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Анотація. У статті розглянуто основні етапи еволюції розвитку аудиту 

та присвячена актуальним питанням перспектив розвитку аудиторської 

діяльності в Україні. Досліджено сучасний стан і заходи, напрямки та 

підвищення якості аудиту та аудиторських послуг в Україні, виділені можливі 

напрямки розвитку аудиту в Україні. Встановлено можливі етапи, цілі, 

завдання плану відновлення аудиту понесені внаслідок війни. 
 
Abstract. The article examines the main stages of the evolution of audit 

development and is devoted to topical issues of prospects for the development of audit 
activity in Ukraine. The current state and measures, directions and improvement of the 
quality of audit and audit services in Ukraine are studied, possible directions of 
development of audit in Ukraine are highlighted. The possible stages, goals, tasks of 
the plan for the restoration of the audit suffered as a result of the war have been 
established. 

 
Вступ. Можна стверджувати, що розвиток аудиторської діяльності в 

Україні розпочався з її незалежністю. Саме тоді державний сектор потребував 

глобальної перевірки у зв’язку з масовою приватизацією її об’єктів та розвитком 

приватних підприємств, власники яких були не змозі контролювати їх у повному 

обсязі.  
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Особливо аудиторські послуги були потрібні спільним підприємствам, 

іноземний інвестор вимагав підтвердження звітності аудитором. Згідно з 

законом, аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної 

думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність 

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно з 

вимогами користувачів [5]. 
Виклад основного матеріалу. Аудит сприяє здійсненню всіх 

господарських операцій відповідно до вимог законодавства та забезпечує 

раціональне використання ресурсів, знижує ризик господарської діяльності. 

Кожне підприємство підлягає перевірці з боку податкових органів з метою 

контролю за виконанням податкового законодавства, перевірки якості 

постановки і ведення бухгалтерського обліку. 
Питання визначення тенденцій та закономірностей розвитку аудиту є 

однією з найпоширеніших тем у наукових колах. Даною проблематикою 

займалися такі вчені як О. В. Томчук, І. Д. Голяш, Л. А. Будник, Б. Р. Адіта, Р. Р. 

Хартанто, Л. Е. Нугрохо та інші. Високо оцінюючи вклад різних науковців, дане 

питання не втрачає своєї актуальності, що й зумовило вибір даної теми. 
Зародження аудиту розпочалося ще за довго до початку нашої ери. 

Аудиторська діяльність, в основу якої була покладена ревізія та перевірка, 

завжди була важливою складовою суспільного життя. З розвитком соціально-
виробничих відносин, розвивалась і аудиторська діяльність (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Етапи розвитку аудиту 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 
 

Еволюція розвитку аудиту

Виникнення аудиту (III ст. до н.е)

Стагнація (III ст. до н.е. -XIIст.)

Поновлення інтересу до аудиту(XII ст.-XVII ст.)

Активний розвиток(XVII ст.- XIX ст.)

Поширення аудиту (XIX ст.-XX ст.)

Розвиток науки про аудит (XX ст. -XXI ст.)

Комп'ютерний аудит (XXI ст.)
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Аудит можна розглядати як своєрідну експертизу бізнесу, яка займає 

важливе місце у системі як національної так і міжнародної економіки. 

Вітчизняним законодавством під аудиторською діяльністю прийнято розуміти 

незалежну професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

зареєстрованих у реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з 
надання аудиторських послуг [3]. 

