Міжнародний туризм, як части-
на процесу глобального розвитку та інтеграції, став одним з впливових 
факторів, від якого залежать зростання економіки, підвищення конку-
рентоспроможності країни на світових ринках та підвищення добробу-
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ту населення. В даний час в сфері туризму зайнято понад 250 мільйонів 
чоловік, тобто кожен дванадцятий працівник у світі.

 На його частку припадає 7% від загального обсягу інвестицій, 11% 
глобальних споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень і трети-
на світової торгівлі послугами. Глобальна криза, викликана пандемією 
коронавірусу, докорінно змінила туристичну індустрію в усьому світі. 
І тому виникла необхідність переглянути підходи до звичайної роботи в 
туристичній галузі. Інтернет та цифрова трансформація, за прогнозами, 
стануть важливим фактором надання інформації споживачам і марке-
тингу, а також організації роботи різних фахівців в області туризму.

 Можна припустити, що переважна більшість поліпшень в організа-
ції туристичного бізнесу буде базуватися на віртуальних рішеннях і від-
даленій роботі, а також на освітніх програмах, які в багатьох країнах 
залишаться онлайн після кризи COVID-19. Вважається, що світ як і ра-
ніше стикається з серйозними викликами і випробуваннями, починаючи 
з невизначеної тривалості пандемічного періоду і закінчуючи обмежен-
нями на пересування, причому все це відбувається в умовах глобально-
го економічного спаду. 

Країни по всьому світу реалізують широкий спектр заходів з мінімі-
зації наслідків пандемії COVID-19 і стимулювання відновлення турис-
тичного сектора. Однак те, що відбудеться насправді, залежить від між-
народних фінансових інститутів і впливових фінансових донорів. Щоб 
дійсно побачити негативні наслідки коронавірусу в туристичній галузі, 
варто здійснити аналіз доходів від туризму.

Рис 1. Доходи від міжнародного туризму впродовж 20172020 рр. 
млрд. дол. США

Джерело: складено на основі [5,6].
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Проаналізувавши рис. 1., можемо зробити висновок, що Сполучені 
Штати як і раніше займають перше місце, будучи величезним турис-
тичним ринком з високорозвиненою інфраструктурою, готельною ме-
режею і транспортною галуззю. Таїланд став одним з найважливіших 
туристичних напрямків, увійшовши до п’ятірки найрозвиненіших країн 
світу, особливо після того, як почав освоювати нові пляжі на південно-
му узбережжі країни і організовувати культурно-пізнавальні поїздки в 
північні регіони.

У 1960 році країну відвідало близько 80 тисяч іноземних туристів, 
а в 2019 році їх число досягло 39,8 мільйони, а індустрія туризму при-
несла Таїланду 66,2 мільярди доларів (2019 рік), що становить п’яту 
частину національного доходу. Що стосується України, то вона володіє 
величезним потенціалом у сфері туризму, демонструючи досить низькі 
темпи зростання цього сектора – всього 2 млрд. доларів США в 2019 
році, що становить 85-е місце в рейтингу 186 країн.

Однак зростання доходів від туристичної галузі в 2018 році склало 
12,4% і це пов’язано з впливом, в деякій мірі, зовнішніх факторів. Роз-
виваючи саме внутрішній туризм, Україна стає все більш популярною 
серед іноземних туристів, а мандрівників також приваблює наявність 
екологічно чистих продуктів і рекреаційних зон, що є значною конку-
рентною перевагою.

 Тепер розрахуємо дохід від туризму на душу населення країни.

Рис. 2. Динаміка доходу від туризму на душу населення країни 
впродовж 20172020 рр., тис. дол. США 

Джерело: складено на основі [5,6].
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Проаналізувавши рис. 2, можемо зробити висновок, що Гонконг має 
найвищі показники доходів від міжнародного туризму серед досліджу-
ваних країн. У 2014 році в країну надійшло 6,52 тисячі доларів США 
на душу населення, за аналізований період цей показник знизився на 
17,3% і в 2019 році склав 5,39 тисячі доларів США. 

Причиною такого зниження є конкуренція з боку сусіднього Макао, 
який приваблює туристів своїми гральними закладами і великими тор-
говими центрами. Більше тисячі доларів доходу на душу населення при-
падає на Австралію, Францію та Іспанію. 

В Україні, яка розташована в самому серці Європи і має всі умови 
для належного економічного розвитку за рахунок туризму, цей показ-
ник, за багаторічними дослідженнями, в середньому становить всього 
46,8 долара США на людину, що свідчить про значне відставання від 
провідних країн світу за рівнем туристичної інфраструктури та якістю 
туристичних послуг.

Зі зміною уряду в 2019 році існуюча система міжнародних відносин 
виявилася незбалансованою, що внесло невизначеність у розвиток ба-
гатьох галузей економіки, в тому числі туристичного бізнесу, що при-
звело до зниження доходів на 12,1%.

Тепер варто здійснити аналіз приїзду іноземних туристів на терито-
рію в межах національних кордонів.

Рис. 3. Динаміка приїзду іноземних туристів на територію  
в межах національних кордонів впродовж 20172020 рр., млн. осіб

Джерело: Складено на основі [5,6].

З рис. 3., видно, що найчастіше туристи відвідують країни Євро-
пи: серед 10 країн в рейтингу шість європейських країн. Регіон виграє 
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 завдяки багатій культурній спадщині, розвиненій інфраструктурі та по-
слугам. Володіючи високим рівнем економічного розвитку, значним 
досвідом організації туризму, розвиненою транспортною мережею, ло-
калізованими історичними, культурними та природними пам’ятками, 
Франція та Іспанія є лідерами за кількістю мандрівників, в той час як 
європейську Україну в 2018 році відвідали тільки 14,1 млн. туристів. 
Державна прикордонна служба України зафіксувала зростання туристів 
з прикордонних країн в 2018 році, зокрема з Європи: Іспанії – на 68%, 
Великобританії – на 47,3%, Литви – на 23,4%, Італії – на 15,4%, Німеч-
чини – на 13,3%, Франції – на 9,2%, Індії – на 57,4%, Китаю – на 38,8%, 
Японії – на 38,3%, Ізраїлю – на 21,7%, США – на 19%. Прикордонний 
рух, навпаки, зменшився. Такі зміни в структурі туристських потоків 
обумовлені активізацією міжнародного туристичного ринку, двосто-
роннім співробітництвом, лібералізацією візового режиму і зростанням

Висновки. Отже, проаналізувавши туристичну галузь в умовах 
пандемії коронавірусу, можна зробити висновок, що вплив, який наніс 
COVID-19 є просто жахливим. Тисячі звільнених працівників туристич-
них агенцій, закриття або замороження діяльності туристичних переві-
зників та багато інших проблем. Саме тому, туристична галузь потребує 
модернізації та довгого і «тернистого» шляху адаптації до нинішньої 
ситуації.
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Практичне застосування концепції сталого розвитку, що виступає 
сьогодні загальновизнаною основою публічної політики і корпоратив-
ної стратегії, потребує від керівництва компанії розуміння її впливу на 
навколишнє середовище і клімат, важливості дотримання прав людини 
і корпоративної етики. 

Оцінка кліматичних, соціальних та корпоративних ризиків, в умовах 
зміни клімату та зростання соціальної відповідальності дають можли-
вість надійно визначити фінансове становище та результати діяльності 
компанії, створення її вартості з плином часу. Такі тенденції зумов-
люють зростаючий попит з боку інвесторів та інших стейкхолдерів 
компанії на розширення формату традиційної фінансової звітності та 
включення в неї показників нефінансового характеру, а також поява та-
ких видів нефінансової звітності, як integrated-statement, ESG-statement, 
Environmental and Sustainability Statement тощо.

Так, 97% з 220-ти опитаних у всьому світі 556 інституційних інвес-
торів зазначають, що проводять або неформальне або структуроване й 
методичне оцінювання нефінансових показників перед тим, як інвесту-
вати в компанію [1].

У деяких країнах існують законодавчі вимоги щодо соціального та 
екологічного обліку, однак чітко виміряти соціальну та екологічну ефек-
тивність складно. Багато компаній готують перевірені зовнішніми ауди-
торами річні звіти, які охоплюють питання сталого розвитку (звіти за 
методом потрійного підсумку), які істотно відрізняються за форматом, 
стилем та методикою оцінки. Тобто інвестори отримують нефінансову ін-
формацію про компанії, яку важко порівняти, узгодити з реальністю клі-
матичних та соціальних зобов’язань, стратегією та операціями компанії.

© О. В. Маркус, Т. О. Шматковська, 2021
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Тобто у всьому світі інвестори та інші стейкхолдери очікують отри-
мати надійну інформацію про нефінансові показники компанії, що була 
б уніфікованою та інтегрованою з цілями та стратегічними рішеннями 
компанії; містила фінансову оцінку кліматичних, соціальних та корпо-
ративних ризиків.

Велику науково-практичну цінність мають комплексні дослідження 
вчених за напрямком формування інформаційного контенту звітності 
щодо екологічного та соціально орієнтованого обліку. Зокрема, І. В. Заму-
ла, А. Л. Липова, В. В. Травін досліджують екологічні зобов’язання як 
об’єкт бухгалтерського обліку. Дослідженням теорії і методики екологіч-
ного обліку займалися також Т.О. Кірсанова, Л. М. Пелиньо, Я. Соколо-
ва, Д. Хенсен, А. Шеремет та ін. Поняття «соціальна відповідальність», 
«соціальний облік» знайшли відображення у працях як зарубіжних, так 
і вітчизняних науковців. Соціальне значення бухгалтерського обліку як 
науки досліджували західні вчені: М. Р. Метьюс, М. Фрідман, П. Дру-
кер, Т. Бредгард, Ф. Котлер, а також вітчизняні науковці: Ф. Ф. Бутинець, 
Г. Г. Кірейцев, М. С. Пушкар, В. В. Соп ко, М. О. Кужелєв, Ю. М. Петру-
шенко, Н. А. Супрун та низка інших. Питан ням формування і удоскона-
лення концепції інтегрованої звітності присвячені праці К. В. Безверхого, 
М. І. Бондаря, С. Ф. Голова, В. В. Євдо кимова, В. М. Жука, О. А. Лагов-
ської, Н. О. Лоханової та ін. Однак потреба у вивченні та подальшому 
дослідженні можливостей інтеграції фінансової та нефінансової звітності 
залишається актуальною. Питання уніфікації нефінансового інформацій-
ного забезпечення, інтеграції його з цілями та стратегічними рішеннями 
компанії; фінансової оцінки кліматичних, соціальних та корпоративних 
ризиків – потребують подальшого вивчення та обґрунтування.

Мета дослідження полягає у розкритті необхідності відображення в 
фінансовому обліку та ESG-звітності спектра екологічної, соціальної та 
управлінської інформації у контексті сталого розвитку сучасного  бізнесу.

ESG-statement означає «Environmental, Social and Governance». До-
слівно це перекладається як «навколишнє середовище, соціум та управ-
ління». Інколи подібну звітність називають звітністю сталого розвитку 
чи звітністю з корпоративної відповідальності. Отже, такий формат 
звітності особливий тим, що передбачає оприлюднення раціонального 
управління не лише фінансами, реальними активами та пасивами, а й 
управління природним, соціальним, інтелектуальним потенціалом. Як 
показує практика, міжнародні інституційні інвестори активно поклада-
ються на ESG- інформацію емітентів, яка стає практично інструментом 
для ухвалення важливих інвестиційних рішень [2]. 

Слід виділити основні критерії, які мають враховувати підпри-
ємства, що розраховують на інвестиції та стійку позицію на ринку, а 
саме: розуміти, що ESG-звітність – це справжній і важливий інструмент 
ухвалення рішень інвесторами; проводити вимірювання соціального та 
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екологічного впливу проєктів та інвестиційних рішень [3]; звітувати у 
форматі ESG із фокусом на створення довгострокових цінностей бізне-
су на принципах прозорості та ділової етики.

У комплексі це формує більш стійке уявлення про реальний стан 
бізнесу, оскільки, вимірюючи низку змінних даних і акцентуючись 
на довгостроковій, фінансовій стабільності, така звітність забезпечує 
готов ність до стійкого майбутнього. Саме тому інтеграція кількісно-
оцінених показників ESG-звітності з показниками фінансової звітності 
дає можливість реально оцінити як конкретний суб’єкт господарюван-
ня виконує свої обов’язки щодо захисту навколишнього середовища, 
соціаль них питань і трудових ресурсів. У порівнянні із традиційною 
фінан совою звітністю чи ESG-звітністю інтегрований формат розши-
рює інформаційні можливості та дає фінансову оцінку як і які ресурси 
разом створюють вартість та основне – з якими наслідками.

Таким чином інтеграція фінансової та нефінансової звітності ство-
рить можливості для формування доступної, якісної, порівнювальної 
інформації про сталий розвиток компанії, як ключової концепції конку-
рентоспроможного бізнесу. Отож, результати економічної, екологічної, 
соціальної діяльності мають знайти своє відображення у інтегрованій 
звітності, а отже подальших наукових досліджень потребує удоскона-
лення організаційних і методичних інструментів у сучасній обліковій 
системі, які якнайбільш оптимально відповідають актуальним інформа-
ційним запитам та формату ESG-звітності.

Однією із стандартизованих технологічних платформ, які можуть ви-
користовуватися для інтегрованої звітності, є XBRL («Extensible Business 
Reporting Language»), яка покращує способи створення, обробки, розпо-
ділу та аналізу інформації завдяки стандартизованому набору визначень, 
маркувань, розрахунків, посилань і контекстів, що застосовуються до 
 індивідуальних цифрових і текстових даних. якісний контент якої можна 
визнавати як один з методів сталого розвитку бізнесу [4]. 
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Актуальність теми. Сучасні економічні умови господарювання 
вимагають від фахівців, незалежно від їх спеціалізації, всебічного ви-
користання новітніх інформаційних технологій, комп’ютеризованих 
засобів збору, обробки та надання необхідної інформації для прийнят-
тя обґрунтованих управлінських рішень. Перераховані компоненти 
об’єднані в рамках інформаційних систем, загальний інформаційний 
простір яких представляється інтегрованою базою даних. У цьому кон-
тексті навчальні дисципліни, присвячені СУБД та базам даних форму-
ють той фундамент, на якому базується проектування та безпосередньо 
створення інформаційних систем у бізнесі. Тому навчальний контент 
цих дисциплін повинен бути актуальним, враховувати тенденції розви-
тку та використання СУБД. 

Попередні відомості. Ядром СУБД являється модель даних, яка в 
ній використовується. Модель даних – це сукупність правил породжен-
ня структур даних в базі даних, операцій над ними, а також обмежень 
цілісності, що визначають допустимі зв’язки і значення даних, послі-
довність їх зміни.

З позиції використовуваної моделі даних на практиці використову-
ються наступні СУБД: 

– реляційні (РСУБД; Relational Database Management Systems – 
RDBMS);

– об’єктно-орієнтовані СУБД (ООСУБД; Object-Oriented Database 
Management Systems – OODBMS);

– Об’єктно-реляційні СУБД (ОРСУБД; Object-Relational Database 
Management Systems – ORDBMS).

З позиції необхідності придбання ліцензії:
– системи управління баз даних з відкритим програмним кодом 

(Open Source DBMS);
– системи управління баз даних з закритим програмним кодом – ко-

мерційні (Commercial DBMS).
Отже сутність введеного терміну «СУБД з відкритим кодом» в тому, 

що програмне забезпечення (ПЗ) з відкритим програмним кодом у по-

© М. П. Мікула, 2021
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рівнянні з “класичним” захищеним патентами ПЗ має нульову ціна при-
дбання (не потрібна ліцензія) та надає можливість вільно модифікувати 
таке ПЗ під свої потреби завдяки відкритому доступу до його програм-
ного коду. 

Результати дослідження. Знайдеться не так багато навіть досвід-
чених програмістів і архітекторів, які знають всі терміни, технології, 
які існують, куди йде рух в розвитку всіх складових частин техноло-
гії баз даних. Далі мова йтиме лише про ті тенденції, які впливають на 
зміст навчального контенту відповідних дисциплін. Досить ретельно 
відстежує тренди СУБД сайт db-engines.com (https://db-engines.com/en/
ranking) [1]. З врахуванням аналізу інформації з інших джерел, напри-
клад [2] та [3] обґрунтованими можуть виглядати наступні висновки. 

А). Відносно СУБД з різними моделями даних.
РСУБД, SQL та NoSQL. Велика кількість статей про різні види БД 

вводять в оману, що весь світ вже перестає використовувати класичні 
реляційні СУБД і, відповідно SQL. Насправді РСУБД – це переважна 
більшість всіх СУБД в світі. На інші види припадає близько ¼ частини 
і потрібно розуміти, що це найчастіше специфічний функціонал. Важ-
ливо для виявлення тенденцій розвитку СУБД взагалі визначити пер-
спективи цієї мови. SQL – Structured Query Language – структурована 
мова запитів існує з початку 1970-х років, була стандартизована і завдя-
ки цим стандартам, які підтримують всі творці реляційних БД, мінімі-
зує різницю в роботі з різними реляційними СУБД. Виробники можуть 
впроваджувати свої власні features – особливості, які можуть виходи-
ти за межі стандартів SQL, так як пропонують якісь нові конкурентні 
технології, і якщо вони будуть підтримані масово то їх описи будуть 
включені згодом в стандарт SQL. Якщо SQL запити пишуться в одній 
СУБД, то не складає великих труднощів перейти на іншу і продовжити 
працювати з нею. Але з часом стали появлятись проблеми. Почали різ-
ко збільшуватися обсяги даних, появилася необхідність зберігати дані, 
що не були структуровані. Це дані з сайту про кліки на посилання, на 
які переходив користувач, що щось шукав, які елементи спливали, який 
банер показувався і т.д. Все це фіксується і зберігається. Сьогодні ви 
не дивуєтеся, що вам наполегливо показують рекламу по темі, яка вас 
одного разу зацікавила, вас впевнено ведуть до прийняття рішення, про 
покупку, підписку і т.д. Другою проблемою SQL, яка також повязана 
із проблемою зростаннях даних, були важкі транзакційні операції по 
запису в БД, вони не могли досягати показника 10 або 100 тисяч дій в 
секунду на простому обладнанні. З часом виявилося, що можна приско-
рити транзакції, спростити їх а інколи вони не потрібні взагалі. Не по-
трібні якщо даних так багато, що втративши деякі залишається можли-
вість відновити всю картину, використовуючи дані, що залишилися. Не 
всі дані важливі настільки, що їх часткова втрата критична для бізнесу. 
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І з’явилися прості, але ефективні NoSQL системи, які вирішують про-
блеми, не пов’язані накопиченими обмеженнями SQL, працюють швид-
ко і найчастіше вони ще й безкоштовні. Але чудес не буває, тому часто 
NoSQL рішення мають обмежений функціонал або працюють швидко 
поки не скінчиться який-небудь ресурс, наприклад, оперативна пам’ять 
або число коннектів – з’єднань (підключень). Крім того часто в клієн-
тах NoSQL СУБД є засоби для створення запитів на SQL. Наприклад, 
для СУБД MongoDB це засіб Studio3T, де можна писати звичайний SQL 
та переводити його в спеціалізовані програми MongoDB. В MongoDB є 
SQL-адаптер. Також у багатьох NoSQL СУБД з’явилися особливості, 
які властиві SQL, наприклад, схеми даних, логіка NULL і т.п. Отже 
мова SQL буде домінувати в управлінні БД.

Об’єктноорієнтовані бази даних хоча і є реалістичніше реляцій-
них, їх досить важко реалізувати, і їм ще дуже далеко до придбання 
того ж ступеню зрілості і доскональності щодо експлуатації, яка вже є у 
реляційних баз даних. Не дивлячись на зростання популярності цих баз 
даних за останні роки, їх частка на ринку як і раніше залишається не-
значною. Те, чи зможуть вони взагалі коли-небудь витіснити реляційні 
бази даних, викликає серйозні сумніви. Безсумнівно, можна очікувати, 
що поступово в РСУБД буде додаватися все більше і більше об’єктно-
орієнтованих можливостей.

Об’єктнореляційні бази даних. Системи ОРСУБД представ-
ляють собою таку спробу скоротити розрив між реляційними та чисто 
об’єктно-орієнтованими системами за рахунок додавання в реляційну 
модель об’єктно-орієнтованих механізмів на зразок інкапсуляції, успад-
кування, що визначаються користувачем типів даних і поліморфізму. 
Виробничі процеси мають на увазі обробку маси даних, і ці системи 
будуть продовжувати підтримувати роботу з цими даними, але при цьо-
му також дозволяти моделювати і дані більш складних видів. Схоже, 
вони є досить вдалим способом проникнення в об’єктно-орієнтовану 
технологію, оскільки їх використання не має на увазі відмови від усіх 
тих численних технологій РСУБД, які були розроблені за останні 40, 
або близько того, років. Всі накопичені знання можуть удосконалю-
ватися і направлятися на впровадження додаткових переваг об’єктно-
орієнтованої моделі даних. Іншими словами, застосування ОРСУБД 
може дозволити користуватися і можливістю ефективної експлуатації, і 
перевагами реалістичного моделювання об’єктів. Вважається, що при-
кладами ОРСУБД є Oracle Database 11g і 12с. До цієї групи також від-
носиться СУБД PostgreSQL.

Б). Відносно СУБД з відкритим кодом та комерційними (закритим 
кодом).

Для початку наведемо графік з сайту db-engines.com [1], який наочно 
демонструє тренди БД (рис. 1).
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Open Source DBMS – системи управління баз даних з відкритим про-
грамним кодом наздогнали комерційні СУБД з закритим кодом. Open 
Source 49.98% проти 50.02% у Commercial. Тобто підсумком 2020 року 
став момент, коли можна сказати, що open source стали не менше по-
пулярними. Ця ситуація виникла не раптово. Підрахунок, наведений на 
згаданому сайті, виконаний не в чисельному співвідношенні, а в очках, 
які набирають ті чи інші системи за період часу від 2013 р. по 2020 р.

Рис. 1. СУБД з відкритим кодом проти комерційних СУБД

Джерело 1

Open Source виросли якісно за останні роки і все більше ІТ – фа-
хівців, які приймають рішення, задаються питанням а чи варті ліцен-
зії Oracle, MS SQL, IBM DB2 і інших комерційних продуктів, щоб в 
них вкладатися. Не в останню чергу це обумовлено тим, що в останні 
роки комерційні продукти стали продавати enterprise licenses (ліцензії 
рівня підприємств без штучних обмежень функціоналу) за кількістю 
ядер процесорів. Якщо скористуватись калькулятором по посиланню 
icensinwintelguy.com/mssql-ent-lg-calc.pl і порахувати, яка буде вар-
тість ліцензії за ядра для сервера з 4 процесорами по 16 ядер – всього 
64 ядра, то будуть отримані такі значення: для впровадження MS SQL 
вартість ліценззії буде 439 936$, для Oracle – 1368000$. У 2019 і 2020 
роках компанія AMD досягла значних успіхів у виробництві 64 ядерних 
центральних процесорів, включаючи серверні EPYC. При цьому кар-
динально змінилася вартість фізичних ядер, а це значить, що ядер бу-
дуть купувати все більше. Питання, чи готові будуть компанії купувати 
платні ліцензії на ядра платних СУБД в рази більше, коли є можливість 
встановити Оpen Source?

Загальний висновок такий: OpenSource переважає в конкурентній 
боротьбі Commercial СУБД.
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В). Хмарні бази даних. Хмарні технології поступово зростають. 
Зростання становить десятки і сотні відсотків на рік на різні хмарні тех-
нології. Серед них є і хмарні БД. Якщо в будь-якій області економіки 
є зростання з такими цифрами, значить все більше зусиль докладати-
муть компанії, щоб зайняти цей ринок і отримати свій шматок пирога. 
За оцінками Gartner обсяг всього хмарного ринку за 5 років (2018–2023) 
зросте в 2 рази. Відомі цілі компанії на заході, які перевели майже все 
в хмари і це їхня стратегія, але частка таких все ще набагато менша в 
порівнянні з часткою компаній які це не зробили. Отже перехід в хма-
ри БД йде фрагментарно, в найближчі роки більша частина даних буде 
зберігатися локально.