Сьогодні ж поняття аудиту значно ширше від понять ревізії і контролю, 

оскільки охоплює не лише перевірку достовірності фінансової звітності, а й 

розробку пропозицій щодо поліпшення господарської діяльності з метою 

раціоналізації видатків і оптимізації прибутків на законних підставах [2]. 
Сьогодні ж аудит є невід'ємною частиною економічного розвитку будь-

якої країни сучасного світу. Потреба в аудиті обумовлена необхідністю 

незалежного об'єктивного контролю за господарською діяльністю у вигляді 

підтвердження фінансового стану з метою забезпечення достовірності 

фінансової інформації для користувачів [5]. 
Традиційна роль аудиту виконується за допомогою стандартизованих 

підходів, якими є орієнтація на відповідність вимогам законодавства, з акцентом 

на аналізі та розкритті минулої практики. Роль аудиту сприймається його 

замовниками у вигляді «корпоративного сторожового пса», який відповідає за 

моніторинг дотримання облікової політики, передбачених процедур та вимог 

стандартів і звітності. Втім, на сьогоднішній день традиційні підходи починають 

зміщуватися в бік сучасного ІТ-аудиту, який передбачає активне застосування 

комп’ютерних кодових наборів та програм. Поява нових технологій надає 

фахівцям як певні переваги, так і конкретні ризики. У всьому світі 

спостерігається збільшення вимог і нормативних актів спрямованих на 

регулювання аудиторської діяльності. Це означає, що ІТ-аудит теж стикається з 

регуляторними змінами нормативних актів, які обумовлені швидкістю розвитку 

сучасних суспільно-виробничих відносин [4]. 
Цифрова трансформація відкрила нові можливості для аудиту, який став 

відігравати ще більшу роль в діяльності суб’єктів господарювання. Безумовно, 

таке явище є гарною суспільною тенденцією, яка може змінити негативне 

сприйняття практики аудиту, шляхом зміни суспільного відношення до нього у 

контексті неупередженості [4].  
З іншого боку, цифрова трансформація не тільки відкриває можливості для 

існування ІТ-аудиту, але й підвищує проблеми для його практикування, 

особливо щодо ефективності та результативності, що обумовлено постійними 

технологічними та нормативно-правовими змінами. Також, значну роль у 

питанні аудиту відіграє людський фактор, з роллю якого пов’язано теж, чимало 

дискусій. На нашу думку, існування аудиту неможливе без присутності людини.  
В першу чергу через те, що саме людина завдяки своїй унікальній 

властивості – здатності до праці, може генерувати об’єкти інтелектуальної 

власності.  
Програмні забезпечення та інші допоміжні методології і методики аудиту 

виступають нічим іншим, як засобами праці, якими людина (фахівець) взаємодіє 
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на предмети праці (фінансову звітність), створюючи життєві блага 

(аудиторський висновок).  
Отже, унікальність людини дозволяє проводити аналітичні дослідження, 

які є невід’ємною складовою аудиторської діяльності [4].  
На нашу думу, основними економічними проблемами аудиту в Україні у 

2022 році є: 
 глобальна економічна нестабільність; 
 девальвація національної валюти та економічні санкції. 
З’ясовано ,що основними проблемами, з якими стикаються аудитори в 

Україні, є: пошук роботи, підтримка сертифікації та пошук навчання на 

робочому місці. 
Отже можна відмітити, що наразі вся світова економічна нестабільність і 

надалі залишатиметься головним викликом для українських аудиторів. 

Національна валюта продовжить девальвувати, а економічні санкції залишаться 

в силі.  
Відповідно для набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС буде 

потребувати подальшої внутрішньої євроінтеграції в законодавстві та в 

здійсненні професійної діяльності як окремими фізичними особами так і 

компаніями. Найбільш перспективною для євроінтеграції на сьогоднішній день 

є молодь, яка опановує сектора з надання онлайн послуг по всьому світу з 

розробки сайтів, налаштування реклами, програмування, автоматизації інших 

онлайн процесів. Євроінтеграція буде спонукати й наші українські компанії 

перебудовувати свою роботу. Прагнення здійснювати діяльність в 

європейському діловому середовищі буде вимагати від компаній виконувати 

значно підвищені вимоги щодо виконання законодавства, в тому числі 

податкового, стандартів бухгалтерського обліку й аудиту, вимог фондових бірж, 

професійних організацій, додаткового навчання, тощо. Роль економічного 

аналізу, інтерес до методів та процедур оцінки фінансового стану зростатиме. 
Таблиця  1 

Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми 
 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 
Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 
Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 
1 2 3 4 

Проблема: Масштабні руйнування, завдана шкода та збитки внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації 
Стратегічна 

ціль 
Створення методологічних підходів для належного фіксування та оцінки збитків 

із подальшою їх цифровізацією 
Ціль яку 

необхідно 

досягти для 

вирішення 

проблеми на 

кожному 

етапі 

Визначення методологічних 

засад фіксації та оцінки 

загального обсягу завданої 

шкоди та збитків, 

понесених внаслідок війни, 

а також потреб у 

відновленні 

Визначення загального обсягу 

завданої шкоди та збитків, 

понесених внаслідок війни, а 

також потреб у відновленні 

Здійснення пооб’єктної 

фіксації завданої шкоди та 

збитків, понесених внаслідок 

війни та проведення 

відповідної оцінки втрат 
 

У разі потреби 

продовження здійснення 

пооб’єктної фіксації 

завданої шкоди та збитків, 

понесених внаслідок війни 

та проведення відповідної 

оцінки втрат 

Термін 

виконання в 

межах етапу 

Червень 2022 – кінець 
2022 р 

До повного завершення 

бойових дій та деокупації 
До п’яти років після 

повного завершення 

бойових дій та деокупації 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

 Неузгодженість політики 

різних органів щодо 

методології та неповнота 
інформації щодо 

пошкодженого та 

знищеного майна та інших 

нерухомих/рухомих об’єктів 

з боку органів, 

відповідальних за її збір та 

узагальнення, зокрема і 

через ескалацію військових 

дій на певних територіях. 

Відсутність доступу до 

значної частини територій, де 

тривають бойові дії чи 
тимчасова окупація;  
Брак кадрового потенціалу 

для проведення оперативної 

фіксації через значні обсяги 

зруйнованих та пошкоджених 

об’єктів в межах одного міста/ 
громади.  
Брак фінансування на оплату 

проведення технічного 

обстеження та незалежної 

оцінки 

Відсутність доступу до 

значної частини територій, 

де тривають бойові дії чи 
тимчасова окупація; Брак 

кадрового потенціалу для 

проведення оперативної 

фіксації через значні 

обсяги зруйнованих та 

пошкоджених об’єктів в 

межах одного 

міста/громади. 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 
Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 
Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 
   Брак фінансування на 

оплату проведення 

технічного обстеження та 

незалежної оцінки 
Якісний 

показник 

досягнення 

цілі 

●Визначені уніфіковані 

підходи щодо методології 

оцінки та загальна сума 

збитків, завданих об’єктам 

фізичної інфраструктури 

внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації; 
● Визначена загальна сума 

упущеної (недоотриманої) 
вигоди внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації;  
●Визначена нанесена шкода 

довкіллю внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації;  
●Визначена загальна 

потреба у відновленні країни 

внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації.  
●Верифіковано суму 

завданих втрат із 
міжнародними партнерами. 

● 100 % об’єктів, які зазнали 

руйнувань чи пошкоджень 

внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації, 

обстежено та сформовано 

відповідний акт (звіт), на 

деокупованих територіях; 
● 100 % об’єктів, які зазнали 

руйнувань чи пошкоджень 
внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації, внесено 

до Державного реєстру майна, 

пошкодженого та знищеного 

внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, 

диверсій, спричинених 

військовою агресією 

Російської Федерації. 
●Здійснено пооб’єктну оцінку 

завданої шкоди та збитків у 
100 % об’єктів, що зазнали 

руйнувань чи пошкоджень, та 

визначено загальну суму втрат 
●Верифіковано суму завданих 

втрат із міжнародними 

партнерами. 