При розгляді тенденцій розвитку СУБД без сумніву слід було роз-
глянути нові напрямки досліджень, які ведуться в даній сфері. Пред-
ставляється, що найбільш важливими для досліджень можуть бути: · 

– Проблеми включення мультимедійних об’єктів в бази даних.
– Нові парадигми розподіленого зберігання інформації.
– Нові області застосування баз даних.
– Нові моделі транзакцій.
– Простота використання баз даних і управління ними. 
Висновки: навчальний контент предметів для засвоєння теорії та 

практики проєктування БД окрім традиційних матеріалів, присвяче-
них РСУБД та SQL, повинен містити в необхідному обсязі матеріали 
для засвоєння ОРСУБД, СУБД з відкритим кодом та NoSQL систем. 
СУБД  PostgreSQL відноситься до ОРСУБД з відкритим кодом, СУБД 
MongoDB до NoSQL системи. Варто включити також основні відомості 
про хмарні БД. 

Література:
1. Сайт db-engines.com. URL: https://db-engines.com/en/ranking (дата 

звернення 18.08.2021).
2. Тенденції і перспективи розвитку СУБД. URL: https://pidru4niki.

com› bankivska_sprava › tendentsiyi perspektivi_rozvitku_subd від Google 
(дата звернення 12.07.20).

3. Базы данных. Тенденции общемировые и в России. URL: https://
habr.com/ru/post/533880/(дата звернення 20.08.2020).
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Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
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В Італії існують такі методи непрямого контролю за доходами громадян:
1. Економіко-статистичні, до яких входять монетарні моделі. Ці мо-

делі базуються на тому, що операції, які породжують «приховану» діяль-
ність, здійснюються готівкою, однак цей платіжний засіб найскладніше 
перевірити (наприклад, за допомогою банківських чеків). Тому, зважа-
ючи на складнощі перевірки, отримання оцінки підпільної економіки 
можливе шляхом кількісного визначення «надлишку валюти в обігу з 
урахуванням потреб звичайної економіки». Також доцільно  зауважити, 
що використання макропоказників для цих методів є обмеженим. 

Тому серед монетарних моделей виділяють головні, перевагами 
яких з одного боку є те, що показники та легко доступні макроси, до-
зволяють здійснювати оцінку зростання та розвитку в довгостроковій 
перспективі, а з іншого – отримані результати дозволяють здійснювати 
порівняльний аналіз, результати якого можуть використовуватися під 
час аналізу міжнародної діяльності. До них відносять такі: 

– наближення фіксованого співвідношення між банкнотами та де-
позитами (підхід Гуттмана), в якому порівнюється взаємозв’язок між го-
тівкою та попитом на депозити (чеки, кредитні картки та подібні інстру-
менти) з однаковим співвідношенням, що вважається «нормальним», 
яке розраховане відповідно до базового року. Оцінка тіньової економіки 
розраховується множенням цього відхилення на швидкість обігу монети 
у звичайній економіці. Цей метод передбачає, що багато факторів може 
впливати на затримання ліквідності грошей, обсягу торгівлі, роздрібної 
торгівлі, ступеню урбанізації, рівня оподаткування прибутку, а також 
 соціальних змін, таких як збільшення злочинності або зміна смаків;

– детермінанти попиту на оборотні кошти (підхід Танзі), усуває 
гіпотезу про те, що на взаємозв’язок між ліквідними грошима та попи-
том на депозити впливає лише оподаткування та регуляторна система. 
Відокремлено вплив тіньової економіки на попит грошей, що здійсню-
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ється іншими факторами такими як: запровадження та розповсюдження 
кредитних карток, кількість поїздок на душу населення, ступінь урбані-
зації, поширення комерційних банків, вартість можливості утримувати 
гроші та склад доходу;

– транзакційний підхід (підхід Фейге) заснований на теорії кількос-
ті валюти, для отримання хорошого показника активів. В економічних 
умовах країни досить знати попит на гроші та їх норму обігу, оскільки 
всі операції здійснюються готівкою, через чеки або інструменти порів-
нянні з ними. Таким чином, зазначені моделі набули широкого вико-
ристання при контролі здійснення операцій пов’язаних із банківською 
системою [1].

а) глобальна модель показників (найбільш вдалим прикладом, який 
показує корисність цієї методу є споживання електроенергії. В ньо-
му використовується споживання електроенергії як єдиний фізичний 
показник усіх видів економічної діяльності й теоретизує стабільний 
взаємозв’язок між виробництвом і споживанням електроенергії).

б) композитна модель (макроекономічні оцінки згруповані під наз-
вою «складені моделі», які пояснюють тіньову економіку як наслідок 
дії багатьох змінних, які слід одночасно вважати кількісно виражени-
ми). Ці моделі використовують для оцінки існуючої тіньової економіки, 
отримуючи оновлені відсотки та розглядаючи занурений як «прихо-
вану змінну» налаштування його аналізу зі статистичним моделюван-
ням. Прикладами таких моделей на практиці можна назвати – моде-
лювання структурних рівнянь (SEM). Техніка, що використовується і 
відома як LISREL (Linear Interdependent Structural) і складається із ви-
біркового аналізу відносин, що існують між собою, де простежується 
взаємозв’язок між незалежною змінною та однією або декількома спо-
стережуваних пояснювальних змінних [1].

2. Макроекономічні методи, які базуються на таких підходах:
а) підхід до роботи (підхід, рекомендований ОЕСР для забезпечення 

всебічного вимірювання ВВП, що є частиною методів, які використо-
вують вихідні дані (сировина, робоча сила, земля, основний капітал) 
для виробництва товарів і послуг, з метою оцінки випуску та вартос-
ті доданої незадекларованої економічної діяльності). Побудований на 
основі специфіки італійської справи, а саме – це безліч малих підпри-
ємств, великий обсяг незадекларованої праці, високий рівень ухилення 
від сплати податків, а також у компаніях є наявність ретельних обсте-
жень робочої сили. Цей підхід передбачає складання кошторису пропо-
зицій фактору праці за економічною діяльністю та розміром компанії за 
допомогою опитувань бізнесу і домогосподарств;

б) підхід невідповідності витрат (базується на гіпотезі, згідно з 
якою ВВП вимірюється на стороні позик, що враховує приховані суми, 
щоб недооцінити прибуток). У національних рахунках показник ВВП 
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на рівні доходу повинен бути рівним показнику ВВП на видатковій сто-
роні. При оцінці національних рахунків, незалежно від витрат і доходу, 
може існувати розбіжність між використанням цих двох сукупностей – 
показник підпільної економіки; 

б) підхід до розбіжностей між статистичними та фіскальними да-
ними (метод базується на розбіжності між даними національної бухгал-
терії та фіскальними даними.). Потенційна база (BIP) оподаткування, 
що стосується одного або кількох податків існує для його порівняння з 
відповідним сукупним показником, який з’являється з податкових ра-
хунків (декларація платника податків). Далі розрізняють задекларовану 
(BID) та ефективну (BIE) бази оподаткування, для визначення можли-
вості різних форм оподаткування, таких як ухилення, виключення або 
звільнення [2, p. 62–66].

3. Контроль на основі презумітаційних тестів – непрямо-презумі-
тальне підтвердження, до якого відносяться наступні методи:

а) аналітичний (базується виключно на бухгалтерському обліку, 
офіційних звітах платника податку про відносні результати фінансової 
 звітності та звіту про прибутки та збитки, а також податковій  декларації).

Висновки, які отримані в контексті проведення перевірки аналітич-
но-бухгалтерським методом дозволяють продовжувати корегування 
окремих складових позитивного чи негативного доходу, або окремо 
проведені операції, що мають значення для цілей ПДВ, які можна від-
нести до основних категорій:

– прямі докази приховування доходів, зборів, інших доходів, суттє-
вого не існування, чи неможливості вирахування податку на витрати, 
витрати чи збори, або неправдиве подання ситуацій, що мають значен-
ня для цілей ПДВ, що складаються з будь-якого фактичного елементу, 
як матеріального, так і документального, які об’єктивно демонструють 
реальний стан, крім результатів бухгалтерського обліку, податкової до-
кументації, фінансової звітності, декларації тощо;

– встановлення невідповідності або неправильного застосування 
податкових правил щодо визначення доходу від бізнесу чи самозайня-
тості, визначення оподатковуваної бази, що відповідає цілям IRAP або 
ПДВ, або відповідних податків, з посиланням на конкретні складові до-
ходу та/або конкретні операції [2, p. 55–60];

б) аналітично-індуктивний (використовують при наданні неповної 
хибної інформації, що зазначена у декларації та додатках до неї). Він 
стосується умов, що дозволяють легітимізувати його використання 
згідно якого надання неповноти та хибності про неточність елементів, 
зазначених у декларації та додатках до неї повинна відбуватися після 
попередньої перевірки бухгалтерських записів або попереднього вико-
нання інших видів діяльності перевірки, що відносяться до інспекцій-
них повноважень контролюючих органів. 
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в) індуктивний (використовується для прогнозів, що вимагають 
встановлення існування будь-яких серйозних або декларації з ПДВ). 
Зазначений метод передбачений нормативно правовим законодавством 
Італії і стосується умов використання для прогнозів, що вимагають 
встановлення існування порушень екстремальних або в будь-яких дуже 
серйозних випадках, таких як:

– неподання податкової декларації або декларації з ПДВ;
– подання нульової податкової декларації;
– для цілей оподаткування прибутку не вказаний дохід у звіті;
– відсутність пломби, зняття з перевірки чи відсутність для форс-

мажорних обставин одного чи кількох наданих бухгалтерських записів, 
що випливають із протоколів, складених за результатами проведеної 
перевірки.

Відмінність індуктивного методу від аналітично-індуктивного поля-
гає в тому, що його застосування дає можливість водночас використо-
вувати не тільки прямі докази але враховувати й обставини, елементи, 
що класифікуються відповідно до умов гравітації, точності та відповід-
ності [2, p. 47].

Отже, розглянувши використання непрямих методів контролю за 
доходами платників податків в Італії зазначимо, що всі вони прописа-
ні на законодавчому рівні. У процесі здійснення перевірки податкові 
 органи керуються чіткими методологіями та рекомендаціями, які також 
прописані в нормативно-законодавчих актах, у яких зазначено за яких 
умов застосовується конкретний непрямий метод, та які відповідні ви-
сновки необхідно зробити і на чому акцентувати увагу. На жаль, сьо-
годні в умовах реформування України на законодавчому рівні відсутні 
будь-які методичні рекомендації щодо використання непрямих методів 
контролю за доходами платників податків, а також відсутні норматив-
но-законодавчі акти, де були б конкретно прописані, які непрямі методи 
контролю за доходами платників податків, які можна використовувати 
в Україні під час проведення перевірок. У цьому контексті вважаємо, 
що досвід використання непрямих методів контролю за доходами плат-
ників податків в Італії може бути цікавим для удосконалення та розро-
блення не тільки методичних рекомендацій, ай законопроєктів. 

Література:
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riferimento ai metodi fondati sugli accertamenti Itaria Palmiers Marzo 2004. 
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2. Manuale operativo in materia di contrasto all’tvasione e allt frodi fiscali 
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Питання оцінки ефективності діяльності організації одне з пріоритет-
них, оскільки є індикатором її доцільності та якості для конкретних об’єктів.

Заклади вищої освіти є установами, які працюють у сфері послуг та 
перебувають як у державній так і у приватній формі власності. Однак, 
незважаючи на це усі ЗВО є конкурентами на ринку освітніх послуг та 
мають свою нішу залежно від виду послуг, що надають. Іншими слова-
ми, кожен ЗВО позиціонує себе на ринку залежно від сильних сторін. 

Позиціювання закладів вищої освіти – поняття, яке досі не вивчене 
у науковому колі, адже це є маркетингова складова освітнього процесу, 
яка поки не регулюється законодавчо, проте є вирішальною при виборі 
ЗВО абітурієнтами.

Тлумачення терміну «позиціювання» дає змогу зрозуміти, що на рин-
ку освітніх послуг України для закладів вищої освіти необхідно зупини-
тися на індивідуальному виборі споживача послуг, що лежить в основі 
маркетингових стратегій та зокрема стратегії позиціювання. Свій вибір 
споживачі здійснюють на основі індивідуальних переваг, сформованих 
власними смаками та вподобаннями, культурою, системою цінностей, 
морально-етичними або соціальними нормами поведінки. Так, основним 
завданням у маркетингу ЗВО є правильне визначення потреб спожива-
чів. У цьому завданні стане в нагоді визначення стратегії позиціювання, 
як ключового етапу у доведенні освітніх послуг до їх споживачів.

У теорії та практиці сучасного стратегічного менеджменту прин-
ципово по-різному підходять до визначення поняття стратегій позиці-
ювання. Низка українських та зарубіжних вчених трактують стратегії 
позиціювання як систему концептуальних підходів ефективної конку-
ренції, спрямованої на «формування перешкод конкурентним силам 
або на визначення позиції в галузі, де вплив цих сил є найменшим» [3]. 
Такий підхід до тлумачення стратегій позиціювання ототожнює їх із 
конкурентними стратегіями, суть яких полягає у виявленні джерел та 
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напрямів конкуренції задля досягнення конкурентних переваг та чітких 
позицій на ринку.

На думку М. Портера, «бути несхожим» і є конкурентною стратегі-
єю, а сутність стратегічного позиціювання підприємства полягає «у ви-
борі інших способів ведення діяльності або у провадженні інших видів 
діяльності порівняно з конкурентами» [3].

М. Портер вперше вводить концепцію універсальних стратегій, кож-
на з яких в різний спосіб надає можливість суб’єктам ринку бути «не-
схожим». Універсальні стратегії визначають концептуальні підходи до 
формування конкурентних переваг ЗВО та відмінностей його стратегіч-
них позицій на ринку. Низка фахівців називає означені стратегії конку-
рентними, оскільки вони визначають в першу чергу поведінку окремих 
ЗВО по відношенню до своїх конкурентів, а Ж.-Ж. Ламбен – базовими 
стратегіями розвитку, які сприяють поліпшенню власної позиції на рин-
ку або її захисту, щодо позицій конкурентів на ринку [1].

Однією з найбільш ефективних стратегій позиціювання освітніх по-
слуг ЗВО є диференціація, сутність якої полягає у формуванні пропо-
нування ЗВО таких нових видів платних освітніх послуг, що сприйма-
ються в межах галузі як щось унікальне. 

Поряд із диференціацією, однією з найкращих для ринку ЗВО стане 
стратегія зосередження, тобто концентрація зусиль ЗВО на конкретній групі 
споживачів послуг, окремому сегменті або ж на географічному ринку. Така 
стратегія грунтується на припущенні, що ЗВО зможе досягти вузької стра-
тегічної межі ефективніше, ніж конкуренти, зусилля яких розпорошується.

Низка наукових публікацій зарубіжних вчених переплітаються із 
дослідженням М. Портера. Досить цікавим є дослідження В. Чан Кіма 
та Р. Моборна «Стратегії блакитного океану». Аналізуючи дані понад 
тридцяти індустрій за останні сто років, дослідники виявили певну по-
слідовність стратегічного мислення, яке передувало створенню нового 
ринку або індустрії. Це й було названо стратегією «блакитного океану». 
Дослідники наголошують на тому, що не потрібно гнатися за конкурен-
тами, а працювати над своєю ідеологією та зосередитись на удоскона-
ленні діяльності установи. Не варто гнатися за «червоними океанами», 
потрібно виходити на новий рівень і пропонувати унікальні та якісні 
послуги за низькими цінами в межах «блакитних океанів» [2].

Дж. Траут та Е. Райс у свої книзі «Маркетингові війни» описують 
так званій стратегічний квадрат, який складається із трьох типів кон-
курентних стратегій, що можуть бути присутні у будь-якій галузі: обо-
ронна війна – для лідера ринку; наступальна війна – для найближчого 
до лідера гравця ринку; флангова війна – для середнячків галузі; парти-
занська війна – для невеликих нішевих гравців [4]. Тобто для ЗВО варто 
зрозуміти, на якому він етапі конкуренції, тобто у яку війну гратиме на 
ринку освітніх послуг, щоб завоювати лідерські позиції.
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З огляду на проведений аналіз наукової літератури, ми можемо зро-
бити висновок, що стратегії позиціювання кожного ЗВО мають бути 
спрямовані на провадження якісної освітньої діяльності, що дасть змогу 
зробити їх послуги унікальними.

Проте існує інше тлумачення стратегій позиціювання більш вужче, 
а саме як сукупність концептуальних підходів щодо формування образу 
освітньої послуги в уяві цільової аудиторії.

Як наголошують ряд українських вчених «процес позиціювання 
спрямований перш за все на трансформацію свідомості споживача так, 
щоб зробити марку не просто відомою, а й диференційованою від кон-
куруючих марок та цінною з погляду споживачів. Це дає можливість 
зменшити чутливість споживачів до ціни, запропонувати дорожчий то-
вар, підвищити лояльність споживачів і , що найбільш важливо, одержа-
ти стратегічну перевагу перед конкурентами, носієм якої є споживач». 

Поняття позиціювання як процесу сприйняття споживачами послуг 
було введено керівниками рекламних компаній Елом Райсом та Джеком 
Траутом в 1972 році. Автори зазначили, що перед здійсненням вибо-
ру послуг, споживачі розділяють їх за різноманітними категоріями та 
атрибуціями, тобто позиціонують їх у своїй свідомості. Відтак, позиція 
послуги є складним набором вражень та відчуттів, що виникають у сві-
домості споживача у порівнянні її з конкурентами.

Так, в одній із найпопулярніших маркетингових книг «Маркетингові 
війни», Е. Райса та Дж. Траута зазначено, що «маркетингові битви від-
буваються не в супермаркетах, торговельних офісах або аптеках. Мар-
кетингова війна винятково інтелектуальна….» [4]. Свій вибір споживачі 
здійснюють на основі індивідуальних переваг, сформованих власними 
смаками та вподобаннями, культурою, системою цінностей, морально-
етичними та соціальними нормами поведінки.

Таким чином, основним завданням для ЗВО сьогодні має стати ви-
значення оптимальної стратегії позиціювання та її імплементації у діяль-
ність, що сприятиме ефективності та якості надання освітніх послуг.
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Ефективне функціонування та розвиток фінансового ринку як клю-
чового джерела мобілізації фінансових ресурсів для потреб економі-
ки відбувається під впливом великої кількості зовнішніх і внутрішніх 
чинників, що обумовлює складність забезпечення цих процесів. Про-
те в сучасних умовах, як нами вже зазначалося, особливо потужними є 
зміни, які відбуваються внаслідок здійснення системних економічних 
трансформацій, пов’язаних із розбудовою нової економіки або еконо-
міки знань [1]. 

В ряду таких змін особливо важливе місце посідає цифровізація – 
проникнення цифрових технологій у всі напрями діяльності фінансових 
установ та взаємодію між суб’єктами фінансової сфери, завдяки фор-
муванню єдиного цифрового простору. Це підтверджується, зокрема, 
схваленням Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки та затвердженням плану заходів щодо її ре-
алізації [2]. 

Виділяють декілька секторів фінансової діяльності, у яких під впли-
вом цифровізації на фінансовому ринку відбулися найбільші зміни. Се-
ред них: система платежів і розрахунків; залучення депозитів та кре-
дитування; страхування; управління інвестиціями; залучення капіталу; 
організація та забезпечення ринкових угод [3]. Очевидно, що жодних 
сумнівів не може викликати незворотність та позитиви застосування 
цифрових технологій для удосконалення комунікаційних аспектів та 
забезпечення результативності для усіх учасників цифрових транс-
формацій. 

В загальних рисах застосування електронно-фінансових засобів, 
широкомасштабна цифровізація значно пом’якшують ймовірність нео-
птимального розподілу капіталу. Адже відомі загрози неефективного 
перерозподілу фінансових потоків між секторами фінансового ринку, 
що виникають через інформаційну асиметрію. За процесів цифровіза-
ції зменшується й ризик неправильного ціноутворення. В ході застосу-
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вання похідних фінансових інструментів на боргові вимоги з’являється 
можливість прорахунку реальних ризиків. Актуальність розв’язання 
цього питання пов’язана, зокрема з висновком, що створення дерива-
тивів на вимоги, а потім деривативів на деривативи на вимоги призво-
дить, наприклад, у секторі страхування як до зростання ризиків, так і 
до зменшення транспарентності інформації, що формує складнощі при 
розрахунку реальних ризиків [4]. У зазначеному контексті не викликає 
сумнівів своєчасність стратегії ЄС щодо формування єдиного цифрово-
го ринку та підтримки впровадження цифрової інфраструктури. 

Водночас, зміни, що відбулися та відбуваються в процесі впрова-
дження фінансових інновацій, складно віднести виключно до прогре-
сивних у контексті поведінки учасників фінансових ринків. Така пози-
ція обґрунтовується фахівцями ряду провідних фінансових центрів [5], 
що диктує потребу більш детальної їх оцінки при прийнятті управлін-
ських рішень. 

Згідно Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року 
його основні елементи лежать у площині розвитку небанківських фінан-
сових послуг, створення ефективної інфраструктури ринку капіталів, 
ліквідних ринків фінансових інструментів та механізмів/інструментів 
зниження ризиків здійснення фінансових операцій, а також інтеграції 
фінансового ринку у світовий фінансовий простір. Практичне втілення 
окреслених завдань невіддільне від створення і впровадження новітніх 
фінансових інструментів, сучасних інноваційних процесів і технологій, 
зокрема цифрових. 

Щодо застосування цифрового інструментарію у найбільш загаль-
ному контексті висловлюється думка про формування нової якості фі-
нансового ринку, а саме створення цифрового фінансового ринку. Так, 
А. Кравченко трактує його як економіко-синергетичну сферу, в якій 
формується кон’юнктура на фінансово-цифрові ресурси та система 
торговельно-цифрових, фінансово-правових взаємовідносин учасників 
ринку з майнінгу, електронного трансферу фінансових ресурсів і прав 
власності для отримання фінансово-цифрових активів, а також прибут-
ку від проведених фінансових операцій на електронних платформах». 
У межах фінансового ринку авторка веде мову про його інноваційний 
сегмент – «цифровізований фінансовий ринок», характеризуючи його 
«як насичену новітніми електронно-цифровими технологіями, інстру-
ментами, системами, процесами, засобами функціонування, інституцій-
но-трансформовану складову фінансового ринку» [6]. 

Поділяючи важливість та своєчасність подібних наукових пошуків 
як відповідь на виклики сьогодення, очевидно, що їх практичне втілен-
ня пов’язане, насамперед, із чітким розумінням сутності «цифрового 
фінансового ринку». Адже з наведених визначень мова йде про остан-
ній і як нову якість фінансового ринку, і як його окремий інноваційний 
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сегмент «цифровізований фінансовий ринок» чи складову фінансового 
ринку, або взагалі про окремий вид фінансового ринку, відображений 
поняттям – «цифровий фінансовий ринок» як економіко-синергетич-
ну сферу. Подібну розпорошеність складно розцінити як втілення різ-
них підходів до тлумачення того чи іншого явища з метою повнішого 
розкриття його сутності. В даному випадку, на наш погляд, важливим 
постає завдання визначитися чи цифровий фінансовий ринок це нова 
ознака, властивість фінансового ринку, чи нове явище в сукупності рин-
кових відносин або новий етап у розвитку фінансових відносин. 

На нашу думку, найголовніше у визначенні сутності цифрового фі-
нансового ринку це сукупність фінансових відносин, пов’язаних із аку-
муляцією та перерозподілом фінансових ресурсів, що фокусуються на 
використанні цифрових технологій та цифрової інфраструктури. Тобто, 
через впровадження цифрових технологій (з використанням цифрової 
інфраструктури) фінансовий ринок набуває нових властивостей, що 
відображаються прикметником «цифровий». Щодо поняття «цифрові-
зація», то воно характеризує процес впровадження, наповнення, засто-
сування цифрових технологій [2] зокрема на фінансовому ринку. Завдя-
ки цьому останній набуває нових властивостей, проте цифровізація не 
змінює функціональне призначення фінансового ринку, а лише сприяє 
його ефективній реалізації. Відтак, речова конструкція «цифровізова-
ний фінансовий ринок» розкриває саме сучасні цифрові процеси, що 
відбуваються та відбулися на фінансовому ринку. 

У свою чергу, розвиток фінансового ринку як цифрового, пов’язаний 
зі зміцненням новітніх властивостей фінансового ринку загалом та в 
розрізі усіх його сегментів, диктує потребу якісних змін, адекватної роз-
будови та фінансово-цифрової оптимізації його інструментарію, інсти-
туцій, механізму функціонування, вдосконалення нормативно-правової 
бази тощо для реального перетворення цифровізації в акселератор со-
ціально-економічних процесів для забезпечення ефекту [7, с. 6].
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Сучасний етап розвитку бюджетних відносин характеризується по-
силенням процесів децентралізації, розширення повноважень та від-
повідальності місцевих органів влади. В умовах централізованого бю-
джетного планування місцева влада не мала можливості спрямовувати 
достатній обсяг фінансування на соціально-економічну сферу адже не 
розпоряджалася вільно необхідним обсягом ресурсів. Наразі, ця ситуа-
ція поступово змінюється в силу зростання можливостей органів місце-
вого самоврядування вільно формувати та використовувати бюджети 
для потреб регіонів, саме це визначає особливу актуальність теми до-
слідження в сучасних умовах.

Вітчизняні вчені розглядають поняття місцевий бюджет з різних 
 позицій.

Зокрема, О. О. Сунцова дає таке визначення: місцевий бюджет – 
це сукупність розподільчих відносин, які виникають у зв’язку з утво-
ренням та використанням фондів грошових засобів місцевих органів 
влади в процесі перерозподілу національного доходу з метою забезпе-
чення розширеного відтворення та задоволення соціальних потреб сус-
пільства [1].

О. П. Кириленко розглядає місцевий бюджет, як план формування та 
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій 
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [2].

Отже, сутність місцевого бюджету є багатогранною та полягає у 
тому, що місцевий бюджет є економічною, правовою категорією і ви-
значається як фонд фінансових ресурсів та план доходів та видатків 
суб’єктів місцевого самоврядування.

Ю. О. Раделицький [3] пропонує розрізняти розподільні, контроль-
ну, стабілізаційну функцію місцевого бюджету та функцію фінансового 
забезпечення органів місцевого самоврядування.

© Т. С. Павлючук, 2021
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Структура бюджетної системи України відповідно до ст. 5 Бюджет-
ного Кодексу України складається із державного та місцевих бюджетів. 
До останніх належать бюджет Автономної Республіки Крим; обласні 
бюджети; районні бюджети; бюджети місцевого самоврядування [4].

Місцеві бюджети мають дві складових частини – загальний спеці-
альний фонд. Загальний фонд включає надходження з поточного або 
реєстраційного рахунку фінансового органу на поточний або реєстра-
ційний рахунок установи платіжним дорученням. Такі надходження 
призначені для забезпечення загальних видатків бюджету. Спеціальний 
фонд має формуватися з конкретно визначених джерел надходжень і ви-
користовуватися на фінансування конкретно визначених цілей.

Місцевий бюджет поділяється на поточний (адміністративний) 
 бюджет і бюджет розвитку (капітальний або інвестиційний) [5].

Бюджетним кодексом України визначено, що доходи бюджету – це 
податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 
трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надхо-
дження бюджетних установ) [4].

Основним призначенням видатків місцевих бюджетів є здійснення 
органами місцевої влади власних та делегованих державою обов’язків у 
бюджетній сфері. Бюджетним кодексом України передбачено критерії 
розмежування видів видатків між місцевими бюджетами, що здійсню-
ється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв по-
вноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Соціально-економічний розвиток регіонів – це складне поняття, що 
включає питання відтворення продуктивних сил, проекти економічного 
розвитку та задоволення потреб населення регіону в соціальній сфері.

Розвиток регіону – це містке поняття, що включає досягнення ним 
соціальних та економічних цілей.

Основними складовими соціально-економічного розвитку вважають:
– розширення обсягів виробництва регіону;
– зростання доходів, населення, поліпшення здоров’я, рівня освіти;
– поліпшення екологічної ситуації;
– зміни в свідомості людей;
– збільшення свободи людей, зокрема економічної свободи та інші.
Стратегічна мета соціально-економічного розвитку регіонів полягає 

у створенні сприятливих умов для розвитку та впровадження економіч-
них, соціальних, екологічних та демографічних ініціатив, що в перспек-
тиві призведуть до зростання добробуту населення, покращення еконо-
мічної та екологічної ситуації регіону.

Місцеві бюджети є частиною бюджетної системи України та держа-
ви взагалі, впливаючи на соціально – економічний розвиток регіонів і, 
як наслідок, на економічне становище держави.
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Зі зростанням децентралізації, спрощенням адміністрування подат-
ків, зростанням місцевих бюджетів, збільшенням економічної свободи 
регіонів розпоряджатися ними, зростають і можливості соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, а саме:

– ефективно використовувати існуючий виробничий потенціал та 
послідовно його нарощувати;

– здійснювати підтримку економічно-активного населення, малого 
та середнього бізнесу територій;

– створювати нові та реконструювати важливі інфраструктурні 
об’єкти;

– розвивати споживчий регіональний ринок та освоювати іноземні;
– підвищувати конкурентоздатність та інвестиційну привабливість 

регіону;
– створювати умови для зростання продуктивності праці;
– поліпшувати якість життя, освіти та соціального забезпечення на-

селення території;
– розвивати рекреаційну сферу, незалежно від географічного розта-

шування регіону (створення або оновлення вже існуючих національних 
парків, заповідників, парків культури та відпочинку, туристичних місць 
тощо); 

– раціональне використання природних ресурсів, науково-технічно-
го та інтелектуального потенціалу регіону;

–  створення єдиної регіональної системи зовнішньоекономічної 
діяльності, розширення виробничих, торгових і науково-технічних 
зв’язків з іноземними партнерами, збільшення експорту продукції, ро-
біт, послуг; інформатизація всіх сфер соціально-економічної діяльнос-
ті [6].

У сучасних умовах для власної успішності територіальної громада 
має визначати та слідувати шляхом розвитку, основою якого, є особли-
вості географічного положення та ресурсний потенціал території. Для 
цього розробляється план стратегічного розвитку, що містить конкретні 
напрямки та проекти розвитку на певний період, результатом яких має 
стати підвищення рівня життя населення регіону.

Брендинг території є найбільш перспективним шляхом підвищення 
конкурентоспроможності країн та регіонів на світовому ринку. Цьому 
сприяє реформа децентралізації, що може стати поштовхом для розви-
тку брендів територіальних об’єднань. Брендинг території – цілеспря-
моване формування образу країни, регіону чи міста у свідомості грома-
дян та світової співдружності [7, с. 146-150].

Такі міста, як міста Львів, Одеса, Київ, Дніпропетровськ, Чернігів, 
Чернівці, Кривий Ріг, Хотин та інші заявили про намір створити бренди 
територій. Ці бренди виникли в умовах тривалого історичного розви-
тку. Натомість, поява бренду Харкова Smart city, Кривого Рогу – «Місто 
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довжиною в життя», Генічеська – «Міст у відпочинок», Вінниці – «Міс-
то ідей» та ін. стала можливою завдяки цілеспрямованому брендингу.

Актуалізація брендування території в Україні є дуже популярною та 
обумовлюється наступними тенденціями:

– зростаюча конкуренція в умовах глобалізації світової економіки, 
що впливає на зростання конкуренції територій за створення найбільш 
сприятливих економічних та соціальних умов для роботи та проживан-
ня населення. Так, дослідження зарубіжних фахівців засвідчують, що в 
умовах глобалізації світового господарства конкуренція з локального 
рівня перейшла на глобальний, території нарощують конкуренцію один 
з одним за залучення туристів, інвесторів, компаній, нових жителів і ви-
сококваліфікованої робочої сили.

– конкуренція між регіонами. Зростаюча конкуренція між регіонами 
призводить до пошуків додаткових можливостей отримання переваг в 
схожих умовах територіального розташування чи ресурсних можливос-
тей. Розвинутий бренд території дозволяє отримати додаткові переваги 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, залучити більше ін-
вестицій тощо;

розвиток сфери туризму, яка здатна приносити істотні і стійкі дохо-
ди в місцеві бюджети. Конкуренція між територіями найбільш очевидна 
у сфері туризму та відпочинку. При цьому слід враховувати величезний 
вплив традиційного туризму на діловий туризм, а отже, на залучення 
інвесторів. Не брати участь в конкуренції за залучення туристів – це 
означає втратити можливості по залученню потенційних інвесторів [8].

Бренди відіграють важливу роль також і в просуванні туристських 
територій. Певні бренди використовуються для поширення популяр-
ності туристичних маршрутів та місць відпочинку для залучення біль-
шої кількості клієнтів. Туристи мають ідентифікувати місце відпочинку 
не тільки із географічною назвою, а й з певними образами, що лягли в 
основу бренду. Деякі бренди туристичних напрямків виникли як бренд 
певного товару, а згодом стали візитними картками цілих територій.

Успіх формування та управління брендом туристської території в 
умовах посилення конкурентної боротьби за частку туристів є запору-
кою активізації споживчого попиту, а разом з тим, зростання інвести-
цій та дохідності суб’єктів господарювання, надходжень до місцевого 
 бюджету.

Активізація бренд-менеджменту Волинської області у сфері туриз-
му була здійснена через розробку бренду регіону «Волинь унікальна» 
у 2017 році. Цей бренд використовується для створення сайту відділу 
туризму Волинської області, де можна отримати всю інформацію про 
туристичні маршрути, локації та цікаві історичні місця. Також лого 
«Волинь унікальна» використовується на сувенірній продукції, при від-
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критті кав’ярень та інших закладів на рекреаційних територіях та міс-
цях відпочинку туристів.

Впровадження бренду території позитивно вплинуло на зростання 
доходів місцевого бюджету від туристичної діяльності. Темпи зрос-
тання доходів доводять, що брендинг території, особливо в туристич-
ні галузі необхідний для залучення додаткових фінансових ресурсів 
у  бюджети територіальних громад.
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Для діяльності державних підприємств складення фінансового пла-
ну є обов’язковим елементом управління та орієнтиром у формуван-
ні, перерозподілі й використанні фінансових ресурсів, необхідних для 
підвищення ефективності господарської діяльності. Ефективність та 
стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності 
фінансових ресурсів та їхньому стабільному кругообігу, що забезпечу-
ється шляхом розроблення ефективного фінансового плану. 

Основною метою складання фінансового плану державного під-
приємства є визначення основних показників фінансово-господарської 
діяльності підприємства, основних джерел та напрямів спрямування 
коштів для забезпечення потреб їх діяльності, реалізації розвитку під-
приємства, забезпечення витрат та виконання зобов’язань, включаючи 
зобов’язання перед бюджетом та державними цільовими фондами.

Узагальнюючи напрацювання вітчизняних вчених, слід зазначити, 
що основними завданнями фінансового планування для державних під-
приємств є такі:

– забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, ін-
вестиційної та фінансової діяльності; 

– визначення напрямків ефективного використання державного 
майна та вкладеного  капіталу, оцінка ступеня раціональності його ви-
користання;

– виявлення та мобілізація внутрішніх резервів збільшення прибутку 
за рахунок покращення використання матеріальних, трудових та гро-
шових ресурсів;

– забезпечення виконання зобов’язань підприємства перед бюдже-
том і державними цільовими фондами, встановлення раціональних фі-
нансових відносин з бюджетом, банками та іншими контрагентами;

– дотримання інтересів акціонерів (в тому числі держави) та інших 
інвесторів через справедливий розподіл прибутку;
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– контроль за ефективністю діяльності та використанням державно-
го майна, фінансовим станом, платоспроможністю;

– контроль повноти сплати податків та відрахувань до державного 
бюджету з метою мінімізації фіскальних ризиків [1, с. 38; 2, с.76].

В процесі фінансового планування: ідентифікуються фінансові цілі 
та орієнтири підприємства; встановлюється міра відповідності цих ці-
лей поточному фінансовому стану підприємства; формулюється послі-
довність дій із досягнення поставлених цілей.

За визначенням В.М.Шелудько фінансове планування являє собою 
процес розроблення системи фінансових планів, який полягає у визна-
ченні фінансових цілей, установленні ступеня відповідності цих цілей 
поточному фінансовому стану підприємства та формулюванні послі-
довності дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей [3, с. 41].

М. Д. Білик вважає, що основною метою фінансового планування 
є забезпечення фінансових та матеріальних можливостей для успішної 
господарської діяльності, і в кінцевому підсумку – досягнення прибут-
ковості всіх видів діяльності підприємства [4, с.134]. Аналогічне тракту-
вання дає О. С. Філімоненко, який під фінансовим плануванням розуміє 
процес визначення обсягів надходжень відповідних видів фінансових 
ресурсів (прибутку, амортизації тощо) та їх розподіл за напрямами ви-
користання у запланованому періоді (році) [5, с.28].

Призначення фінансового плану полягає у визначенні обсягу фі-
нансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у певних 
розмірах фінансових ресурсів, необхідних для фінансування передбаче-
них обсягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних 
зобов’язань, розв’язання соціальних завдань і матеріального стимулю-
вання працівників підприємства.

Як зазначає Капкайкіна О.А. несвоєчасне фінансове планування не-
гативно впливає на ефективність управління суб’єктами господарюван-
ня державного сектору економіки, що призводить до таких основних 
проблем:

– відсутності контролю за управлінням державною власністю за га-
лузям і окремим підприємствам, враховуючи, що це управління здій-
снюється керівниками (директорським корпусом) цих підприємств;

– відсутності можливості порівнювати фінансові результати діяль-
ності, як галузей, так і підприємств на основі фінансового аналізу;

– втрати значної частини своїх доходів і неможливості складання 
прогнозу за обсягами продажів виробленої продукції;

– відсутності чіткого розмежування комерційних функцій та спеці-
альних зобов’язань суб’єктів господарювання;

– відсутності можливості зробити висновки не лише про діяльність 
підприємства, але і про ефективність діяльності кожного конкретного 
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керівника підприємства та доцільності подальшого його перебування на 
посаді при неефективному управлінні [6, с. 906].

Варто звернути увагу на те, що мета фінансового планування поля-
гає не тільки у оцінці ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємств державного сектору, а й у тому, щоб здійснювати вплив 
на покращення показників їх роботи та отримання прибутків. Аналіз 
фінансового планування підприємств показує, за якими напрямками по-
трібно проводити роботу, дає можливість виявити конкурентні перева-
ги або найслабші позиції фінансового стану державних підприємств. На 
основі аналізу стану фінансового планування, розробляється стратегія і 
тактика розвитку підприємства, на основі яких формується виробнича 
програма, обґрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється 
контроль над їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефектив-
ності діяльності, оцінюються результати діяльності підприємства, його 
підрозділів і працівників.

 Фінансовий план слугує необхідною умовою для раціональної орга-
нізації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської діяльності під-
приємства.

 Основними принципами фінансового планування є:
– наукова обґрунтованість, яка передбачає проведення розрахунків 

фінансових показників на основі сучасних методик аналізу та прогно-
зування з урахуванням передового досвіду; використання економіко- 
математичних методів, які передбачають багатоваріантність розрахун-
ків і вибір найоптимальнішого з них;

– єдність фінансових планів полягає в уніфікації фінансової полі-
тики та єдиному підході до розроблення фінансових планів незалежно 
від виду діяльності суб’єкта господарювання, застосовується однако-
ва методологія розрахунку показників, єдиному підході до розподілу 
 фінансових ресурсів; єдиних методологічних принципах формування 
облікової та планової інформації;

– стабільність полягає в необхідності застосовування незмінність 
показників фінансових планів підприємства протягом терміну, встанов-
леного для виконання даного плану;

– збалансованість економічних і фінансових показників, поточних, 
оперативних, перспективних та стратегічних фінансових планів;

– стратегічна орієнтація на виконання стратегічних планів та фі-
нансової стратегії підприємства;

– адаптивність до змін внутрішнього і зовнішнього середовища.
Узагальнюючи наукові дослідження вітчизняних вчених пропонує-

мо виокремити наступні етапи процесу фінансового планування.
На першому етапі проводиться фінансова діагностика фактичного 

фінансового стану державного підприємства на основі аналізу фінансо-
вих показників за попередній період. 
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На другому етапі проводиться стратегічний аналіз можливого впли-
ву факторів зовнішнього середовища на зміну показників діяльності 
підприємства на основі сценарного налізу (за оптимістичним, песиміс-
тичним та найбільш ймовірним сценарієм).

Третій етап фінансового планування передбачає формування осно-
вних прогнозних документів, зокрема прогнозу майбутніх бюджетів до-
ходів, витрат, прибутку; прогнозного балансу, прогнозу грошових по-
токів. Такий прогноз робиться з урахуванням науково обґрунтованого 
бізнес-плану та прогнозного стратегічного плану на п’ять років.

На четвертому етапі визначається потреба підприємства у фінансо-
вих ресурсах та прогнозується структура джерел фінансування;

На п’ятому етапі відбувається уточнення та конкретизація прогноз-
них показників діяльності шляхом складання поточних фінансових 
 планів.

На шостому етапі розробляється дієва система контролю за станом 
виконання фінансових планів на всіх рівнях управління, визначають-
ся відповідальні особи, що контролюються стан виконання фінансових 
планів та система індикаторів (контрольних показників), що мають сиг-
налізувати про відхилення від планових завдань.

В науковій літературі зустрічаються й інші рекомендації щодо ви-
окремлення етапів побудови фінансових планів підприємств, які біль-
шою мірою дублюють вище наведені, але з різним ступенем деталізації. 
Зокрема, Т. Беспала-Павлова [7, с.110-111], пропонує виокремлювати 
10 етапів:

1) аналіз виконання попереднього фінансового плану підприємства;
2) аналіз фінансового стану підприємства;
3) аналіз поточних проектів підприємства;
4) розробка або коригування фінансової стратегії, яка включає осно-

вні напрями фінансової діяльності підприємства;
5) складання загальних прогнозних фінансових документів з ураху-

ванням наявних договорів підряду, кошторисних документів, графіків 
фінансування та виробничих планів;

6) складання варіантів (оптимістичного, песимістичного та найбільш 
ймовірного) поточного фінансового плану підприємства на один рік;

7) складання оперативних фінансових планів підприємства; опера-
тивні фінансові плани складаються з деталізацією на день, місяць або 
квартал;

8) процес реалізації фінансового плану усіма підрозділами 
 підприємства;

9) контроль виконання плану;
10) коригування, перегляд фінансового плану.
Враховуючи нестабільність економічної ситуації в країні, важливим 

етапом, запропонованим науковцем є етап коригування, на якому фінан-
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сові плани підлягають обґрунтуванню необхідних змін, пов’язаних із 
впливом факторів, що не залежать від діяльності підприємств. Особли-
во актуальним це питання є для державних підприємств. 

Отже, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що процес 
організації фінансового планування на державних підприємствах, не 
зважаючи на достатність нормативно-законодавчого регулювання, по-
требує певного удосконалення. Йому притаманні такі недоліки як нео-
перативність, неузгодженість між довгостроковими та короткостроко-
вими планами, необґрунтованість планових показників, відсутність 
комплексного підходу щодо їх складання, неузгодженість з нормами та 
правилами МСФЗ, а також недостатній контроль за реалізацією планів. 
Тому запровадження ефективної системи фінансового планування дер-
жавних підприємств, складання якісних фінансових планів потребують 
належного методологічного, методичного й організаційного забезпе-
чення як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Воно сприяти-
ме підвищенню прибутковості підприємств та посиленню їх конкурен-
тоспроможності, збільшенню надходжень до державного й місцевих 
 бюджетів. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства та сучасних економічних 
умовах традиційні маркетингові інструменти перестають приносити ба-
жаний результат. Вони або не демонструють колишньої ефективності, 
або взагалі перестають функціонувати. Таким чином, компанії та брен-
ди повинні звертати увагу на нові форми та канали просування своєї 
продукції. Наразі цифровий маркетинг – це безпрецедентна можливість 
у системі залучення споживачів, але не всі компанії досі це розуміють.

Актуальними залишаються завдання дослідження впливу процесів 
цифрової трансформації на маркетингову діяльність, організації вза-
ємодії суб’єктів ринку в цифровому середовищі, виявлення сутності та 
напрацювань трансформацій процесу управління маркетинговою діяль-
ністю у цифровій економіці, розробки шляхів створення інноваційного 
інструментарію маркетингу. 

На рівні підприємства цифрові технології дозволяють отримати 
скорочення витрат; збільшення продажів за рахунок скорочення опе-
раційних операцій; миттєвого охоплення глобальних ринків, кращого 
розуміння потреб клієнтів для обліку постійних прямих контактів та 
особистих відносин з ними. 

Ефективність застосування цифрових технологій наглядно демон-
струється у випадках, коли вони дозволяють скорочувати витрати в ре-
зультаті автоматизації бізнес-процесів. В цілому, особливо у гіпермар-
кетах, великих торгових мережах відеоаналітика дозволяє аналізувати 
рух та активність покупців, оптимізувати завантаженість кас, збільшу-
вати продуктивність праці персоналу. 

Системні бізнес-аналітики виявляють закономірності, необхідні для 
прогнозування спроб та визначення факторів, що впливають на ринкову 
ситуацію. У процесі придбання товарів та послуг користувачі та під-
приємства взаємодіють у цифровому середовищі, при цьому використо-
вуються інноваційні технології. 

© О. В. Повх, 2021
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В маркетингу та логістиці скорочення відсотків досягається за ра-
хунок автоматизації основних бізнес-процесів оптимальних моделей 
управління запасами, взаємодії з клієнтами, оптимізації логістичних 
маршрутів. Крім того, незважаючи на велику кількість прикладів ефек-
тивності цифрової трансформації, впливу цифрових технологій на зрос-
тання конкурентоспроможності, поліпшення взаємовідносин з клієнта-
ми, виходу на нові ринки, теоретичні аспекти трансформації процесу 
управління маркетинговою діяльністю у цифровій економіці вивчені 
недостатньо [3, c. 194]. 

Говорячи про цифрові трансформації, доцільно виділити кілька 
 рівнів: 

– рівень економіки в цілому, коли відбувається вплив цифрових тех-
нологій на глобальні та регіональні ринки, соціально-економічні про-
цеси, виявляються галузі, де найбільш успішно проводиться цифрова 
трансформація; 

– рівень підприємництва при вивченні найбільш ефективних прак-
тик застосування інноваційних технологій для підвищення конкуренто-
спроможності, ефективності, виходу на нові ринки; 

– рівень бізнес-процесів, коли описується застосування цифрових 
систем та технологій для управління виробництвом, логістикою, марке-
тингом, взаємозв’язками з клієнтами, документальним оборотом.

У ряду досліджень підприємці намагаються встановити зв’язок циф-
рової трансформації з показниками економічної ефективності, умов 
та перспектив економічного зростання. Так, наприклад, компаній IDC 
оновлює дані, що глобальні витрати на технології цифрової трансфор-
мації будуть щорічно зростати на 16,8% і в 2022 році досягнуто 2,4 трлн 
долл. Відповідно до даних компанії Accenture, використання цифрових 
технологій може до 2022 року додати 1,36 трлн долл. до ВВП провідних 
світових економік [1, c. 76]. 

Сьогодні все частіше виникає ситуація, коли цифрові технології, 
запускаючи інновації бізнес-процесів, задають напрямки, за якими 
згодом йде більшість компаній. Ключове завдання власників бізнесу, 
маркетингових служб – розпізнати технології, що визначають розви-
ток ринку. Тому перебувати на передньому краї цифрових інновацій 
дуже важливо для забезпечення конкурентоспроможності. З точки зору 
стратегічного планування маркетингової діяльності цифрову трансфор-
мацію доцільно розглядати як явище, що комплексно впливає на прак-
тично всі фактори зовнішнього і внутрішнього середовища компанії, 
що змушує переглянути теоретико-методологічні підходи до маркетин-
гової діяльності з точки зору реакції на зміни в настроях і бажаннях 
споживачів. Виходячи з теорії і практики маркетингу, можна виділити 
наступні основні напрямки формування цифрової платформи трансфор-
мації маркетингової діяльності: 
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1) вдосконалення цифрових методів збору, обробки, аналізу марке-
тингової інформації; 

2) організація взаємодії зі споживачами в цифровому середовищі; 
3) автоматизація планування та реалізації маркетингових заходів.
Однією з існуючих проблем підприємства з використанням циф-

рових технологій є досі недовіра до Інтернету як до чогось нового та 
невідомого та відсутність знань з боку користувачів. Велике значення 
має проблема безпеки особистої та приватної інформації, а також на-
дійності різних ресурсів Інтернету. Захист даних залишається одним з 
основних питань будь-якої компанії, яка хоче інтегрувати Інтернет у 
свою діяльність. 

Авторські права та стандартизація є актуальними проблемами 
останніх років. Вони пов’язані з цифровим характером інформації та 
інформаційних продуктів, які легко копіюються. Інша проблема поля-
гає в тому, що є товари, які споживачі вважають за краще купувати зви-
чайним способом, а не користуватися Інтернетом. Перш за все, до цієї 
групи продуктів слід віднести швидкопсувні товари, такі як продукти 
харчування, дорогі меблі, взуття. Це категорії товарів, для яких найваж-
ливішими споживчими якостями є смак, аромат, смак та індивідуальні 
особливості. Крім того, існує категорія споживачів, для яких важлива 
особиста присутність при виборі товару, можливість здійснення поку-
пок, позитивний психологічний настрій [2, c. 421]. 

Що стосується маркетингової діяльності з використанням цифрових 
технологій, то час, необхідний для доставки матеріальної продукції, 
також може бути досить значним. Для того, щоб придбати потрібну 
продукцію, може знадобитися багато телефонних дзвінків та електрон-
ної пошти, але повернення товару та повернення коштів може бути ще 
складнішим, а це займе багато часу. 

Використання Інтернету в маркетинговій діяльності також призво-
дить до посилення конкуренції на ринку. Відсутність кордонів та дос-
тупу до глобального віртуального ринку значно збільшує кількість як 
споживачів, так і конкурентів. Сьогодні кількість компаній, які створю-
ють свої веб-сайти, збільшується, тому відсутність доступу до Інтерне-
ту створює певний конкурентний недолік. Подібно до традиційної мар-
кетингової діяльності, компанії необхідно конкурувати за пропоновані 
ціни та асортимент товарів. Крім того, наявність великого вмісту на веб-
сайті компанії робить її вразливою для конкурентів через можливість 
максимально ефективно використовувати бізнес-інформацію. 

З одного боку, використання Інтернет-технологій у маркетинго-
вій діяльності підприємства передбачає значні інвестиції. Водночас 
 Інтернет-ринок має свої особливості в умовах України, які супроводжу-
ються великою кількістю ризиків з високим рівнем невизначеності, а 
також тривалим періодом повернення вкладеного капіталу. З іншого 
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боку, майбутнє Інтернету передбачає розробку та впровадження пев-
них стандартів для створення стабільної інфраструктури, яка зробить 
комп’ютерну мережу більш надійною. Це підвищить конкурентоспро-
можність та успішно вестиме бізнес не лише з великими корпораціями, 
які, як правило, працюють як у реальній, так і у віртуальній економіці, а 
й з малими підприємствами та різними торговими організаціями. 

Висновки. Незважаючи на безліч переваг, використання цифрових 
технологій у розвитку маркетингової діяльності підприємства є склад-
ним процесом, який інтегрований з багатьма іншими процесами підпри-
ємства і суттєво впливає як на результати маркетингової діяльності, так 
і на фінансово-економічні показники. 

Складність процесу впровадження цифрових технологій пояснюєть-
ся тим, що самі по собі цифрові технології є складною системою, що ви-
магає значних інвестицій, наявністю кваліфікованого персоналу з від-
повідними навичками у сфері ІТ, створенням технологічної платформи. 

Таким чином, Інтернет давно зарекомендував себе як унікальний та 
дуже ефективний інструмент маркетингу. Він має характеристики, які 
значно відрізняються від характеристик традиційних інструментів мар-
кетингу. З появою Інтернету процес організації спілкування із зовніш-
нім середовищем якісно змінився. Використання цифрових технологій 
означає розширення можливостей та покращення якості координації 
маркетингової діяльності, що дозволяє з мінімальними фінансовими 
витратами та відсутністю інфраструктурних бар’єрів максимально роз-
ширити мережу збуту та якісно покращити операційний маркетинг під-
приємства. Використання цифрових технологій у маркетинговій діяль-
ності підприємства дає нові переваги перед маркетинговою діяльністю, 
заснованою на традиційних технологіях. 
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В останні роки значна частка корпоративного боргу переходить у 
гарантований державою борг. Причиною цього, безсумнівно, є кризи. 
Тому необхідно розпочати процес суворого контролю усіх юридич-
них осіб, які впливають на зростання гарантованого боргу та лобіюють 
 інтереси у Верховній Раді України.

Необхідно підвищити дієвість фінансового менеджменту держав-
ними компаніями та забезпечити суворий контроль з боку міністерств. 
Доцільним буде сприяти українському експорту та врегулювати пла-
тіжний баланс.

Oтжe, виникає пoтpeба у визначeнні джepeл, за pахунoк яких мoжна 
мінімізувати дeфіцит платіжнoгo баланcу та cпpияти oптимізації 
зoвнішньoтopгoвeльнoгo баланcу peгіoнів Укpаїни в умoвах кpизи та 
пандемії.

Загалoм, платіжний баланc підcумoвуєтьcя з пoзитивним cальдo, 
якщo пoтoчний платіжний баланc (cума вcіх cтатeй пoтoчнoгo pахунку, 
дe виділeні тpи катeгopії: тoваpи і пocлуги нeфактopні, щo відoбpажають 
eкcпopтнo-імпopтні oпepації та фopмують тopгoвий баланc; дoхoди від 
фактopних пocлуг; пoтoчні пepeкази в cумі з баланcoм pуху капіталів 
cкладають пoзитивнe cальдo – тoбтo чиcті надхoджeння інoзeмнoї валю-
ти є пoзитивними. І навпаки, платіжний баланc cтає дeфіцитним, якщo 
чиcті надхoджeння інoзeмнoї валюти від пoтoчних oпepації та баланcу 
pуху капіталів є від’ємними [2].

Тoбтo пpи дeфіциті баланcу пoтoчних oпepацій і пoзитивнoму 
cальдo баланcу pуху капіталів платіжний баланc будe мати дeфіцит 
лишe у випадку, кoли дeфіцит пo підcумку cтатeй пoтoчнoгo pахунку 
пepeвищуватимe пoзитивнe cальдo баланcу pуху капіталів. І навпаки, 
якщo пoзитивнe cальдo pуху капіталу та фінанcів пepeвищуватимe 
паcивнe cальдo пoтoчнoгo pахунку, тo cальдo платіжнoгo баланcу будe 
пoзитивним [1].

Pазoм з тим пpактика гocпoдаpювання cтвepджує, щo і дeфіцит 
тopгівeльнoгo баланcу мoжe пpинocити кpаїні eкoнoмічну вигoду, якщo 
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за ним cтoїть імпopт ocнoвнoгo капіталу чи інших інвecтиційних тoваpів 
(виcoких тeхнoлoгій), які будуть викopиcтoвуватиcя для підвищeння 
пpoдуктивнocті, збільшeння випуcку кoнкуpeнтocпpoмoжнoї пpoдукції 
тoщo.

На cьoгoднішній дeь, у cвітoвій пpактиці напpацьoванo пeвний 
дocвід пoкpиття дeфіциту платіжнoгo баланcу. Oднак мoжливіcть їх 
викopиcтання в Укpаїні oбмeжeна, щo oбумoвлeнo низкoю пpичин. 

1. Дієвим заcoбoм пoкpиття дeфіциту платіжнoгo баланcу є мoбі-
лізація кoштів на cвітoвoму pинку капіталів у вигляді кpeдитів бан-
ківcьких кoнcopціумів, oблігаційних пoзик, пepeвага яких, пopівнянo з 
кpeдитами міжнаpoдних валютнo-кpeдитних й фінанcoвих opганізацій, 
пoлягає у більшій дocтупнocті та cвoбoді від нав’язаних ззoвні 
cтабілізаційних пpoгpам та вимoг. Вoднoчаc такі банківcькі кpeдити 
віднocнo дopoгі та важкoдocтупні для кpаїн, які мають значні зoвнішні 
бopги, щo хаpактepнo нині для Укpаїни. 

2. Дeфіцит платіжнoгo баланcу мінімізуєтьcя чepeз oтpимання 
пільгoвих кpeдитів пo лінії eкoнoмічнoї дoпoмoги. Вpахoвуючи загаль-
нo cвітoву кpизoву cитуацію у фінанcoвій cфepі, цe в даний чаc є 
малoймoвіpним. 

3. Дeфіцит платіжнoгo баланcу мoжна змeншити за pахунoк пpoдажу 
зoлoтoвалютних peзepвів. На даний чаc в Укpаїні їх oбcяг є нeдocтатнім 
для пpoвeдeння oпepацій на відкpитoму pинку[4]. 

Тoму з мeтoю вpeгулювання cитуації в Укpаїні cлід викopиcтoвувати 
інcтpумeнти іншoгo пopядку, щo вpахoвували б захиcт дepжавницьких 
інтepecів та coціальнo-eкoнoмічних інтepecів cуcпільcтва[5].

У пepeлік таких захoдів, які мoжуть значнoю міpoю знайти відпoвіднe 
адаптаційнe викopиcтання в умoвах Укpаїни, вхoдять:

• дeфляційна пoлітика, тoбтo обмeжeння бюджeтних видатків 
поpоважнo на загальноcуcпільні цілі, «замоpожування» цін та заpплати. 
Вoна cпpямoвана на cкоpочeння внутpішньoгo пoпиту. Її cкладoвими 
виcтупають: фінанcoві та гpошoвo-кpодитні інcтpумeнти, щo 
дoзвoляють доcягти змeншeння бюджeтнoгo дeфіциту; зміна oблікoвoї 
cтавки націoнальнoгo банку (диcкoнтна пoлітика); кpодитні oбмeжeння; 
вcтанoвлeння мeж зpоcтання гpошoвoї маcи. Oднак нeобхіднo 
уcвідoмлювати, щo в умoвах cиcтeмнoї кpизи (загpоза виникнeння якoї 
є і в Укpаїні) така пoлітика будe загpожувати наpоcтанням coціальних 
кoнфліктів;

• дeвальвація (знижeння куpcу націoнальнoї валюти), cпpямoвана на 
cтимулювання eкcпopту й cтpимування імпopту пpодукції. Cлід оcoбливo 
підкpecлити, щo така впливoвіcть на націoнальну eкoнoміку мoжлива й 
дoцільна лишe за наявноcті в кpаїні виcoкoгo eкcпopтнoгo пoтeнціалу, 
тoбтo кoнкуpентоcпpомoжних тoваpів і поcлуг, а такoж cпpиятливoї 
cитуації на cвітoвoму pинку. Якщo дoнeдавна така пoлітика для Укpаїни, 
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вpахoвуючи eкcпopтнo зopієнтoванe cпpямування мeталуpгійнoї та 
хімічнoї пpомиcлoвоcті й cпpиятливу кoн’юнктуpу на cвітoвoму pинку, 
була пpийнятнoю, тo нині, зважаючи на pоцеcію у виpобництві й значні 
зміни в пoпиті на cвітoвoму pинку, її нe мoжна визнати eфeктивнoю для 
Укpаїни. Аджe у змінeних умoвах, хаpактepних для нинішньoї cитуації, 
дeвальвація, здоpожуючи імпopт, будe пpизвoдити дo зpоcтання витpат 
виpобництва (від викopиcтання імпopтнoї пpодукції, підвищeння цін 
тoщo), oтpиманих з її дoпoмoгoю тимчаcoвих кoнкуpентних пеpеваг 
на зoвнішніх pинках. Oтжe, pоль дeвальвації в pегулюванні платіжнoгo 
баланcу залeжить від кoнкpетних умoв її пpевeдeння та cупутньoї 
загальноeкoнoмічнoї й фінанcoвoї пoлітики;

• валютні oбмeжeння, пoв’язані з блoкуванням інвалютнoї виpучки 
eкcпopтepів, ліцeнзуванням, пpодажeм інoзeмнoї валюти імпopтepам, 
зоcеpеджeнням валютних oпepацій в упoвнoважeних банках;

• цілеcпpямoвана фінанcoва і гpошoвo-кpедитна пoлітика, яка 
пoлягає у виділeнні бюджeтних cубcидій eкcпopтepам, підвищeнні 
імпopтних збopів, мит на імпopтні тoваpи, відміні пoдатку з відcoтків, щo 
виплачуютьcя кpаїнам-влаcникам цінних папepів, з мeтoю надхoджeння 
капіталів у кpаїну[3].

Ocкільки платіжний баланc Укpаїни є відoбpажeнням макpoeкo-
нoмічнoї, зoвнішньoї, тopгoвeльнoї, валютнoї та інших пoлітик 
укpаїнcькoї влади, динаміка йoгo пoказників cтала oчeвидним peзуль-
татoм відcутнocті cтpуктуpних змін. Відтак, для забeзпeчeння cта-
більнoгo poзвитку eкoнoміки Укpаїни в майбутньoму нeoбхідні змі-
ни в cтpуктуpі укpаїнcькoгo eкcпopту в напpямі збільшeння чаcтки 
виcoкoтeхнoлoгічних, наукoємних тoваpів, для чoгo пoтpібні змі-
ни уcьoгo гocпoдаpcькoгo кoмплeкcу кpаїни на ocнoві іннoваційнo-
інвecтиційнoї мoдeлі poзвитку економіки [5]. 

Вpахoвуючи тe, щo cepeдньopічні тeмпи пpиpocту eкcпopту, як 
пpавилo, кoливаютьcя, пpoгнoз дoцільнo poзглядати у pакуpcів трьох 
cцeнаpіїв:

Cцeнаpій 1 – в умoвах віднocнo пoвільнoгo пpиpocту eкcпopту.
Cцeнаpій 2 – пpи cepeдніх тeмпах пpиpocту eкcпopту.
Cцeнаpій 3 – пpи швидкoму тeмпі пpиpocту eкcпopту.
Такий пpoгнoз дoзвoлить oцінити вплив eкcпopтних oпepацій на 

імпopтні, на тopгoвий баланc та cальдo пoтoчних oпepацій у цілoму в 
платіжнoму баланcі.

Поряд із цим необхідно на постійній основі вести боротьбу з контр-
абандою на митному кордоні України, забезпечувати стягнення всіх 
передбачених законодавством податкових і митних платежів з імпор-
ту та вирівнювати таким чином умови конкурентної боротьби на вну-
трішньому ринку, а також відновити роботу всіх пунктів контролю і 
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пропуску через державний кордон України, які обслуговують вантажні 
перевезення підприємців[6].

Усе це сприятиме зменшенню тінізації економіки та дозволить до-
сягти нормального рівня економічної стійкості, швидко адаптуватися 
до кризових явищ, зменшуючи дефіцит платіжного балансу та корпора-
тивний борг України.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ 
МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

С. Т. Пухир,
Університет банківської справи, p.sveta1952@gmail.com

Розроблення ефективних фінансових механізмів реалізації дер-
жавної регіональної політики є однією з ключових проблем економіч-
ної  науки і практики. Особливої актуальності ця проблема набула для 
України на сучасному етапі розвитку в результаті впливу екзогенних і 
ендогенних чинників. Дедалі більше світові макроекономічні та макро-
фінансові дисбаланси призводять до наростання суперечностей у задо-
воленні інтересів національних економік і водночас до пошуку альтер-
нативних варіантів забезпечення ефективного розвитку економік різних 
держав за умов посилення глобалізаційних процесів. 

Під впливом глобальних проблем відбувається і розвиток національ-
ної економіки України як невід’ємної складової світового господарства. 
Одночасно глобальні дисбаланси посилюються вагомими внутрішніми 
проблемами, які гальмують розвиток фінансових відносин у країні та 
знижують їхню ефективність, що вимагає власних підходів, зокрема до 
ефективного державного регулювання регіонального розвитку націо-
нальної економіки та його фінансового забезпечення.

Отже, ефективна реалізація державної регіональної політики в Украї-
ні не можлива без розв’язання проблем щодо її фінансування. Фінансо-
ві ресурси є обов’язковою умовою виконання системи цілей, заходів, 
засобів економічного зростання та соціально-економічного розвитку. 
Вітчизняні вчені відзначають провідну роль фінансів при застосуван-
ні державою економічних методів управління соціально-економічними 
процесами, що реалізуються через відповідні фінансові механізми. 

Зважаючи на цілі і завдання державної регіональної політики, які 
визначено на законодавчому рівні [1, 2] вважаємо за доцільне фінансо-
ві механізми реалізації державної регіональної політики трактувати як 
систему бюджетних та небюджетних інвестиційних і кредитних меха-
нізмів, які використовуються у діяльності держави для реалізації вза-
ємоузгоджених цілей, заходів та дій органів публічної влади всіх рівнів 
з метою забезпечення сталого розвитку, інклюзивного зростання на всій 
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території країни. Цей дозволяє акцентувати увагу саме на системі бю-
джетних і небюджетних інвестиційних та кредитних механізмів реалі-
зації державної регіональної політики.

Слід зауважити, що питання пошуку ефективних фінансових ме-
ханізмів реалізації державної регіональної політики привертає ува-
гу і вітчизняних науковців, і відомих політиків, і державних діячів. 
 Актуальність питання підтверджується законодавчими та стратегічни-
ми документами в яких механізмам фінансування державної регіональ-
ної політики присвячені окремі статті та розділи. 

Більшість фінансових механізмів реалізації державної регіональної 
політики в Україні мають широке застосування на центральному, регіо-
нальному і місцевому рівнях, однак сучасна практика їх застосування 
зазвичай є невпорядкованою та безсистемною. Замість взаємодопов-
нення та забезпечення кумулятивного ефекту для економічного розви-
тку територій, застосування різних механізмів фінансування заходів на 
місцях, часто призводить до нівелювання результатів дії один одного.

Традиційно для реалізації заходів державної регіональної політики 
передбачено фінансові механізми, джерелом яких є бюджетні кошти. 
Бюджетні механізми – це система, певних видів бюджетних відносин, 
форм, методів, інструментів та важелів формування і використання бю-
джетних коштів у цілях сталого, інклюзивного розвитку регіону. Вод-
ночас бюджетні механізми – це добре налагоджена економічна струк-
тура, що відображає послідовність і методи дій відповідних державних 
органів у процесі мобілізації та використання бюджетних коштів [3]. 
Розкривши суть визначених бюджетних механізмів, використовуючи 
метод групування проведемо систематизацію фінансових механізмів 
реалізації державної регіональної політики (табл. 1) на основі критерію 
ресурсного забезпечення та фінансових інструментів.

Таблиця 1
Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики 

на основі використання бюджетного ресурсу *

Бюджетні механізми Джерела фі
нансування Фінансові інструменти

Міжбюджетні трансферти з 
державного бюджету місце-
вим бюджетам

Державний 
бюджет

– Субвенція
– Базова дотація
– Стабілізаційна дотація

Трансферти з місцевих бю-
джетів до державного

Місцеві бю-
джети – Реверсна дотація

Капітальні видатки
Державний 
бюджет, місце-
ві бюджети

– Капітальне будівництво (при-
дбання)
– Капітальний ремонт,
– Реконструкція та реставрація 
– Капітальні трансферти
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Державні цільові програми Державний 
бюджет

– Видатки державного бюджету 
у розрізі програмної класифікації

Програми і заходи включа-
ючи інвестиційні програми і 
проєкти, що реалізуються за 
рахунок, державного фонду 
регіонального розвитку

Державний 
бюджет, місце-
ві бюджети

– Кошти державного фонду 
регіонального розвитку на 
фінансування програм і заходів, 
включаючи інвестиційні про-
грами і проєкти

Угода щодо регіонального 
розвитку

Державний 
бюджет, місце-
ві бюджети

Видатки державного бюджету за 
програмною класифікацією
Кошти державного фонду регі-
онального розвитку на фінансу-
вання спільних заходів

* Складено автором 

За результатами систематизації можна зробити висновок, що домі-
нантним джерелом бюджетних механізмів реалізації державної регіо-
нальної політики є державний бюджет.

Не зменшуючи значення бюджетних механізмів реалізації держав-
ної регіональної політики, обґрунтовуємо також важливість небюджет-
них механізмів, а саме: інвестиційних, зокрема, державно-приватного 
партнерства та кредитних, у тому числі міжнародних. 

Важливо, на нашу думку те, що небюджетні механізми щодо залу-
чення фінансових ресурсів для регіонального і місцевого економічного 
розвитку є диспозитивними, тобто їх застосування залежить від еконо-
мічної активності та політичної волі влади всіх рівнів.

З одного боку, регіональні виконавчі органи та органи місцевого са-
моврядування реалізують свої владні повноваження через ухвалення рі-
шень, проведення конкурсного відбору, встановлення адміністративних 
обмежень тощо; з другого – виступають стороною договірних відносин, 
беруть на себе зобов’язання, поряд із суб’єктами господарювання чи 
інвесторами.

Застосовуючи системний, інституційний та формально-логічний ме-
тодологічні підходи до дослідження, проводимо систематизацію сучас-
них фінансових механізмів реалізації державної регіональної політики 
в розрізі бюджетних, небюджетних інвестиційних і кредитних та дер-
жавно-приватного партнерства на основі критеріїв: ресурсного забез-
печення та цільового призначення (рис. 1).

Продовження таблиці 1
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Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики 

Бюджетні Небюджетні інвестиційні та кредитні 

Міжбюджетні трансферти  
з державного бюджету  

місцевим бюджетам 

базова 
дотація 

субвенції 

Капітальні інвестиції 
державно-го та місцевих 

бюджетів 
Державні цільові програми 

Програми, заходи, включаючи 
інвестиційні програми  

і проєкти, що реалізуються  
за кошти ДФРР 

Угоди  
щодо регіонального розвитку 

Бюджетна підтримка ЄС Ендавмент та благодійна допомога 

Інвестиційні механізми 

Прямі інвестиції 
вітчизняних суб’єктів 

господарювання 

Прямі іноземні інвестиції  

Кредитні механізми 

Внутрішні кредити Міжнародні запозичення 

Кредити 
фінансових 

установ 
кредити 

Місцеві 
позики 

Кредитні кошти 
МБРР, ЄБРР, 

ЄІБ  

Кредитні 
кошти інших 
міжнародних 

інституцій 

Міжнародна технічна допомога 

Державно-приватне партнерство 

Рис. 1. Систематизація фінансових механізмів реалізації 
державної регіональної політики*

* розроблено автором.

У складі кожного із зазначених механізмів діють різні форми і дже-
рела фінансування, методи мобілізації фінансових ресурсів, методи роз-
поділу та форми витрачання фінансових ресурсів, побудови фінансових 
відносин, а також фінансові інструменти та правове забезпечення. Вра-
ховуючи ці особливості, можна впливати на окремі елементи фінансо-
вого механізму з метою прискорення економічного розвитку держави 
та її регіонів, а отже, у кінцевому підсумку, реалізації цілей та завдань 
державної регіональної політики. 

Поступовий перехід від адміністративних до ринкових механізмів 
управління соціально-економічними процесами в країні, а також і фор-
мування прогресивної моделі регіонального розвитку, передбачає ди-
версифікацію механізмів фінансування реалізації державної регіональ-
ної політики в напрямі широкого залучення інвестиційних і кредитних 
коштів; прозорість та прогнозованість розподілу фінансових ресурсів 
державного бюджету; ефективне використання фінансового потенціалу 
територіальних громад, регіонів, держави, що насамперед має базува-
тись на фаховій науковій основі.
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Н. О. Рязанова,
Державний Заклад «Луганській національний університет  

імені Тараса Шевченка», natalirozez@gmail.com

Інструменти фінансового менеджменту активно використовуються 
в бюджетному процесі багатьох економічно розвинених країн, таких 
як: США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Швеція, Великобританія. 
Через те прийшло розуміння того, що держава повинна, поряд з приват-
ним сектором економіки, використовувати фінансові ресурси з макси-
мальною віддачею. За час практики використання інструментів фінан-
сового менеджменту в бюджетному процесі за кордоном, поняття його 
сутності і основних принципів значно змінилося. Можна визначити два 
основні підходи, що застосовуються зарубіжними країнами, при визна-
ченні поняття фінансовий менеджмент в бюджетному процесі: діяль-
ність державних службовців, що включає в себе прийняття рішень і ви-
конання інших функцій, які дозволяють визначати оптимальні способи 
використання обмежених ресурсів для ефективного і результативного 
досягнення політичних цілей [1]; система керівництва державними фі-
нансами і контролю над ними, що сприяє досягненню цілей державної 
політики [2].

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що вдосконалення фінансово-
го менеджменту в бюджетному процесі розглядається як надзвичайно 
важливе завдання в тих країнах, які активно розвивають бюджетуван-
ня, орієнтоване на результат (США, Австралія, Великобританія, Нова 
Зелан дія, Швеція). Істотну роль в здійсненні фінансового менеджмен-
ту відіграють державні операційні менеджери. Отже, операційні ме-
неджери знаходяться в близькості до одержувачів державних послуг і 
реалізації конкретних операцій державного управління, і завдяки цьому 
воло діють найвірогіднішою та детальною інформацією, а також кра-
ще розуміють ситуацію, що склалася в конкретній галузі. Це дозволяє 
їм приймати набагато більш оптимальні рішення щодо використання 
 бюджетних коштів на відміну від посадових осіб, які перебувають на 
вищих ієрархічних рівнях. Управління ресурсами органу державної 
влади або державної установи здійснюється операційними менедже-
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рами виключно відповідно до його стратегічних цілей. Зарубіжний 
досвід використання в бюджетному процесі інструментів фінансового 
менеджменту дає змогу стверджувати, що операційні менеджери мають 
можливість отримання значних результатів в разі наділення їх достат-
ньою самостійністю в прийнятті рішень. Таким чином, з метою підви-
щення якості фінансового менеджменту доцільно вибудувати управлін-
ську ієрархію в органах державної влади та державних установах, в якій 
відповідальність за діяльність органу державної влади і за управління 
фінансами буде покладено на керівника і делегуватиметься зверху вниз 
до операційних менеджерів. При цьому необхідно надати більшу са-
мостійність операційним менеджерам, а також можливість прийняття 
участі в розробці стратегії розвитку відповідного органу. У свою чергу 
операційні менеджери повинні нести відповідальність за досягнення за-
даних результатів та за управління ресурсами при їх досягненні.

У розвинених країнах операційні менеджери проходять ґрунтовну 
підготовку. Наприклад, у Великобританії підготовка операційних ме-
неджерів проходить в Національній школі держслужбовців. Крім того, 
під егідою Національної школи держслужбовців діє дослідний інсти-
тут, експерти якого консультують відомства Великобританії з найбільш 
складних питань фінансового менеджменту [3]. В Україні якість фінан-
сового менеджменту знаходиться на низькому рівні. Створення схо-
жого дослідницького інституту дозволило б суттєво підвищити якість 
фінансового менеджменту в бюджетному процесі і також ефективність 
використання бюджетних коштів.

Стандарти здійснення фінансового менеджменту в бюджетному 
процесі, методи оцінки його рівня в зарубіжних країнах в основному 
розробляються фінансовими органами або вищими контрольними орга-
нами. Так, в Австралії та США стандарти і методологія фінансового 
менеджменту в бюджетному процесі затверджені законами. Для реа-
лізації стандартів і процедур фінансового менеджменту в бюджетному 
процесі у таких країнах як США, Австралія, Швеція діють агентства з 
фінансового менеджменту у вигляді самостійного органу або у скла-
ді органів виконавчої влади. Наприклад в Швеції в органах виконав-
чої влади  діють спеціальні агентства з фінансового менеджменту, в 
Великобританії замість спеціального агентства створений Директорат 
фінансового менеджменту. У США оцінка якості фінансового менедж-
менту в державному секторі виробляється в рамках державного про-
екту – Government Performance Project (GPP) [4]. Даний проект націле-
ний на підвищення підзвітності органів державної влади суспільству, 
поліпшення якості виконавчої влади, вироблення критеріїв найкращої 
практики фінансового менеджменту. В рамках даного проекту прово-
диться оцінка управлінської діяльності декількох міністерств, органів 
влади штатів, округів, міст, що дозволяє порівнювати якість фінансово-
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го менеджменту в різних штатах. Розробники проекту GPP вважають, 
що основу для підвищення ефективності фінансового менеджменту в 
державному секторі створює наявність грамотних інституційних ме-
ханізмів, тому при здійсненні оцінки якості фінансового менеджменту 
основна увага приділяється якості організації управлінської системи і 
результативності процедур управління, що застосовуються органами 
державної влади, а не показниками результативності. 

В Швеції для оцінки якості фінансового менеджменту в державно-
му секторі і в цілому управлінських процесів застосовується рейтинг 
якості фінансового менеджменту. Поштовхом для створення даного 
рейтингу було проведення бюджетної реформи в Швеції, яка привела 
до більшої свободи фінансового управління установами та органами 
державної влади Швеції, що в свою чергу призвело до появи недоліків 
у фінансово-управлінської діяльності. Для залучення уваги керівників 
державних органів та уряду Швеції був введений рейтинг Агенції фі-
нансового менеджменту, що підвідомча Міністерству фінансів Швеції. 
Даний рейтинг складається для проведення моніторингу виконання 
органами державної влади та установами встановлених стандартів фі-
нансового управління. В ході оцінки аналізуються фінансові процедури 
та їх відповідність певним нормам, а також управлінські процеси ор-
ганів виконавчої влади. Рейтинг фінансового менеджменту також за-
стосовується урядом Швеції при розгляді бюджетних заявок відомств 
на черговий фінансовий рік, розробці напрямів удосконалення системи 
управління. Виходячи з вищевикладеного, можна сказати, що в бага-
тьох зарубіжних країнах уряди здійснюють внутрішні процедури оцін-
ки якості фінансового менеджменту та в подальшому використовують 
їх в практиці управління.

Комітет з питань державного управління Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) до об’єкту фінансового менедж-
менту в державному секторі відносить такі процеси як: складання 
 бюджету; виконання бюджету; облік і звітність; контроль і аудит.

Подібний підхід з виділенням визначених процесів застосовується 
при оцінці фінансового менеджменту в бюджетному процесі, що здійс-
нюється в рамках програми «Державні витрати і фінансова підзвітність» 
(Public expenditure and financial accountability) [5]. Вона призначена для 
вимірювання і контролю результативності системи державного фінан-
сового менеджменту.

Застосування моделі ефективного фінансового менеджменту, що ви-
користовується у Великобританії, доцільно в Україні, так як дозволить 
органам державної влади та державним установам проводити оператив-
ну оцінку ефективності проведеного ними фінансового менеджменту. 
Також в разі згоди органу державної влади або державної установи 
результати самооцінки можуть використовуватися в ході перевірок, 
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проведених контролюючими органами, так як потенціал фінансового 
менеджменту – звичайна частина цих перевірок. Переваги практичного 
застосування моделі для органів державної влади та державних установ 
виявляється:

– в можливості створення графічного відображення результатів фі-
нансового менеджменту;

– у визначенні того, як повинен бути побудований фінансовий ме-
неджмент для максимізації його ефективності в короткостроковій і дов-
гостроковій перспективі;

– у виявленні напрямків і областей для вдосконалення;
– в розробці плану заходів щодо підвищення якості фінансового ме-

неджменту;
– в наданні допомоги в удосконаленні встановлених пріоритетів роз-

витку;
– в регулярному моніторингу розвитку фінансового менеджменту.
Проведений аналіз сприяє дискусії щодо прийнятих рішень, вста-

новлює основні напрямки та пріоритети розвитку. Використання зазна-
ченої моделі потенційно містить велику кількість деталей, які можуть 
бути джерелами інформації. Доцільно використання даних, що віддзер-
калюють практичні аспекти фінансового менеджменту і забезпечення 
їхнього служіння поставленим цілям.
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Необхідність інноваційної діяльності та впровадження нововведень 
у роботу бібліотеки визначається поєднанням зовнішніх і внутрішніх 
чинників. До зовнішніх чинників належать: політичні, економічні, тех-
нологічні та соціальні. Реформа децентралізації в Україні, або вище 
окреслені чинники, зумовила перехід визначених повноважень від 
 органів державної влади до органів місцевого самоврядування. Почат-
ком децентралізації вважається прийняття Закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» [1]. Закон визначає принци-
пи добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст 
серед яких є принцип економічної ефективності [2].

Важливим питанням у процесі реалізації реформи децентралізації є 
рівень фінансової забезпеченості об’єднаних територіальних громад з 
метою виконання повноважень, якими вони наділені та реалізації по-
ставлених завдань, зокрема розвиток і діяльність бібліотечно-інформа-
ційних центрів громади. Виділяються об’єктивні фактори, які зумовлю-
ють диференціацію фінансового потенціалу громад, такими є: історичні 
передумови, географічне розташування, культурні традиції, наявність 
корисних копалин, наявність економічно активних підприємницьких 
структур, соціальна та промислова інфраструктура. Фінансове ста-
новище громад є визначальним аспектом з погляду можливостей для 
перспектив розвитку громад та ефективного функціонування установ 
консолідованої інформації, або бібліотеки [3].

Одним з важливих аспектів децентралізації є відносно економічна 
самостійність. У ряді країн світу така самостійність забезпечується за-
стосуванням технології фандрайзингу. Що ж таке фандрайзинг? Слово 
походить від англійського fundraising – залучення ресурсів, коштів. Збір 
коштів з різних джерел задля реалізації соціально-економічних потреб 
є ефективним способом забезпечення інтересів громади. Україна має 
великий інтелектуальний потенціал. Тому, його реалізація відображена 

© Г. В. Салата, 2021



142 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку

у розробці інноваційних проектів та вмінні їх презентувати, з метою за-
лучення осіб, які мають необхідні ресурси для їх втілення в життя. Така 
технологія сприяє розвитку об’єднання територіальних громад. 

Об’єднані територіальні громади – це пункти економічного зростан-
ня з новими якісними ресурсами та менеджментом. Лідерами громад є 
менеджерами, які мають за мету залучення іноземних інвестицій, а це 
насамперед створення інфраструктурних проектів, сплата податків та 
наповнення місцевих бюджетів. На сучасному етапі питання підвищен-
ня рівня фінансової спроможності громади вирішують шляхом: сприян-
ня залученню інвестицій, популяризації територій, розвитку економіки 
на своїх територіях, забезпечення стратегічного управління розвитком 
територій, підтримки місцевого бізнесу та розвитку галузей. Кожна з 
громад визначає пріоритетні галузі на своїх територіях [4].

У науковій літературі поняття «фандрайзинг» визначається як про-
фесійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з різ-
номанітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослід-
них неприбуткових проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок 
фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення 
донора [5, с.13]. Якщо благодійність – це добровільна та безкорисна 
допомога тим, хто її потребує, то фандрайзинг слід розглядати як дію, 
спрямовану на залучення цієї допомоги для тих, хто її потребує.

Особливості фандрайзингу: 
– це не просто пошуки грошей, а робота по вирішенню конкретних 

проблем, для виконання якої потрібні гроші; 
– в фандрайзингу головне не гроші, а відносини (причому бажані 

довгострокові відносини між людьми); 
– в центрі всього процесу фандрайзингу – людина (потрібна людина 

в потрібному місці в потрібний час); 
– в фандрайзингу не вимагають гроші, а завжди пропонують що-

небудь натомість (наприклад, радість, наснагу того, хто може надати 
підтримку організації) [6, с.5].

Виділяють наступні види джерел фандрайзингу:
1. Держава: держзамовлення, цільове виділення коштів, гранти. 
2. Органи місцевого самоврядування: спільна реалізація проектів, 

муніципальні замовлення, цільове виділення коштів.
3. Міжнародні фонди та донори: гранти, гуманітарна допомога, між-

народна технічна допомога, пільгове кредитування. 
4. Комерційні структури: благодійна допомога грошима, спонсор-

ська, послугами, інформацією.
5. Приватні особи: заповіти, пожертви, вклади. 
6. Власна комерційна діяльність: дохід від лотерей, платні послуги, 

вкладення в цінні папери, благодійні концерти або презентації [7].
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Реалізація завдань фандрайзингу здійснюється за наступними на-
прямками: гранти міжнародних благодійних організацій і фондів; 
участь у державних (або регіональних) цільових програмах; кошти з 
місцевого бюджету; кошти з інших фондів; збір пожертв; звернення до 
комерційних компаній, банків; залучення інших видів ресурсів [8, с.4].

Муніципальний фандрайзинг визначається основною ознакою, яка 
відображена в його соціально-економічній меті. Джерелами ресурсів 
фандрайзингу є: бюджети державного, регіонального або місцевого 
рівнів; позабюджетні фонди; вітчизняні фонди і організації; виконан-
ня робіт на замовлення населення; надання платних послуг; виконання 
робіт на замовлення місцевих органів влади; участь в міжнародних про-
грамах; гранти зарубіжних фондів; добровольчі ресурси; краудфандинг. 
Очікуваними результатами фандрайзингу є: грошові кошти; час волон-
терів; технології і ноу-хау партнерів; товари, обладнання, продукція 
(безкоштовно або за прийнятною ціною); послуги.

Розробка плану фандрайзингу на рівні об’єднаної територіальної 
громади дасть можливість: удосконалити організацію фандрайзингу; 
сформувати культуру фандрайзингу; збільшити обсяг залучених ре-
сурсів; зосередитись на найбільш актуальних проблемах громади; вста-
новити та обґрунтувати визначені напрями фандрайзингу; покращити 
ефективність використання ресурсів, що виділяються на фандрайзинг; 
поліпшити конструктивність спільної фандрайзингової діяльності всіх 
учасників; покращити ефективність контролю всіх заходів фандрайзин-
гу [9].

Варто памʼятати, що не існує «чарівного» алгоритму для успішного 
фандрайзингу і гарантованого способу отримати фінансування у відпо-
відь на прохання про їх отримання. Але, якщо бібліотечно-інформацій-
ні центри обʼєднаних територіальних громад будуть активні і завзяті у 
своєму бажанні діяти і розвиватись для залучення фінансових засобів, 
якщо така установа буде надійна та багатьом відома, якщо лідер уста-
нови вірно підготує звернення до потенційних спонсорів і доведе їм, що 
установі консолідованої інформації дійсно необхідні кошти – то, швид-
ше за все, така бібліотека їх отримає.

Фандрайзинг є постійним циклом. Якщо бібліотека обʼєднаної те-
риторіальної громади ефективно ним займається, то така установа весь 
час працює над виконанням певного з його етапів. Відтак, технологія 
фандрайзингу є новою для України технологією, яка почала розвивати-
ся в умовах проведення реформи децентралізації. Фандрайзинг є комп-
лексним інститутом, який передбачає взаємодію багатьох суб’єктів для 
досягнення єдиного результату та задоволення соціально-економічних 
потреб об’єднаної територіальної громади. Розробка інноваційних про-
ектів є привабливими для осіб, які готові надати ресурси з метою їх 
реалізації та розвитку громад.
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Поняття «свобода» є досить складним, проявлятись воно може у 
різних формах: політичні свобода, громадянська свобода, свобода осо-
бистості та релігійна свобода, тощо. Проте, визначення свободи як на-
укової категорії важко зустріти у котрійсь із наук, що вивчає людину та 
суспільство. Саме тому, ця невизначеність утруднює здійснення еконо-
мічного аналізу через його сутнісні ознаки з однієї сторони, та дозволяє 
досліджувати економіку через форми прояву свободи з іншої.

Дуже часто науковці пов’язують високий економічний розвиток 
держави із наявними у ній розвиненою демократією та економічною 
свободою. Економічна свобода є невід’ємною складовою ринкової еко-
номіки, яка допомагає розкрити відносини між усіма суб’єктами гос-
подарювання як такими, які є незалежними у прийнятті рішень. Однак 
з іншого боку, свобода не буває абсолютною, оскільки свободи інших 
суб’єктів та нормативні обмеження від держави дещо обмежують її 
влив.

Загалом, економічну свободу можна трактувати як свободу суб’єктів 
господарювання обирати сфери застосування своїх знань та здібностей 
у межах різних форм власності, привласнювати об’єкти господарю-
вання та обирати способи ведення господарської діяльності. Також, 
поняття «економічна свобода» визначають як невтручання уряду у 
виробництво, обмін, розподіл і споживання вироблених товарів та по-
слуг, за винятком необхідного забезпечення та захисту прав приватної 
 власності.

Економічна свобода складається з декількох свобод, серед яких ви-
діляють наступні:

1. Свобода бізнесу
2. Свобода торгівлі
3. Податкова свобода
4. Державні витрати
5. Грошова свобода
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6. Свобода інвестицій
7. Фінансова свобода
8. Захист прав власності
9. Свобода від корупції
10. Свобода трудових стосунків
Об’єктом нашого дослідження є саме свобода торгівлі. Свобода тор-

гівлі є однією із політик втручання держави у міжнародну торгівлю та 
являє собою політику мінімального втручання держави у розвиток зо-
внішньої торгівлі в умовах вільних ринкових сил попиту та пропозиції. 
Протилежною є політика протекціонізму, тобто захист внутрішнього 
ринку від іноземного втручання методом застосування тарифних та не-
тарифних інструментів торгової політики.

Поняття «свобода торгівлі» можна трактувати як такі торговельні 
відносини, за яких будь-який суб’єкт господарювання, група осіб чи 
держава можуть вільно вступати в ринкові відносини, тобто купувати, 
продавати, здійснювати обмін товарів чи послуг за вільними цінами, що 
самостійно встановлюються контрагентами не залежно від інструмен-
тів торговельної політики окремого національного ринку. Інструменти 
торговельної політики поділяють на тарифні та нетарифні. До тарифних 
інструментів відносять митні збори, які стягуються митницями з това-
рів, при перетині ними державних кордонів. До нетарифних інструмен-
тів торговельної політики відносять систему ліцензування, створення 
стандартів якості товарів, добровільні обмеження експорту окремих 
товарів у певні країни.

Загалом, вільна торгівля – це ліберальна політика держави, що пе-
редбачає вільний рух товарів та послуг між країнами без застосування 
торговельних бар’єрів. Такий вид зовнішньоторговельної політики має 
як переваги, так і недоліки. Перевагами вільної торгівлі виступають: 

– посилення конкуренції на внутрішньому ринку;
– удосконалення виробництва вітчизняних суб’єктів господарюван-

ня, що підвищує якість продукції;
– підвищення добробуту населення, зокрема завдяки розширення 

свободи вибору споживачів;
– забезпечення ефективного використання наявних виробничих ре-

сурсів країни;
– сприяє взаємовигідному міжнародному поділу праці.
До негативних наслідків застосування політики вільної торгівлі 

відносять можливість збуту іноземними виробниками низькоякісної 
та морально застарілої продукції, нав’язування чужих споживацьких 
смаків для населення конкретної країни, загрозу виникнення внутріш-
ньої макроекономічної нестабільності як результат циклічних коливань 
кон’юнктури світового ринку [1].
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У сучасних умовах глобалізації світової економіки невід’ємним на-
слідком міжнародних відносин є розвиток міжнародної економічної 
інтеграції, а саме стирання кордонів ведення міжнародного бізнесу та 
підсилення економічної взаємозалежності країн. Аби пом’якшити чи 
усунути суперечності всередині національних економік та більш раціо-
нально поєднувати внутрішні та зовнішні можливості країн для участі 
у світовому господарстві, відбувається формування регіональних інте-
граційних угрупувань й перехід до нових форм співпраці, серед яких 
виділимо зону вільної торгівлі.

Сутність поняття «зона вільної торгівлі» можна розглядати з різних 
сторін. Це може бути і угода, і міжнародне економічне угрупування, і 
форма економічної інтеграції, а також може визначатись як група країн. 
Загалом, зона вільної торгівлі – це об’єднання кількох держав, які укла-
ли між собою угоду про усунення тарифних та нетарифних обмежень 
у взаємній торгівлі задля забезпечення соціально-економічних та полі-
тичних інтересів країн-учасниць.

Для України основним партнером для розвитку вільної торгівлі є 
Європейський союз. Зважаючи на політичну та економічну ситуацію 
в нашій державі, посилене співробітництво з ЄС є основним вектором 
українського уряду. З 1 січня 2016 року набрав чинності умови Роз-
ділу IV угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між 
Україною та Європейським Союзом. Завдяки виконанню Угоди про 
асоціацію України та Європейського Союзу, а також проведення євро-
інтеграційних реформ відбувається не лише поступове зменшення тор-
говельних бар’єрів та покращення доступу товарів і послуг українських 
експортерів на європейські ринки, а й запуск в Україні тих ринків, які 
працюють у відповідності до принципів ЄС. Формування таких ринків 
саме по собі спрямоване на забезпечення рівних та абсолютно прозорих 
правил для усіх учасників, обмеження монополії, створення можливос-
тей для розвитку малого та середнього бізнесів та, безумовно, підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародних 
ринках. Крім того, використання українськими ринками європейських 
стандартів, принципів та правил дозволяє отримати більше можливос-
тей для глибшої секторальної інтеграції України з ЄС. У свою чергу, це 
є необхідною умовою до створення режиму внутрішнього ринку ЄС, 
що передбачає високий рівень адаптації законодавства та синхронізації 
роботи ринків [2, 3].

Першою після поглибленої та всеохоплюючої угоди про зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС була Угода про вільну торгівлю між Укра-
їною та Канадою. Вона була підписана 11 липня 2016 року, а чинності 
набула 1 серпня 2017 року. Відповідно до положень цієї угоди, Канада 
скасувала 98% мит для українських товарів. Окремі види сільськогос-
подарських продуктів Україна постачає до Канади також з 0% тарифом, 
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але в рамках квот. Україна зі свого боку скасувала імпортні мита на 72% 
товарів з Канади. Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові то-
вари для Канади також скасовано, але з перехідними періодами в 3, 5 та 
7 років. Крім того, досі триває робота над розширенням Угоди на сферу 
послуг та інвестицій [4].

Отже, передумовою існування ринкової економіки є наявність еко-
номічної свободи, яка характеризує відносини між усіма господарюю-
чими об’єктами як такими, що є незалежними у прийнятті рішень. Еко-
номічна свобода безперервно відтворюється в процесі свого розвитку, 
вона є початковим етапом і кінцевою метою будь-якої активності під-
приємців. Показник економічної свободи включає в себе свободи різ-
них сфер діяльності держави, зокрема і свободу торгівлі.

Вільна торгівля визначає міжнародні економічні відносини між краї-
нами світу та дозволяє зменшити або навіть і скасувати торговельні об-
меження, сприяє ефективному міжнародному поділу праці й подальшій 
співпраці між державами не лише у сфері торгівлі. Для України осно-
вним партнером у розвитку вільної торгівлі залишається Європейський 
союз.
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ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В. С. Тащук,
Національний університет «Острозька академія»,  

vitalii.tashchuk@oa.edu.ua

Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємств в сучас-
них ринкових умовах спрямоване на підвищення ринкової вартості 
суб’єкта господарювання, а також його інвестиційної привабливості. 
Саме тому управління фінансовими ресурсами потребує використання 
чітких, оновлених та конкретних методів, які дають змогу покращити 
фінансові результати. 

Дослідженнями питання управління фінансовими ресурсами зай-
малися такі вітчизняні вчені-економісти, як Н. Андрусяк, В. Бородюк, 
С. Буковинський, З. Варналій, О. Василик, В. М. Геєць, А. С. Гальчин-
ський, І. Козачок та інші.

Мета дослідження полягає у систематизації методів управління фі-
нансовими ресурсами підприємств. 

Управління фінансовими ресурсами – це система комплексних та 
взаємодоповнюючих інструментів, форм, систем та методів, пов’язаних 
із процесом формування та використання фінансових ресурсів, для до-
сягнення мети діяльності функціонування підприємств. 

Для провадження своєї діяльності підприємства можуть використо-
вувати, як власні фінансові ресурси, так і ті, які є у тимчасовому ви-
користанні, відповідно до різноманітних джерел формування. Варто 
зазначити, що ефективне управління залученням фінансових ресурсів 
формує основну ресурсної бази підприємства. 

В умовах розвитку економіки та пришвидшення темпів автомати-
зації облікових процесів на підприємстві важливим етапом є розробка 
системи забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
у процесі формування та використання фінансових ресурсів, що пови-
нна базуватися на фінансовому контролінгу.

Філософія контролінгу визначається превентивною діяльністю по 
вивченню функціонування підприємства, його поточних і перспектив-
них шансів. Реалізація цієї діяльності здійснюється на чотирьох принци-
пах: розвитку, оперативності, стратегії, звітності [5, с. 51]. Контролінг 
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повинен забезпечувати адміністрацію та керівництво необхідною кіль-
кістю інформації щодо структури витрат, обсягів прибутку, відхилень 
фактичних даних показників від запланованих. На підставі проведення 
розрахунків керівництво має прийняти обґрунтоване управлінське рі-
шення. Фінансовий контролінг має забезпечити процес моніторингу, 
аналізу, планування і контролю за рухом усіх фінансових ресурсів під-
приємства та своєчасного виявлення і усунення проблемних питань в 
процесі ведення операційної діяльності.

Попри те, що цей спосіб став невід’ємною складовою загальної 
системи управління підприємством і здатний охопити усі напрямки 
діяльності, його практичне використання не набуло популярності на 
українських підприємствах. Впровадження фінансового контролінгу 
найбільшого розповсюдження набуло у роботі банківської сфери. Ре-
альний сектор економіки не так широко використовує систему контр-
олінгу в управлінні, проте і не заперечує необхідності його викорис-
тання.

Для кращого розуміння сутності методів управління фінансовими 
ресурсами підприємства їх можна поділити на дві класифікаційні групи, 
а саме традиційні методи та нетрадиційні методи. 

Група традиційних методів, яка у свою чергу, включає дві підгрупи: 
1. Збільшення власного капіталу підприємств і тут існує чотири ме-

тоди:
– одержання та внесення коштів, внесків від засновників та акціо-

нерів;
– отримання додаткового прибутку від ведення господарської діяль-

ності;
– отримання різного виду податкових пільг;
– отримання фінансової допомоги на безповоротній основі.
2. Збільшення позичкового капіталу, де виділено наступні пункти:
– отримання кредитних коштів, у вигляді грошових коштів;
– отримання товарного кредиту від постачальників;
– отримання фінансової допомоги з умовою повернення коштів. 
До наступної групи нетрадиційних методів відносять:
1. Методи збільшення власного капіталу:
– залучення міжнародних фінансових ринків за допомогою розмі-

щення на них депозитарних розписок;
– розміщення акцій на ринку цінних паперів.
2. Методи збільшення позичкового капіталу:
– використання облігацій підприємства як на національному, так і на 

міжнародному рівні;
– використання комплексу операцій «репо».
3. Методи, за допомогою яких можна оптимізувати структуру 

активів: 
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– використання методу лізингового кредитування, що на сучасному 
етапі розвитку набирає широкого попиту;

– дисконтування дебіторської заборгованості.
Отже, можна зробити висновки, що на сучасному етапі розвитку 

ринкових відносин необхідно використовувати лише комплексні, су-
часні та систематизовані методи управління фінансовими ресурсами. 
Це дасть змогу їх ефективного використання та досягнення мети діяль-
ності підприємства. 
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ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ У СВІТІ:  
ОГЛЯД ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ  

BAI GLOBAL INNOVATION AWARDS 2020

О. Л. Тоцька,
Волинський національний університет імені Лесі Українки,  

o_totska@meta.ua

Актуальність. Фінансові інновації або фінтех – галузь, що охоплює 
компанії, які поєднують технології та інновації для забезпечення «без-
шовного» платіжного досвіду та інклюзивного сервісу для кінцевого 
споживача фінансових послуг [1, с. 13]. Попит на цифрові сервіси та 
продукти зобов’язує компанії та фінансові установи активно впро-
ваджувати фінансові інновації у свою діяльність задля збереження та 
примноження кількості клієнтів, зростання прибутків і подальшого роз-
витку бізнесу. Окрім того, вони можуть претендувати на щорічну на-
городу BAI Global Innovation Awards, упроваджену некомерційною та 
незалежною організацією BAI (Bank Administration Institute, м. Чикаго, 
США), яка займається наданням керівникам фінансових служб ефек-
тивної інформації про галузь фінансових послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нагородою BAI Global 
Innovation Awards відзначають за нестандартне мислення у передових 
технологіях, найсучасніший дизайн і впровадження, що стимулюють 
ефективність і прибутковість підприємства.

Переможці та фіналісти цього конкурсу отримують вигоду від під-
вищення статусу новатора й візіонера галузі. Зокрема, вони можуть очі-
кувати на:

– видимість галузі, адже інформація про них буде представлена на 
різних контент-платформах BAI, що забезпечить широке ознайомлення 
з досягненнями цих організацій;

– престиж серед рівних, оскільки переможці та фіналісти здобува-
ють репутацію за інноваційну культуру та досягнення своєї організації;

– доступ до сховища інновацій, які можуть бути реалізовані, а також 
нових продуктів та ідей послуг від попередніх переможців і фіналістів, 
які є світовими лідерами інновацій у сфері фінансових послуг [2].

У 2020 р. премія була зосереджена на восьми категоріях.

© О. Л. Тоцька, 2021
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1. Споживчі товари або послуги – товари чи послуги в цій категорії 
повинні продемонструвати кардинальне вдосконалення або підвищити 
цінність для споживачів і вирішити справжню проблему споживача. 
Інновації можуть включати передові або інтегровані технології (аналіз 
даних, великі дані, штучний інтелект (ШІ), доповнена реальність, біо-
метрія тощо). Вони також можуть бути не пов’язані з технологіями й 
можуть уключати інші типи інновацій, у т. ч. стратегічні, оперативні, 
патенти або перші на ринку розробки.

2. Клієнтський досвід – інновації в цій категорії повинні відобра-
жати здатність організації зробити взаємодію з клієнтами значущою, 
природною, простою та безперебійною. Вони повинні бути динаміч-
ними та привабливими, зосереджуючи увагу на всіх аспектах подоро-
жі клієнта, через різні канали доставки, щоб стимулювати залучення й 
утримання клієнтів. Інновації можуть уключати надання послуг клієн-
там по-новому, усунення проблемних ситуацій для клієнтів, спрощення 
взаємодії з користувачем, керований даними досвід і зміни, пов’язані з 
безпечним обслуговуванням клієнтів під час пандемії.

3. Людський капітал – інновації в цій категорії визнаються стратегі-
ями, інвестиціями чи діями, що здійснюються для творчого формуван-
ня досвіду й ефективності працівників організації, програм чи пере ваг. 
Вони можуть спричинити значний культурний зсув або зміни в управ-
лінні. Інновації можуть уключати унікальний підхід до управління 
робочою силою чи досвідом співробітників, удосконалення навчання 
та розвитку, різноманітність, справедливість та ініціативи, інновації 
навколо співпраці у віддалених робочих середовищах і вдосконалені 
інстру менти управління ефективністю.

4. Вдосконалення внутрішніх процесів – внутрішні процеси повинні 
бути перероблені та виконуватися по-різному, щоб задовольнити потре-
би клієнта, забезпечуючи цінність і персоналізацію найбільш дієвим та 
ефективним способом. Інновації в цій категорії можуть уключати фронт 
чи бек-процеси, впровадження нових технологій, що сприяють змінам, 
або нові підходи для забезпечення ефективності та/або покращення якості.

5. Маркетинг – інновації в цій категорії повинні демонструвати оригі-
нальні, привабливі кампанії, що підтримуються найсучаснішими тактиками 
та методами розгортання. Сюди також можна віднести вміст, вироблений для 
нішової аудиторії споживачів, розумні PR і рекламні кампанії, що захоплю-
ють уяву споживачів, стратегії реалізації обіцянок щодо клієнтського досвіду 
або успішних комунікацій з управління кризовими ситуаціями чи змінами.

6. RegTech – інновації в цій категорії повинні забезпечити уні-
кальні рішення для ключових проблем дотримання нормативних ви-
мог, з якими сьогодні стикаються компанії фінансових послуг, таких 
як  AML-KYC (anti money laundering – протидія відмиванню грошей; 
know your customer – знай свого клієнта), GDPR (general data protection 
regulation – загальний регламент про захист даних), моніторинг транзак-
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цій, автоматизація регуляторної звітності тощо. Спільні рішення, коли 
банки, регуляторні органи та постачальники рішень спільно працюють 
над вирішенням загальних проблем.

7. Товари та послуги для малого бізнесу – товари та послуги в цій 
категорії повинні демонструвати прихильність до створення, зростання, 
ефективності та/або розширення малого бізнесу з доходом 10 млн дол. 
США або менше. Інновації можна знайти в таких послугах, як консал-
тинг, фінансове планування, казначейство, інвестиції й інші. Вони також 
можуть базуватися на технологіях, що включають аналіз даних, ШІ, до-
повнену реальність, біометрію тощо. Представлення можуть включати 
інновації з точки зору патентів або перших на ринку розробок.

8. Вплив на суспільство та громаду – спеціально розроблені або 
вдосконалені продукти, послуги та програми, що забезпечують нові 
форми доступності для задоволення потреб клієнтів за особливих об-
ставин. Ініціативи, що демонструють найвищий рівень прихильності 
етичним діловим практикам, які вшановують споживачів і надихають 
інші фінансові установи працювати з таким самим рівнем доброчеснос-
ті. Інновації можуть уключати відкриття нового фінансового доступу 
для недостатньо забезпеченого населення або інвестиції в екологічні чи 
соціальні цілі, які приносять користь конкретним громадам [2].

Інформацію про переможців BAI Global Innovation Awards 2020 та їх 
інноваційні продукти за різними категоріями зібрано в табл. 1.

Таблиця 1
Переможці BAI Global Innovation Awards 2020 та їх інноваційні 

продукти
Організація Інновація

1 2
Споживчі товари або послуги

First National 
Bank

(Південна 
Африка)

Dynamic Life Home (будинок динамічного життя): динамічно від-
стежує непогашену суму кредиту на житло клієнтів банку й авто-
матично коригує їхнє страхове покриття життя відповідно до цієї 
суми. Якщо клієнт швидше виплатить свою позику або виведе 
кошти зі свого банку, сума покриття відповідно зменшиться або 
збільшиться. Ця інновація автоматично пристосовує страхуван-
ня життя клієнта відповідно до його унікальних потреб.

Клієнтський досвід

Bank of 
Montreal
(Канада)

BMO AI Cash Flow Prediction (штучний інтелект прогнозуван-
ня грошових потоків): надає клієнтам інтелектуальне прогно-
зування майбутніх дефіцитів готівки та пропонує рішення, щоб 
повернутися на потрібний шлях. Клієнтам пропонується попе-
редження про прогнозовану суму та терміни дефіциту в рамках 
мобільного банкінгу, а також рекомендації щодо управління де-
фіцитом (тобто переказувати кошти, кредитну лінію). Фактори 
прогнозування коштів і витрат клієнта на декількох рахунках.
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1 2
Людський капітал

Citizens 
Financial 

Group
(США)

Jamie™ Virtual Career Assistant (віртуальна помічниця кар’єри): 
надає для громадян вражаючий, персоніфікований і сучасний 
досвід кандидатів для всіх потенційних клієнтів та забезпечує 
ефективність і нові можливості впродовж усього процесу на-
бору персоналу. Jamie™ використовує інтуїтивно зрозумілу 
розмовну мову і може розуміти природну мову користувача. 
Вона навіть використовує смайлики у своїх відповідях. Зовніш-
ні шукачі роботи задіяли чат із Джеймі для пошуку відкритих 
робочих місць і початку процесу подання заявки. Jamie™ вза-
ємодіяла із понад 18 000 кандидатів, відповідаючи на 60 000 
запитів про переваги, культуру компанії та процес співбесіди, а 
також актуальні питання щодо підходу громадян до Covid-19 та 
різноманітності, справедливості й інклюзії.

Вдосконалення внутрішніх процесів

CaixaBank 
S.A.

(Іспанія)

The new Mobility section at Now (новий розділ «Мобільність» на 
сайті Now): це нововведення має на меті запропонувати клієн-
там гнучку мобільність завдяки різним продуктам, доступним 
на CaixaBankNow. Проєкт «Мобільність» в основному впливає 
на навколишнє середовище та на укладання контрактів на про-
дукти через 100 % цифрові канали, які зараз дуже необхідні.

Маркетинг

Emirates 
NBD Bank

(ОАЕ)

Emirates NBD Anti-Phishing «It Wasn’t Me» Campaign (агітацій-
на кампанія «Це був не я»): за ці роки ОАЕ втратили мільярди 
через фішинг (вид шахрайства, метою якого є виманювання у 
довірливих або неуважних користувачів мережі персональних 
даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або 
обміну валюти, інтернет-магазинів). Emirates NBD хотів підви-
щити рівень обізнаності та навчити людей щодо цієї важливої 
теми. Разом, як спільна ініціатива державної служби, з полі-
цією Дубаю та урядом Дубаю, кампанія «Захистіть свій раху-
нок» – це історія, розказана в екранізації популярної поп-пісні 
«Це був не я». Вона розповідає про клієнта банку, який став 
жертвою шахрайства та втратив гроші.

RegTech

Ping An 
Technology 
(Shenzhen) 
Co., Ltd.
(Китай)

Pingan Beehive Federated Intelligence Platform (федеральна роз-
відувальна платформа Pingan Beehive): це нова технологія, яка 
розробляє моделі машинного навчання без агрегування даних 
і використовує значення даних для застосування ШІ. Феде-
ральна розвідувальна платформа Beehive забезпечує безпечну 
співпрацю даних і рішення для оптимізації ШІ.

Продовження таблиці 1
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1 2
Товари та послуги для малого бізнесу

Banco 
Bradesco

(Бразилія)

Open Banking Initiative: Portal MEI, solutions for the individual 
micro entrepreneur (відкрита банківська ініціатива: портал 
MEI, рішення для індивідуального мікропідприємця): Banco 
Bradesco – перший банк, який безкоштовно запропонував мо-
дель платформи Open Banking і включає всі необхідні рішення, 
які шукають окремі мікропідприємці. Портал MEI, перша плат-
форма, побудована на основі моделі відкритого банкінгу в Бре-
деско, забезпечує привабливий і суттєвий досвід для клієнтів, 
пропонуючи фінансові та нефінансові продукти й послуги від-
повідно до їхніх потреб, а це набагато інший досвід та цінність, 
ніж просто відкриття рахунку.

Вплив на суспільство та громаду

Woodforest 
National Bank

(США)

Woodforest CEI-Boulos Opportunity Fund (фонд можливостей): 
Woodforest є одним з перших банків, який розробив власний 
фонд «Зони можливостей», що сприяє громадам з низьким 
рівнем доходу у 17 штатах. Фонд можливостей – це інновацій-
на співпраця між Woodforest (інвестор) та CEI-Boulos Capital 
Management (менеджер фонду). Фонд, який інвестував понад 
11 млн дол. США в 11 проєктів, збільшує додаткові борги на 
233,7 млн дол., створюючи 1800+ робочих місць і 1000 доступ-
них житлових одиниць.

Джерело: укладено автором на основі [2].

Висновки. Отже, як бачимо, фінансові інноваційні продукти пере-
можців BAI Global Innovation Awards 2020 дають змогу користувачам 
відстежувати непогашену суму кредиту на житло та страхове покриття 
життя, прогнозувати грошові потоки, укладати контракти на продукти 
через 100 % цифрові канали, користуватися платформою Open Banking, 
отримати інвестиції, а також обізнаність щодо фішингу.

Література:
1. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. URL: https://bank.

gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025 (дата звернення: 09.10.2021).
2. Bank Administration Institute: веб-сайт. URL: https://www.bai.org/

Продовження таблиці 1
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УДК: 657.631.6: 336.61 (477)

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗВО НА РИНКУ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ 

РИЗИКМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЯКІСНОГО ОБЛІКОВО
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю. Ю. Харчук,
Національний університет «Острозька академія»,

julia.kharchuk@oa.edu.ua

На сучасному етапі розвитку ринку освітніх послуг України заклади 
вищої освіти (далі – ЗВО) функціонують щоденно реагуючи на ряд ен-
догенних та екзогенних викликів. Так, середньостатистичному ЗВО по-
трібно враховувати інтеграційні процеси у вітчизняний та глобальний 
освітній простір; підвищення вимог здобувачів освіти до якості освіт-
ніх послуг; швидкозмінні та нестабільні економічні умови діяльності; 
посилення конкуренції за абітурієнта (і того, що за рівнем своїх знань 
може вступити на бюджетну пропозицію і стати джерелом формування 
коштів загального фонду, і за потенційного платоспроможного контр-
актника – фінансові ресурси якого поповнюватимуть спеціальний фонд 
закладу освіти). Зазначені вище основні фактори вимагають від ЗВО 
сучасних підходів та інноваційних практичних управлінських рішень з 
метою забезпечення конкурентних переваг та стійких позицій на ринку 
освітніх послуг України, особливо у контексті ризик-менеджменту та 
якісного обліково-аналітичного забезпечення діяльності. 

В свою чергу, однозначного підходу щодо трактування сутності 
конкурентоспроможності ЗВО у контексті ризик-менеджменту та об-
ліково-аналітичного забезпечення їхньої діяльності немає (табл.1). 
Розглянувши праці науковців, вважаємо за доцільне, трактувати конку-
рентоспроможність ЗВО як узагальнюючий показник діяльності, який 
включає наявність конкурентних переваг, здатність закріпитися та збе-
регти позиції на ринку освітніх послуг, максимальне задоволення по-
треб споживачів, здатність забезпечувати вищу ефективність діяльності 
у порівнянні зі своїми конкурентами. Крім цього, до моделі оцінювання 
ризиків ЗВО, в умовах належного обліково-аналітичного забезпечення 
ефективної діяльності та фінансування надання якісних освітніх послуг, 
врахування особливостей здійснення ризик-менеджменту, слід врахо-
вувати такі групи факторів як: фактичні витрати ЗВО, спрямовані на 

© Ю. Ю. Харчук, 2021
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надання освітніх послуг, у тому числі утримання матеріально-технічної 
бази; витрати на утримання персоналу (як професорсько-викладацького 
складу, так і допоміжного персоналу), з урахуванням зростання міні-
мальної та середньої заробітної плати; специфічні витрати, які визна-
чаються особливими потребами освітнього процесу.

Таблиця 1
Різні підходи до трактування сутності поняття 

«конкурентоспроможність» ЗВО у контексті ризикменеджменту 
та обліковоаналітичного забезпечення діяльності

Автор Трактування сутності поняття  
«конкурентоспроможність ЗВО» як здатності

Прус Л. Р. 

з погляду ціни, якості та асортименту задовольняти наявні 
та формувати майбутні потреби споживачів на конкретно-
му ринку освітніх послуг у певний проміжок часу, забезпе-
чуючи при цьому суспільну спрямованість і власний стійкий 
розвиток за рахунок конкурентних переваг.

Кравченко К. В. 

пристосовуватися до потреб споживачів освітніх послуг, 
функціонувати відповідно до сформованої стратегії свого 
розвитку, спираючись на ефективне використання ресурсів і 
довгострокову співпрацю із партнерами.

Романова І. Б. 
функціонувати у динамічному конкурентному середовищі із 
позитивною динамікою щодо утримання конкурентних пе-
реваг.

Безтелесна Л. І. 

задовольняти потреби споживачів, забезпечувати суспіль-
ну користь, використовувати усі конкурентні переваги для 
ефективного розвитку, швидко адаптуватися до змін на рин-
ках освітніх послуг і праці.

Карпюк О. А.
аналізує конкурентоспроможність ЗВО через призму конку-
рентоспроможності освітніх послуг, які надає навчальний 
заклад на ринку послуг вищої освіти.

Джерело: сформовано автором на основі [2].

Закономірно, що фінансово та економічно стійкі ЗВО займають ліди-
руючі позиції у національних та міжнародних рейтингах, користуються 
попитом на ринках освітніх послуг, мають достатній рівень фінансо-
вих ресурсів для покриття не лише поточних витрат, а й фінансування 
 бюджетів розвитку, реалізації науково-дослідних проєктів, перемага-
ють у конкурентній боротьбі за абітурієнта та висококваліфікованого 
викладача, мають потенціал розвитку як у інтелектуальному, так і ма-
теріальному вимірі. 

Конкурентоспроможність ЗВО також слід розглядати через призму 
теорії обмежень, зокрема брати до уваги такі обмеження як [3]: змен-
шення бюджетного фінансування; недостатність сучасної матеріально-



159Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

технічної бази; брак висококваліфікованих кадрів, які виїзджають за 
кордон або працевлаштовуються у секторах економіки з більшою заро-
бітною платою; зменшення кількості абітурієнтів з високою успішністю 
для вступу на бюджет та платоспроможністю здобуття вищої освіти за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб; зростання запитів потенційних 
абітурієнтів щодо якості та інноваційності отриманих освітніх послуг; 
місце розташування ЗВО, оскільки заклади освіти, розташовані у не-
величких населених пунктах, програють столичним та обласним; за-
гострення конкуренції між українськими ЗВО, що, насамперед, сприяє 
покращенню якості послуг освітнього та неосвітнього характеру, однак 
у багатьох випадках призводить до використання недобросовісних піар 
технологій; збільшення конкуренції між вітчизняними та зарубіжними 
ЗВО, які пропонують українським абітурієнтам вступ без сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання; значна кількість ЗВО, спеціаль-
ностей та освітніх програм, які частково відповідають вимогам сучасно-
го ринку праці; відсутність постійних дієвих зв’язків з роботодавцями, 
одними із основних стейкхолдерів освітніх програм, які прагнуть пра-
цевлаштовувати винятково висококваліфіковані кадри зі стажем та до-
свідом роботи, водночас не беручи безпосередньої участі в освітньому 
процесі як в інтелектуальному, так і фінансовому аспекті; недоскона-
лість менеджменту ЗВО, зокрема відсутність якісного ризик-менедж-
менту, особливо у контексті неврахування ринкових обмежень під час 
планування й проведення вступної кампанії, формування пропозиції 
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм для потенційних 
вступників. 

Підтвердженням зростання постійної конкуренції між закладами ви-
щої освіти може бути динаміка кількості ЗВО та здобувачів освіти у них 
за 1990-1991 н. р. – 2019-2020 н. р. (табл.2).

Таблиця 2
Динаміка кількості ЗВО та здобувачів освіти у них  

за 19901991 н. р. – 20192020 н. р.
(на початок навчального року)

Навчаль
ний рік

Кількість ЗВО, од. (на початок 
навчального року) Кількість осіб у ЗВО, тис.

коледжі, техні
куми, учили

ща2

університе
ти, академії, 
інститути3

коледжі, 
технікуми, 
училища2

університе
ти, академії, 
інститути3

1990-1991 742 149 757,0 881,3
1991-1992 754 156 739,2 876,2
1992-1993 753 158 718,8 855,9
1993-1994 754 159 680,7 829,2
1994-1995 778 232 645,0 888,5
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1995-1996 782 255 617,7 922,8
1996-1997 790 274 595,0 976,9
1997-1998 660 280 526,4 1110,0
1998-1999 653 298 503,7 1210,3
1999-2000 658 313 503,7 1285,4
2000-2001 664 315 528,0 1402,9
2001-2002 665 318 561,3 1548,0
2002-2003 667 330 582,9 1686,9
2003-2004 670 339 592,9 1843,8
2004-2005 619 347 548,5 2026,7
2005-2006 606 345 505,3 2203,8
2006-2007 570 350 468,0 2318,6
2007-2008 553 351 441,3 2372,5
2008-2009 528 353 399,3 2364,5
2009-2010 511 350 354,2 2245,2
2010-2011 505 349 361,5 2129,8
2011-2012 501 345 356,8 1954,8
2012-2013 489 334 345,2 1824,9
2013-2014 478 325 329,0 1723,7
2014-20151 387 277 251,3 1438,0
2015-20161 371 288 230,1 1375,2
2016-20171 370 287 217,3 1369,4
2017-20181 372 289 208,6 1330,0
2018-20191 370 282 199,9 1322,3
2019-20201 338 281 173,6 1266,1

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Доне-
цькій та Луганській областях.

2До 2016/17 навчального року – вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акре-
дитації.

3До 2016/17 навчального року – вищі навчальні заклади ІІІ- IV рівнів 
акредитації.

Джерело: сформовано автором на основі [1].

Таким чином, з метою забезпечення конкурентоспроможності на 
ринку освітніх послуг ЗВО потрібно на постійній основі досліджува-
ти освітнє середовище, впроваджувати ризик-менеджмент з метою від-
слідковування слабких сторін та шляхів їх усунення, враховуючи тео-
рію обмежень та важливість здійснення якісного обліково-аналітичного 

Продовження таблиці 2
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забезпечення діяльності відповідно до чинного законодавства. Реаліза-
ція зазначених вище заходів сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності ЗВО в досить мінливому середовищі їхнього функціонування.

Література:
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ua/ (дата звернення: 28.09.2021 р.). 
2. Пурій Г. М., Кузнєцова М. Б. Конкурентоспроможність закладів ви-

щої освіти: сутність та основні фактори її забезпечення. Економiка та 
держава. 2020. № 10. С. 150–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.150

3. Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної без-
пеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень. Нау-
кові записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

І. І. Чуницька, А. С. Ясентюк,
Університет державної фіскальної служби України,  

nastysha17fin@ukr.net

Нестабільність в економічній та соціальній сферах національно-
го розвитку останнім часом посилює роль страхової діяльності в за-
безпеченні фінансової безпеки окремих регіонів і держави в цілому, 
сталого розвитку економіки, підвищенні добробуту населення. Фор-
мування ефективних орієнтирів страхування уможливлює захист інтер-
есів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових випадків, 
пом’якшує вплив техногенних, природних та інших видів ризику. Разом 
з тим рівень розвитку страхового ринку в Україні уповільнився. 

Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких 
формуються попит і пропозиція на страхові послуги, а також здійсню-
ється акт їх купівлі-продажу [1].

Страховий ринок є одним із пріоритетних напрямів розвитку вітчизня-
ної економіки, оскільки, крім виконання компенсаційної функції, він зда-
тен акумулювати значні інвестиційні ресурси. Для виявлення його ролі у 
фінансовій системі країни проаналізуємо основні тенденції його розвитку.

Одним з ключових моментів розвитку страхового ринку є кількість 
страхових компаній, що функціонують на ринку. Згідно зі статистичною 
інформацією НБУ загальна кількість страхових компаній (далі – СК) в 
Україні станом на 25.05.2021 становила 191, у тому числі СК «life» – 
19 компаній, СК «non-life» – 172 компанії, у порівнянні з 2018 роком за-
гальна кількіссть – 281 компанія, у тому числі СК «life» – 30 компаній, 
СК «nonlife» – 251 компанія) табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка кількості страхових компаній в Україні за 2017‒2020 рр.
Кількість СК 2017 2018 2019 2020 25.05.2021 

Загальна 294 281 233 210 191
СК «Non-life» 261 251 210 190 172

СК «Life» 33 30 23 20 19

Джерело: побудовано автором на основі даних [2,5].

© І. І. Чуницька, А. С. Ясентюк, 2021



163Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Ми можемо спостерігати тенденцію до зниження кількості, в порів-
нянні з минулими досліджуваними роками. Враховуючи ще те що, в 
2020 році весь світ сколихнула складна ситуація, і довелося працюва-
ти в умовах пандемії та карантинних вимогах, компаніям довелося ще 
активніше конкурувати між собою, щоб втриматися на ринку, статис-
тика може отримати ще нижчі цифри, в результаті об’єктивно постає 
завдання вдосконалення організації та ефективності роботи страхової 
компанії. 

Також, в розрізі страхових премій найбільшу частку валової стра-
хової премії протягом останніх шести років має добровільне майнове 
страхування. Цей вид страхування постійно займає лідируючі позиції 
(56–60% від загальної суми валових страхових платежів).

У нинішніх умовах найбільш актуальними є інновації, які спрямо-
вані на розвиток нових каналів збуту. Щоб збільшити обсяги продажів 
страхового продукту на етапі його виведення на ринок, варто сформу-
вати нові методи збуту продукту. Необхідним є також впровадження 
інновацій, пов’язаних з новітніми інформаційними технологіями для за-
безпечення високої якості надання страхових послуг. Прикладом таких 
інновацій є CRM технологія супроводу клієнтів, під якою розуміється 
сукупність методів управління процесами комплексного обслуговуван-
ня клієнтів [5]. 

Один з таких перспективних методів – організація продажів через 
Інтернет. Оскільки мережа Інтернет розвивається активними темпами, 
страховим організаціям варто звернути увагу на розвиток і своєчасне 
вдосконалення своїх електронних веб-сайтів.

Наступним кроком є удосконалення системи оподаткування страхо-
вої галузі, залучення страхового ринку до вирішення проблем соціаль-
ного страхування та заохочення населення до медичного та пенсійного 
страхування;

Важливим аспектом є налагодження шляхів співробітництва з іно-
земними страховими компаніями та закріплення ділових зв’язків з ними 
у довгостроковій перспективі з метою запозичення іноземного досвіду 
для покращення структури страхового ринку, яка б відповідала міжна-
родним вимогам [4].

Ще однією тенденцією, є необхідність створення єдиної державної 
стратегії розвитку страхових ринків України, яка б відповідала реально-
му стану національної економіки та мала позитивний вплив на розвиток 
страхового сектору держави. Ключовою рушійною силою при розробці 
та впровадженні стратегії має стати НБУ та власне – самі страховики. 
Від взаємодії органів державного нагляду і суб`єктів цього сектору буде 
залежати ефективність функціонування ринку.

Правильна організація, та дотримання цих тенденцій, допоможе по-
долати кризовий стан та забезпечить успішне і ефективне функціону-
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вання страхової діяльності, та можливості гідної конкуренції на між-
народній арені.
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Франчайзингові відносини сприяють швидкому просуванню сучас-
них технологій як у сфері виробництва, так і у сфері послуг. Україн-
ський ринок пропонує багато можливостей для міжнародного франчай-
зингу [1, с 255]. Досвід західних країн свідчить про те, що успішний 
розвиток економіки країни визначається інтеграцією дрібних фірм і ве-
ликих компаній, які є основними елементами системи західної економі-
ки. Міжнародний франчайзинг як одна з форм бізнесу сьогодні досить 
динамічно розвивається, оскільки франшиза є більш простим способом 
проникнення підприємств на світові ринки і не потребує значних інвес-
тиційних ресурсів для започаткування справи.

Великі фірми приносять в цю систему стабільність і керованість, а 
малі, які формують конкурентне середовище, забезпечує гнучкість та 
індивідуалізацію виробництва. Очевидно, що посилення взаємодії вели-
кого і малого бізнесу на основі франчайзингу необхідно і для успішного 
розвитку економіки України.

Однак, за визначенням Міжнародної асоціації франчайзингу: «Фран-
чайзинг – це договірні відносини між франшизодавцем і франшизоод-
держувачем, де франшизодавець пропонує або зобов’язується виявити 
постійний інтерес до діяльності франшизоодержувача в таких сферах, 
як ноу-хау та навчання персоналу, тоді як франшизоодержувач здій-
снює власну діяльність під спільним фірмовим найменуванням, форма-
том і/чи процесом, яким володіє франшизодавець, та вклав або вкладе 
значні інвестиції у це підприємство із власних ресурсів» [4]. Основні 
переваги та недоліки франчайзингу в Україні показано в таблиці 1. 
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Таблиця 1
Переваги та недоліки франчайзингу в Україні 

Переваги Недоліки
Спрощення управлінської процедури Складна процедура кредитування
Впізнаваність товарного знаку Незахищеність українських франчайзі

Додатковий дохід
Недосконалість нормативно-законо-
давчої бази, стосовно франчайзинго-
вих відносин

Економічний розвиток мережі Франчайзі може вийти з мережі та ста-
ти конкурентом

Більше територіальне охоплення Високий рівень залежності від фран-
чайзера

Можливість виходу на іноземні ринки

Успіх франчайзі знаходиться в прямій 
залежності від успіху всієї мережі

Готова і перевірена на практиці біз-
нес-модель
Перевірена технологія виробництва
Рекламна та інформаційно-консульта-
ційна підтримка

Франчайзинг додає до економічного зростання 7-10% економічно-
го впливу робочої сили, або 18-20% економічного впливу капіталу, або 
25-26% економічного впливу експорту. Таким чином, знаходимо під-
твердження гіпотези про важливість франчайзингу для економічного 
зростання обраної групи європейських країн, в тому числі України. 

Для вітчизняної економіки франчайзинг є відносно новим явищем, 
тоді як у розвинутих країнах франчайзинг сторіччями практикувався як 
засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах рис 1.

Рис. 1. Відсоток фірм, що працюють по франчайзингу у світі* 

*Джерело: за даними [3]. 
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Проаналізувавши досвід виходу торговельних франчайзингових ме-
реж Польщі на український ринок, доходимо висновку, що майбутнє 
України на європейському ринку безпосередньо залежить від її участі 
в усіх процесах, які стосуються інтернаціоналізації, а також створення, 
залучення та трансферу новітніх технологій та ноу-хау. За умов низь-
кої інноваційної активності нашої держави важливо використовувати 
франчайзинг як одну із форм фінансування високотехнологічної діяль-
ності, спираючись на досвід європейських держав. Це збільшить шанси 
України на підвищення конкурентоспроможності економіки загалом, 
зміцнення своїх позицій на міжнародному ринку. Динаміку кількості 
франчайзерів в Україні показано на рисунку 2. 
 

Рис 2. Динаміка кількості франчайзерів в Україні, 20092020 рр.*

*Джерело: за даними [2]. 

Франчайзинг є дуже зручним способом виходу на закордонний ри-
нок, за якого підприємство стає елементом великої корпорації з відомим 
товарним знаком, логотипом, визнаним рівнем менеджменту, ексклю-
зивною технологією та обладнанням, якісною продукцією і високим 
рівнем обслуговування. Міжнародний франчайзинг дає змогу франчай-
зеру бути присутнім на багатьох ринках без додаткових витрат. Однією 
з основних переваг такої стратегії є висока швидкість створення мережі 
франшиз в одній чи декількох країнах, а також сприятливі умови для 
входження як на невеликі, так і на великі ринки. Таким чином фран-
чайзинг впливає не лише на формування єдиного ринку ЄС, а також на 
інтеграцію до нього країн-сусідів. 

Франчайзинг у сучасних умовах охоплює багато сфер господарю-
вання та є ефективним способом виходу підприємств на світові ринки, 
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не потребуючи для цього значних коштів, а надаючи можливість про-
давати свою розроблену модель ведення господарської діяльності. Для 
того, щоб міжнародний франчайзинг міг активно розвиватися та напо-
внювати ринки своєю продукцією доцільно: проводити сегментування 
зовнішніх ринків та орієнтуватися на потреби покупців; при продажі 
франшиз коригувати діяльність підприємства відповідно до культурних 
особливостей даної місцевості; впроваджувати інноваційні технології 
та залучати інвестиції у найпривабливіші для розвитку франчайзингу 
сектори економіки (готельно-ресторанний бізнес, роздрібна торгівля та 
сфера послуг). 
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Проєктний підхід активно запроваджується в Україні. Це пов’язано з 
кращим контролем за визначенням цілей використання коштів, резуль-
татів, які досягаються з урахуванням обмежень часу, ресурсів, фінансів 
та показників якості. Світовий досвід визначає управління проєктами – 
найефективніший спосіб планування інвестицій, який дозволяє забезпе-
чити задоволення очікувань клієнтів, конкурентні переваги, прозорість 
процесів для керівництва, розроблення нової інноваційної продукції, а 
також підвищення результативності освоєння та ефективності викорис-
тання інвестиційних коштів [8, с. 48]. 

Реформа децентралізації відкрила можливості активного залучення 
ОТГ (об’єднаних територіальних громад) до впровадження проєктів та 
пошуку коштів під їх фінансування. Основними напрямами проєктів 
ОТГ є економічне та соціальне забезпечення громади, тому саме ці про-
єкти стають вагомими для розвитку територій, покращень якості життя 
для громадян.

На сьогодні завершилась передача значної частини повноважень, 
ресурсів та відповідальності на місцевий рівень. Частина громад швид-
ко відчули позитивні зміни в розвитку, в залученні ресурсів в проєкти 
енергоефективності, капітальних ремонтів, будівництва, інновацій у 
водо-, теплопостачанні та водовідведенні, та ін. Разом з тим, є громади, 
які потребують активніших дій місцевих органів управління, зокрема, 
щодо пошуків фінансування проєктів та залучення громадян до визна-
чення пріоритетів розвитку ОТГ. Тому актуальністю цього досліджен-
ня є визначення джерел проєктного фінансування для розвитку ОТГ в 
Україні.

В останні роки області та територіальні громади визначили стратегії 
їх розвитку. Реалізація стратегічних напрямків тісно пов’язана з реалі-
зацією інвестиційних, інфраструктурних проєктів. Важливо, що інфра-
структурі проєкти потребують фінансування з різних джерел, оскільки 
обсяги вкладених ресурсів є значними для кожного окремого учасника 
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проєкту. Тому органам ОТГ потрібно проводити співпрацю з різними 
учасниками проєкту та залучати кошти з різних джерел. Зокрема, таки-
ми джерелами є: 

1. Власне фінансування. Основними джерелами проєктного фінан-
сування ОТГ є власні доходи та кошти, передані з державного бюджету 
у вигляді цільових субвенцій та дотацій. Так, власними доходами є: час-
тина відрахувань від загальнодержавних податків і зборів; місцеві по-
датки і збори, інші надходження (кошти від приватизації комунального 
майна, благодійні кошти, гранти, штрафи та ін.). Разом з тим більшість 
коштів надходять ТГ за рахунок державних субвенцій, що ставить важ-
ливе питання фінансування проєктів розвитку для громад, які не мають 
достатнього фінансового забезпечення. Відзначимо, що з 2016 року вве-
дена субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад, розмір якої зріс з 40 млн. дол. у 2016 році до 84 млн. дол. у 
2020 році (за даними [9]). Активно у громадах створили проєктні від-
діли, які фінансуються за бюджетні кошти та займаються залученням 
фінансування в ОТГ та реалізацією проєктів. 

З 2015 року в Україні активно розвиваються бюджети участі/гро-
мадські бюджети/партисипативне бюджетування. Саме жителі ОТГ по-
дають проєктні заявки на фінансування. Всі проєкти стосуються лиш 
територіальної громади, мають економічний чи соціальний напрям, 
спрямовані на задоволення потреб жителів громади та визначення про-
блемних питань. За роки застосування громадських бюджетів зросла 
якість написаних проєктних заявок та участь жителів. 

2. Державні інвестиції. Державний фонд регіонального розвитку 
щорічно виділяє ресурси для розвитку громад за рахунок Державного 
бюджету України – не менше, ніж 1 відсоток обсягу доходів загального 
фонду держбюджету. Кошти виділяють на основі конкурсу серед наді-
сланих проєктних заявок, які повинні відповідати пріоритетам, визначе-
ним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку 
регіонів і планам заходів з їх реалізації. Усі дані розміщені в публічному 
доступі [5], що дає можливість управлінцям на місцях розуміти напря-
ми фінансування державою регіонів, порівнювати ефективність проєк-
тів, вчитись на чужому досвіді. 

У 2015 році обсяг профінансованих проєктів ДФРР становив 
115 млн. дол., що зросло до 308 млн.дол. у 2019 році, та 300 млн. дол. у 
2020 році (за даними [9]). Пріоритними напрямками державної підтрим-
ки ОТГ залишаються проєкти для розвитку підприємництва, енерго-, 
ресурсозбереження, розвиток туристичної галузі, охорону здоров‘я, со-
ціальний захист та соціальне забезпечення тощо

Для підтримки економіко-соціального розвитку регіонів важливе 
значення має і державна підтримка на проєкти регіонів за рахунок ко-
штів Європейського Союзу. Так, з 2017 року фінансуються проєкти в 
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категоріях відбору: «Інноваційна економіка та інвестиції», «Сільський 
розвиток», «Розвиток людського потенціалу», «Розвиток туризму», «За-
гальноукраїнська солідарність», «Підтримка розвитку депресивних те-
риторій», «Ефективне управління регіональним розвитком». Перемож-
цями стають саме міські, обласні, сільські адміністрації та міністерства, 
які опікуються цими питаннями. У 2020 році найбільше проєктів-пере-
можців визначено саме за категорією «Інноваційна економіка та інвес-
тиції» – як пріоритет фінансування [4]. 

Здійснення державних інфраструктурних проєктів за рахунок Дер-
жавного бюджету України, державних кредитів також позитивно впли-
ває на розвиток ОТГ. Так, наприклад, проєкт «Велике будівництво» 
чи інфраструктурі проєкти Міністерства інфраструктури України [2] 
 дають поштовхи розвитку на регіональному рівні.

3. Обласні інвестиції. Обласні адміністрації за рахунок власних ко-
штів, залучених за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, 
за рахунок виграних конкурсів в урядових та неурядових організаціях 
також здійснюють проєктне фінансування. Крім того, щорічно прово-
дять конкурси проєктів серед територіальних громад області, що по-
силює застосування проєктного підходу на різних рівнях управління. 

4. Приватні інвестиції. Важливим ресурсом залишаються приватні 
інвестиції. Зокрема, для соціальних проєктів, проєктів для змін в осві-
ті, охороні здоров’я, культури застосовують фандрейзинг, спільнокошт 
(кроудфандинт), спонсорство, ендавмент. 

Для реалізації значних інвестиційних проєктів, актуального розви-
тку набуває державно-приватне партнерство. Основна мета – розподіл 
фінансування, ризиків, вигод між учасниками проєктів. Територіальні 
громади розпочинають використання цього інструменту для реалізації 
проєктів.

Також варто врахувати інвестиції, іноземні зокрема, які надходять у 
різні галузі промисловості на приватних засадах. Є взаємозв’язок між 
розвитком територіальних громад, їх ресурсами, наприклад, земельни-
ми, відритістю та підприємливістю органів місцевого самоврядування 
та вкладеними інвестиціями. А розвиток приватного бізнесу на пряму 
впливає на фінансове забезпечення регіону та впровадження проєктів 
розвитку за рахунок власних джерел. Лідерами за іноземними інвести-
ціями є Одеська та Запорізька області [6].

5. Міжнародні фонди. Міжнародні фонди фінансують проєкти со-
ціальної сфері (зокрема, освітні), проєкти з розвитку інфраструктури, 
рідше економічні та екологічні проєкти. Більшість фінансових ресурсів 
надходить з ЄС та США на безповоротній основі. Прикладами є ПРО-
ОН (UNDP), Агенція США з міжнародного розвитку (USAID). Діючі 
проєкти розміщено в загальному доступі [3], що також сприяє розумін-
ню ОТГ в напрямах фінансування та доступності цих ресурсів. В умо-
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вах реалізації проєктів ОТГ застосовують також міжнародну технічну 
допомогу для вирішення пріоритетних завдань суспільної трансформа-
ції та економічного розвитку (наприклад, «Партнерство для розвитку 
міст» (Проект ПРОМІС)). Для таких проєктів головне можливості ОТГ 
продовжувати функціонування залучених ресурсів. 

6. Запозичення. Органи місцевого самоврядування ТГ мають право 
здійснювати місцеві запозичення до бюджету, як на внутрішньому, так 
і на зовнішніх ринках, що розширило фінансові можливості для гро-
мад. Запозичення зараховуються до бюджету розвитку і спрямовуються 
на реалізацію інвестиційних проєктів. Їх метою є розвиток комуналь-
ної інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих технологій, 
створення, приріст чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого 
користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань місь-
ких рад, спрямованих на задоволення інтересів населення їх громад [1, 
с.55]. Разом з тим, обсяги випущених облігацій на внутрішньому ринку 
невисокі (2018 рік – 5 випусків на 740 млн. грн., 2019 рік – 2 випуски на 
500 млн. грн. [7, с.48]).

В цілому проєкте фінансування для розвитку ОТГ розвивається в 
Україні. Зростає кількість та якість розробки, покращується ефектив-
ність реалізації проєктів для розвитку ОТГ в Україні. Зросла кількість 
задіяних інструментів залучення фінансових ресурсів. Проте проблем-
ними питаннями і далі залишаються потреба підняття професійності 
у використанні проєктного менеджменту, проєктного фінансування 
об’єднаними територіальними громадами, розуміння керівництва у 
важливості розробки проєктів та пошуку коштів під їх реалізацію у різ-
них фінансових фондах. 
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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ  
ТА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ОПОДАТКУВАННЯ

С. В. Юдіна, Ф. М. Жюдіт,
Дніпровський державний технічний університет,  

valerii0847@gmail.com

На основі філософського сприйняття податку як об’єктивної необ-
хідності розвинулися теоретичні основи оподаткування. 

Сучасні економісти пов’язують системне оформлення науки про 
податки як специфічної сфери фінансової науки після виникнення та 
розвитку товарно-грошових відносин, закріплення сучасних основ дер-
жавності та створення теорії класичної політекономії.

Виходячи з таких базисних основ, сучасна теорія розглядає податки 
як основний елемент процесу відтворення та чинника забезпечення еко-
номічного зростання.

Методологія оподаткування виводить поняття «податок» зі сфе-
ри його  філософського сприйняття  до конкретної податкової практики.

Нажаль і сьогодні методологічні основи оподаткування залишають-
ся недостатньо дослідженою вітчизняною фінансовою наукою галуззю. 
Бо основні дослідження спрямовані на розв’язання проблем реального 
практичного застосування податків.

Однак, без створення методологічних основ оподаткування немож-
ливо  створення дієвих податкових форм і методів.

Саме методологічні основи оподаткування створені з урахуванням 
досвіду історичного генезису та еволюції різноманітних податкових 
форм, розвитку теорії фінансів та податків дозволяють створювати  
всебічно оптимізовані концептуально правові структури податкових 
правовідносин.

Таким чином, під методологією оподаткування необхідно розу-
міти теоретичне, методичне, практичне і концептуальне визначення 
сутності поняття «податок». Тобто, методологія оподаткування це ви-
знання об’єктивної необхідності податку як елементу процесу розши-
реного відтворення та адекватних форм правових взаємовідносин між 
суб’єктами ринкової економіки.

На рис. 1 наведено логіку процесу пізнання сутності податку і вста-
новлення конкретних податкових форм.

© С. В. Юдіна, Ф. М. Жюдіт, 2021
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Вихідну основу методологічних досліджень оподаткування визна-
чають теоретичні напрацювання, що визнано економічною теорією, 
наукою про фінанси, податки, державу та право. На основі теорії ви-
значається національна концепція оподаткування та встановлюються 
в законодавчому порядку конкретні податкові форми та механізми їх 
адміністрування. 

Створення методичних основ оподаткування є логічним завер-
шенням, продовженням та реалізацією напрацювань досліджень 
 методології. 

Методичні основи – це процес відбору податкових форм, які відпові-
дають стану економіки і політики і формулювання їх конкретного змісту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Процес пізнання сутності податку і встановлення конкретних  
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Рис. 1. Процес пізнання сутності податку і встановлення 
конкретних податкових форм [1]
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Створення методичних основ оподаткування може відбуватися на 
етапах проведення реформ в сфері оподаткування, в той час, як мето-
дологія повинна виступати базою (конструкцією, фундаментом) опо-
даткування. 

Процес вдосконалення податкових правовідносин нескінченний і 
ефективність таких перетворень залежить від наукової обґрунтованості 
та врахування всієї сукупності перетворень системи виробничих від-
носин. Часовий лаг між етапами податкових перетворень залежить від 
ступеня адекватності економічного базису прийнятої законом системи 
оподаткування на момент проведення податкової реформи.

Вдосконалюючись, оподаткування поступово просувається до ста-
ну, в якому все більш повно реалізується потенціал, теоретично закла-
дений в категорії «податок».

Цей потенціал є не що інше, як можливість податкової системи бути 
оптимальною на практиці, тобто ґрунтуватися на принципах справед-
ливості, рівності, рівномірності, демократичності та суспільної корис-
ності.

Таким чином, аналіз сутності податку за логічною схемою, наведе-
ною на рисунку 1, передбачає дослідження його розвитку від філосо-
фії до реальної практики.
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І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Я. М. Юхимчук,
Національний університет «Острозька академія», 

 yana.yukhymchuk@oa.edu.ua 

Основою для ефективного розвитку економічної системи будь-якої 
держави є забезпечення функціонування суб’єктів різноманітних форм 
власності та організаційних форм. На сьогоднішній день актуальним 
питанням постає зростання рівня кризових явищ, що зумовлено, зо-
крема, всесвітньою пандемією COVID-19, внаслідок чого загострилися 
різноманітні та багатофакторні аспекти економічних систем світових 
держав та України. 

В сучасних умовах розвитку економічної системи України основни-
ми суб’єктами господарювання є підприємства малого та середнього 
бізнесу, що обумовлює потребу в дослідженні перспектив їх розвитку.

Суб’єкти малого та середнього підприємництва необхідно сприйма-
ти в якості невід’ємного складового елемента економіки, що надає мож-
ливість для вирішення цілої низки різноманітних проблем соціального, 
економічного, науково-технічного характеру. 

Для нього є притаманними динамічність, вирішення проблеми зай-
нятості населення, формування конкурентного середовища, одночасно 
підвищуючи рівень експорту та наповнюючи внутрішній ринок різно-
манітними товарами. 

У цьому зв’язку більшість світових держав формують державну еко-
номічну політику, враховуючи необхідність створення сприятливого 
середовища для ведення бізнесу. 

До ключових переваг розвитку та діяльності малого та середнього 
підприємництва можливо віднести наступні: 

– забезпечення внутрішньонаціонального ринку різноманітними то-
варами і послугами, в яких споживач зазначає потреби; 

– сприяння у запровадженні інноваційних технологій; 
– забезпечення робочими місцями, знижують рівень безробіття у 

державі; 
– стимулювання споживчого попиту та підвищення виробничих об-

сягів [1].

© Я. М. Юхимчук, 2021
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Здійснення економічної діяльності суб’єктами малого та середнього 
бізнесу сприяє зростанню темпів економічного росту, а також визначен-
ню структури і якості внутрішнього валового продукту держави. 

Основними перспективами розвитку малого та середнього підприєм-
ництва можливо визнати наступні: 

– для невеликих суб’єктів господарювання є характерним більш ви-
сокий обсяг реалізації продукції; 

– у цілому вони сплачують більш високі суми державних податків 
та зборів; 

– забезпечують більшу кількість робочих місць у порівнянні з вели-
ким бізнесом. 

В контексті даного питання можливо звернути увагу на досвід євро-
пейських держав у зазначеній сфері, оскільки мале та середнє підприєм-
ництво складає 99% від усіх функціонуючих підприємств, якими було 
створено більше ніж 85% загальної кількості робочих місць [2].

Динаміку зміни кількості суб’єктів господарювання в Україні пред-
ставлено у табл. 1. У відповідності до останніх офіційних даних, пред-
ставлених на веб-порталі Державної служби статистики України, на по-
чатку досліджуваного періоду – у 2016 році – функціонувало на 1,7% 
більше суб’єктів підприємництва, ніж у 2019 році. 

З них значно зросла кількість суб’єктів великого та середнього під-
приємництва: на 22,5% та 16,9% відповідно. А кількість суб’єктів мало-
го бізнесу у 2016 році була на 1,8% більше, ніж на кінець 2019 року. 

Зокрема, у 2019 році здійснювало діяльність 1941625 суб’єктів під-
приємницької діяльності, що на 102032 (або на 5,5%) більше у порів-
нянні з 2018 роком, у якому було обліковано 1839593 господарюючих 
суб’єктів. З них налічувалося 1561028 фізичних осіб-підприємців: 378 
од. середнього бізнесу та 1560650 од. малого бізнесу. 

Аналізуючи зазначені відомості доцільно зазначити також, що 
суб’єкти малого та середнього підприємництва становлять 98,3% за-
гального ринку господарювання у нашій державі: малий бізнес – 0,9%, 
а середній – 97,4%.

Аналіз значення та ролі суб’єктів підприємництва в Україні надає 
можливість сформувати наступні висновки. Так, останні офіційні дані 
стосовно стану підприємництва в Україні показали, що прослідкову-
ється тенденція до зростання показників діяльності господарюючих 
суб’єктів. 

Зокрема, у 2019 році кількість діючих підприємств перевищила 
показники 2018 року, що свідчить про зростання зазначених показни-
ків. До того ж, існує тенденція до зростання кількості фізичних осіб- 
підприємців малого та мікропідприємництва. 
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Таблиця 1
Динаміка кількості суб’єктів підприємництва  

протягом 20152019 рр.

Суб'єкт підприємництва
Роки

Темп 
рос
ту,%

2015 2016 2017 2018 2019 2019
2015

1 Суб’єкти великого під-
приємництва 423 383 399 446 518 22,5

2

Суб’єкти середнього під-
приємництва, в т.ч.: 15510 15113 15254 16476 18129 16,9

фізичні особи-підпри-
ємці 307 281 317 419 378 23,1

3

Суб’єкти малого підпри-
ємництва, в т.ч.:

19
58

38
5

18
50

03
4

17
89

40
6

18
22

67
1

19
22

97
8

-1,8

фізичні особи-підпри-
ємці

16
30

57
1

15
58

88
0

14
66

48
6

14
83

29
7

15
60

65
0

-4,3

3.1

Мікропідприємництво, 
в т.ч.:

19
10

83
0

18
00

73
6

17
37

08
2

17
64

73
7

18
64

01
3

-2,5

фізичні особи-підпри-
ємці

16
26

58
9

15
53

04
1

14
58

98
0

14
71

96
5

15
50

63
3

-4,7

Всього суб'єктів підприєм-
ництва

19
74

31
8

18
65

53
0

18
05

05
9

18
39

59
3

19
41

62
5

-1,7

Джерело: складено автором на підставі даних [3]

Не зважаючи на те, що до 2018 року включно кількість таких 
суб’єктів зменшилася, саме починаючи з 2019 року має місце зростання 
кількості, а отже і значення суб’єктів середнього, малого та мікропід-
приємництва в економічній системі держави. У цьому зв’язку держа-
вою мають запроваджуватися механізми підтримки та стимулювання 
розвитку бізнесу в Україні, зокрема, приймаючи до уваги досвід розви-
нутих європейських країн.
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ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

О. С. Явдошко,
Національний університет «Острозька академія»,  

oleksii.yavdoshko@oa.edu.ua

Міжнародні фінансові організації(МФО) відіграють важливу роль 
у соціальному та економічному розвитку країн, що розвиваються. Їх 
основним внеском в розвиток цих країн є надання консультацій щодо 
програм і проектів розвитку, їх фінансування та допомога в їх реаліза-
ції. Кожна міжнародна фінансова організація функціонує й підтримує 
програми та проекти розвитку згідно зі своїми статутними та програм-
ними документами. [1]

Діяльність усіх МФО спрямована на досягнення таких цілей: 
1) скорочувати глобальну бідність і  поліпшувати умови та стандар-

ти життя людей; 
2) підтримувати сталий економічний, соціальний та інституційний 

розвиток; 
3) сприяти регіональному співробітництву й інтеграції. 
МФО досягають цих цілей через надання кредитів і грантів націо-

нальним урядам, місцевим органам влади, підприємствам публічно-
го та приватного секторів. Таке фінансування зазвичай надають для 
впровадження конкретних проектів, у фокусі яких сталий економічний 
і соціаль ний розвиток. МФО також надають технічну та консультатив-
ну допомогу позичальникам і проводять дослідження (складають рей-
тинги, підтримують індекси тощо) з питань розвитку [1].

Сучасний розвиток економіки України тісно пов’язаний зі світовими 
кредитними ринками, міжнародними фінансовими потоками і залежить 
від світових тенденцій і чинників економічного розвитку. Глобалізація 
світового фінансового середовища не локалізує фінансово-кредитні від-
носини тільки на внутрішньому рівні, але також сприяє вільному руху 
позичкового капіталу в рамках глобальної економіки, дозволяючи залу-
чати необхідні кошти для потреб національної економіки [2].

Одним із факторів, що стримує розвиток реального сектору економіки 
України, є недостатній обсяг внутрішніх кредитних ресурсів. За обмеже-
ності та низької динаміки власних ресурсів не фінансового сектору еко-

© О. С. Явдошко, 2021
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номіки, забезпечити зростання інвестицій, вихід економіки України на 
новий рівень конкурентоспроможності, зростання масштабів національ-
ного капіталу як основи реалізації структурно-інноваційних зрушень, 
можливий лише через розширення обсягів залучення зовнішніх джерел.

Важливу роль у нагромадженні фінансових ресурсів для забезпечен-
ня розвитку національної економіки відіграє міжнародний кредит. 

Актуальність залучення ресурсів міжнародного кредиту в останні 
роки для економіки України зростає у зв’язку із посиленням диспро-
порцій між обсягами інвестицій та внутрішніх заощаджень, що загро-
жує економічній безпеці держави. Україна потребує залучення значних 
обсягів міжнародного кредиту, що висуває завдання, з одного боку, за-
безпечити фінансову та інвестиційну привабливість країни, а з іншо-
го – відстоювати національні інтереси у сфері зовнішньоекономічних 
відносин.

Як позичальник на міжнародному кредитному ринку, Україна співп-
рацює з багатьма іноземними державними та міжнародними фінансо-
вими організаціями. В Україні кредитні ресурси, надані МФО, стали 
реальним джерелом фінансування різноманітних проектів, які занадто 
дорогі для українського уряду та приватних підприємців, а саме: еколо-
гічні, енергозберігаючі, інфраструктурні тощо.

Залучення зовнішніх фінансових ресурсів на кредитній основі для 
покриття економікою країни своїх потреб є необхідною для здійснення 
економічної діяльності. Економічна сутність даного процесу полягає в 
тому, що у певний час є вільний капітал як усередині країни, так і за її 
межами, який здійснює рух із метою пошуку більш вигідних сфер свого 
застосування.

Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його 
етапах: 

• під час перетворення грошового капіталу у виробничий у вигляді 
експорту обладнання, сировини, палива;

• у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене ви-
робництво; 

• під час реалізації товарів на міжнародних ринках.
Однак, в той же час, міжнародний кредит здатен спричиняти і не-

гативні наслідки:
• поглиблює диспропорції в економіці країни; 
• порушує макроекономічну стабільність;
• зростання зовнішнього боргу та витрат на його обслуговування; 
• країни-позичальники нав’язують вигідні їм умови та правила;
• загроза суверенітету держави;
• прояви незадоволення в суспільстві під час проведення непопуляр-

них реформ із боку уряду: підвищення пенсійного віку та комунальних 
послуг, замороження соціальних стандартів [3].
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Для здійснення кредитування зовнішньоекономічної діяльності за-
лучаються міжнародні та регіональні фінансово-кредитні організації, 
такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк ре-
конструкції та розвитку (МБРР), Європейський банк реконструкції та 
розвитку(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та ін.

Міжнародний Валютний Фонд (International Monetary Fund) є між-
народною фінансовою організацією, і його метою є регулювання валют-
но-кредитних відносин країн-членів та надання їм допомоги при дефі-
циті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових 
кредитів в іноземній валюті.

Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, використовуючи його 
фінансові і технічні ресурси з метою досягнення макроекономічної ста-
білізації та створення необхідних передумов для проведення економіч-
них реформ. Таке співробітництво здійснювалось переважно в рамках 
реалізації 8 спільних програм – STF (системна трансформаційна пози-
ка), «Stand-By» (стабілізаційна позика), Механізм розширеного фінан-
сування (позика на підтримку розвитку), попереджувальний «Stand-
By» [4].

Одним із найбільших позичальників України на міжнародному рин-
ку позичкових капіталів виступає держава.

Зовнішній державний та гарантований державою борг на 31.12.2020 
становить 53720,8 млн. дол. США, в порівнянні з минулим роком він 
збільшився на 4780 млн. дол. США. Станом на 31.12.2020 відношення 
державного боргу до ВВП залишається помірним та становить 53,9%, 
але якщо держава продовжуватиме проводити неефективну політику 
залучення та використання позикових коштів, то незабаром цей показ-
ник може досягти критичного рівня (від 60% – за методологією МВФ), 
що матиме руйнівні наслідки для економіки України [5].

Необхідно зазначити, що кошти, отримані від МФО, Україна направ-
ляє на вирішення проблем зростаючого дефіциту державного бюджету і 
державного боргу, тим самим нарощуючи борги. Для погашення забор-
гованості перед МФО держава змушена брати нові кредити.

Матеріальна допомога від міжнародних установ сприяє збільшенню 
залежності України від їх діяльності, та посилює вплив міжнародних 
організацій на зовнішньоекономічну діяльність України.

Висновки. Незважаючи на наявність деяких негативних сторін, 
міжнародне кредитування має важливе значення для України, оскільки 
сприяє покращенню економічного становища країни, її макроекономіч-
них показників, формуванню конкурентного ринкового середовища, 
стабілізації національної валюти та активізації інвестиційного клімату. 
Проте недосконала законодавча база, корупція та відсутність економіч-
них реформ, недосконалість податкової системи є основними причина-
ми, які не дають Україні змоги ефективно використовувати кредитні 



184 Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку

кошти. Результат – незавершені програми співпраці та низька вибірка 
коштів за чинними проектами.
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ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО ФОРМУВАННЯ  
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. І. Янюк,
Національний університет «Острозька академія»,
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Прибуток – це основний критерій оцінки ефективності управління 
та підсумковий показник діяльності підприємства. Він є основою зрос-
тання власного капіталу підприємства, адже за його допомогою фор-
муються науково-технічні та соціальні фонди розвитку суб’єктів гос-
подарювання. Також прибуток є вимірником результативності бізнесу 
з позиції вкладення капіталу власниками, адже зі збільшенням прибут-
ковості зростає вартість самого підприємства, його інвестиційна при-
вабливість. Врешті, прибуток є винагородою за ризик підприємницької 
діяльності, адже вона може бути як ефективною, тобто прибутковою, 
так і неефективною – збитковою.

Неефективне управління прибутком призводить до недоотриман-
ня значної його частини та погіршення ефективності ведення бізнесу, 
втрати конкурентоспроможності та ділової репутації. Тому досліджен-
ня механізму управління формуванням прибутку та шляхів підвищення 
його ефективності є надзвичайно актуальним.

Для ефективного управління формуванням прибутку, необхідно 
зрозуміти сутність цього поняття. Найповнішим, на наш погляд, є ви-
значення прибутку, що дається І. О. Бланком: «прибуток є вираженим 
у грошовій формі чистим доходом підприємця на вкладений капітал, 
що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємниць-
кої діяльності, і становить різницю між сукупним доходом і сукупними 
витратами у процесі здійснення цієї діяльності» [1, с. 15]. В основно-
му нормативному акті, що регламентує розрахунок та відображення 
прибутку в звітності підприємства (Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності») прибуток – це сума, на яку доходи перевищують 
пов’язані з ними витрати [2].

Отже, прибуток є одночасно простою категорією, що визначається 
як різниця між доходами та витратами, та складним поняттям, що ха-
рактеризується балансуванням між прибутковістю і ризиком.

© А. І. Янюк, 2021
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Прибуток виконує оціночну, стимулюючу, розподільчу та соціальну 
функції.

Для потреб управління класифікація прибутку має велике значення і 
складає інформаційну основу прийняття рішень. Зокрема, розрізняючи 
прибуток за видами можна отримати інформацію про джерела форму-
вання прибутку та співвідношення їх обсягів та порівняти, наприклад, із 
вкладеним капіталом за цими видами, визначити ефективність вкладен-
ня ресурсів у операційну, фінансову та інвестиційну діяльність.

Також слід звернути увагу, що на процес управління формуванням 
прибутку впливає безліч факторів, чітке визначення та врахування яких 
має відбуватись систематично. Ці фактори поділяють на:

– зовнішні – на які підприємство впливає опосередковано, частково 
чи повністю нівелюючи негативний вплив та максимізуючи позитив-
ний. До них відносять природні умови, державне регулювання цін, по-
даткових ставок і пільг, соціально-економічні фактори та інші;

– внутрішні, тобто такі, що залежать від діяльності самого 
 підприємства і на які підприємство може впливати. Зокрема, приско-
рення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продук-
тивності праці персоналу, зниження матеріалоємності продукції, удо-
сконалення організації праці та інші.

Формування прибутку визначають як механізм його створення в 
процесі господарської діяльності підприємства, зокрема під час здій-
снення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Кожна з 
цих видів діяльності підприємства має свої особливості і вимагає їх вра-
хування від фінансового менеджменту при плануванні складових отри-
мання прибутку.

Прибуток є метою діяльності будь-якого підприємства, а його мак-
симізація – метою управління прибутком.

Система управління прибутком підприємства має включати певні 
підсистеми розробки та реалізації управлінських рішень щодо форму-
вання та використання прибутку. Іншими словами система управління 
прибутком – це певна послідовність дій, спрямована на забезпечення 
реалізації основної мети та завдань управління [3].

Досить влучним є визначення, подане в роботі Н.В. Кудренко: 
«управляти формуванням прибутку означає управляти обсягом реалі-
зації продукції, тобто кількістю та ціною продукції, здійснювати діяль-
ність з найменшими витратам [4, с. 983].

І. О. Бланк визначає основні принципи управління формуванням 
прибутку:

1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством 
означає, що усі управлінські рішення в кінцевому підсумку впливають 
на фінансовий результат. Тому система управління прибутком є части-
ною загальної системи управління підприємством.
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2. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рі-
шень означає, що рішення є результатом аналізу кількох альтернатив-
них напрямків розвитку діяльності підприємства. 

3. Комплексний характер є базовим принципом прийняття рішень 
тому, що процес управління є засобом поєднання інтересів підприєм-
ства з максимізації доходів із можливостями та ризиками. 

4. Високий динамізм управління має бути притаманний системі 
управління, оскільки підприємство здійснює діяльність в умовах по-
стійних змін як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

5. Також прийняття рішень із формування прибутку має забезпечу-
вати орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства та пер-
спективи використання потенційних можливостей [1].

Формування прибутку підприємства пов’язано зі здійсненням опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності, саме тому алгоритм 
управління прибутком розглядається із структуруванням його за цими 
блоками.

Найважливішим і найскладнішим є механізм управління форму-
ванням прибутку в процесі операційної діяльності, а саме сукупність 
інстру ментів впливу на суму операційних доходів та витрат. Прибуток 
від операційної діяльності при нормальних умовах функціонування під-
приємства займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі прибутку 
підприємства, оскільки операційна діяльність є метою функціонування 
суб’єктів господарювання [5].

Важливою частиною цієї діяльності є управління податковими пла-
тежами, що полягає у правильному розрахунку та сплаті податків та 
платежів, окрема, розрахунок і вирахування ПДВ, акцизу із загального 
доходу для формування чистого доходу від реалізації продукції, това-
рів, робіт, та податку на прибуток – для формування чистого прибутку 
підприємства.

Управління операційним важелем передбачає комбінування постій-
них та змінних витрат з метою отримання найбільшої вигоди. Частка 
постійних витрат у сумі загальних витрат має бути якнайменшою, тоді 
підприємство може отримувати додатковий операційних прибуток, при 
зростанні виручки від реалізації продукції.

Планування величини операційного прибутку включає планування 
операційних доходів, до яких відносять чисту виручку від реалізації та 
інші операційні доходи та операційних витрат, а саме собівартість реа-
лізованої продукції та інших операційних доходів. 

Особливістю фінансової діяльності є залучення ресурсів, за певну 
плату, яка відповідає виду залученого капіталу. Наприклад, до фінансо-
вих витрат відносять процентні виплати за короткостроковими та дов-
гостроковими банківськими позиками. Також вона приносить доходи, 
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до яких відносяться доходи від володіння фінансовими активами – про-
центні та дивідендні виплати. 

Головною метою інвестиційної діяльності є максимізація прибутку 
не тільки у поточному періоді, а й в перспективі. Результати цієї діяль-
ності призводять до змін у стратегії діяльності підприємства, що орієн-
товані на збільшення прибутку, за рахунок довгострокових вкладення 
капіталів, призначених для створення, розміщення, реконструкції, мо-
дернізації, технічного переозброєння підприємства.

Отже, механізм управління формуванням прибутку підприємства 
включає кілька складових, що стосуються безпосередньо операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності і містить досить значний обсяг 
інструментів, якими користуються фінансові менеджери, економісти та 
спеціалісти з планування, щоб вплинути на розмір прибутку в напрямку 
його збільшення.

Ефективне управління формуванням прибутку означає використан-
ня усіх поточних та потенційних можливостей його зростання. Зрос-
тання фінансових результатів діяльності можна забезпечити кількома 
шляхами, зокрема: збільшенням доходів підприємства; зниженням ви-
трат діяльності; максимальним використання усіх можливостей розви-
тку підприємства.

Розглянемо детальніше резерви зростання ефективності управління 
формуванням прибутку:

– зростання доходів можна забезпечити шляхом підвищення ви-
ручки від реалізації продукції через зростання обсягів виробництва за 
рахунок нових та вдосконалених продуктів, застосування заходів мар-
кетингу для прискорення реалізації, врахування тенденцій попиту при 
виробництві тощо;

– зниження витрат має відбуватися за усіма статтями: економія си-
ровини та матеріалів при виробництві продукції; впровадження нових 
технологій та рецептур з меншими витратами матеріалів; зростання 
продуктивності праці персоналу шляхом поліпшення організації та 
управління виробництвом тощо;

– зміна структури виробництва та реалізації продукції за рахунок 
збільшення частки більш рентабельних товарів, що призведе до загаль-
ного зростання рентабельності продажу;

– необхідно ретельно планувати прибуток від різних видів діяльнос-
ті та контролювати і аналізувати причини невиконання або перевико-
нання планів;

– нові напрямки діяльності, чи нові продуктові лінії, що впроваджу-
ються підприємством мають бути продумані та підкріплені відповідни-
ми обсягами ресурсів, в тому числі фінансовими для зниження ризиків 
відволікання ресурсів від основної діяльності та втрати прибутку;
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– визначити капіталізацію прибутку пріоритетним напрямком його 
використання, що призведе до зростання можливостей підприємства і 
потенціалу до збільшення фінансових результатів від діяльності [6,7].

Висновки. Отже, резерви покращення формування прибутку тісно 
пов’язані із резервами покращення ефективності управління всіма лан-
ками господарської діяльності підприємства. Ефективна робота кожно-
го підрозділу, кожного відповідального спеціаліста сприяє покращен-
ню кінцевого результату діяльності підприємства в цілому. Саме тому, 
управління формуванням прибутку є комплексним процесом, в якому 
задіяні усі працівники від робітника, яких якісно виконує свою роботу 
до топ-менеджера, який приймає виважені стратегічні рішення.
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