●100 % об’єктів, які 

зазнали руйнувань чи 

пошкоджень внаслідок 

збройної агресії Російської 

Федерації, обстежено та 

сформовано відповідний 

акт (звіт), на деокупованих 

територіях;  
●100 % об’єктів, які 
зазнали руйнувань чи 

пошкоджень внаслідок 

збройної агресії Російської 

Федерації, внесено до 

Державного реєстру майна, 

пошкодженого та 

знищеного внаслідок 

бойових дій, 

терористичних актів, 

диверсій, спричинених 

військовою агресією 
Російської Федерації.  
●Здійснено пооб’єктну 

оцінку завданої шкоди та 

збитків у 100 % об’єктів, 

що зазнали руйнувань чи 

пошкоджень, та визначено 

загальну суму втрат. 
●Верифіковано суму 
завданих втрат із 

міжнародними партнерами 
Загальний 

розмір 
- - - 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 
Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 
Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 
Зв’язок цілі 

з іншими 

напрямами 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури; 

відновлення та розвиток 

економіки; енергетична 

безпека; будівництво, 
містобудування,. 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури; відновлення 

та розвиток економіки; 

енергетична безпека; 

будівництво, містобудування, 
модернізація міст та регіонів. 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури; 

відновлення та розвиток 

економіки; енергетична 

безпека; будівництво, 
містобудування 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 
 модернізація міст та 

регіонів; діджиталізація; 

юстиція; екологічна безпека; 

соціальний захист 

діджиталізація; юстиція; 

екологічна безпека; 

соціальний захист 

модернізація міст та 

регіонів; діджиталізація; 

юстиція; екологічна 

безпека; соціальний захист 
Завдання на 

досягнення 

цілі 

Завдання 1.  
Здійснення аналізу підходів 

та обрання кращої 

методології для аналітичних 

обрахунків і визначення 

обсягу завданої шкоди та 

збитків, понесених внаслідок 
війни, а також потреб у 

відновленні.  
Завдання 2.  
Регулярне оновлення та 

уточнення проведених 

аналітичних обрахунків для 

визначення обсягу завданої 

шкоди та збитків, понесених 

внаслідок війни, а також 

потреб у відновленні, до 

повного завершення війни та 
деокупації тимчасово 

окупованих територій 

України.  
Завдання 3.  
Узгодження сум завданих 

збитків та потреб у 

відновленні із 

міжнародними партнерами. 

Завдання 4.  
Розроблення та прийняття 

галузевих методик визначення 

шкоди та збитків, понесених 

внаслідок війни, для 

проведення пооб’єктної 

оцінки шкоди та збитків. 
Завдання 5.  
Формування відповідних 

комісій органами місцевого 

самоврядування для 

проведення комісійних або 

технічних обстежень об’єктів 

нерухомого майна. 
Завдання 6.  
Фіксація факту руйнування чи 

пошкодження об’єктів 

нерухомого майна шляхом 
складання акту комісійного 

обстеження.  
Завдання 7. Інтеграція актів 

комісійного обстеження до 

Державного реєстру майна, 

пошкодженого та знищеного 

внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, 

диверсій, спричинених 

військовою агресією 

Російської Федерації. 
Завдання 8.  
Підрахунок загальної суми 

завданих збитків та шкоди за 

результатами проведеної 

пооб’єктної оцінки. 
Завдання 9.  
Визначення загальної суми 

для потреб у відновленні на 

основі проведеної пооб’єктної 

оцінки.  

Завдання 11.  
Фіксація факту руйнування 

чи пошкодження об’єктів 

нерухомого майна шляхом 

складання акту 

комісійного обстеження. 
Завдання 12.  
Інтеграція актів 

комісійного обстеження до 

Державного реєстру майна, 

пошкодженого та 

знищеного внаслідок 

бойових дій, 

терористичних актів, 

диверсій, спричинених 

військовою агресією 

Російської Федерації.  
Завдання 13.  
Підрахунок загальної суми 

завданих збитків та шкоди 

за результатами проведеної 

пооб’єктної оцінки. 
Завдання 14.  
Визначення загальної суми 

для потреб у відновленні на 

основі проведеної 

пооб’єктної оцінки. 
Завдання 15.  
Узгодження сум завданих 

збитків та потреб у 
відновленні із 

міжнародними 

партнерами. 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 
 
Найповніша сфера застосування економічного аналізу є аудит. Надаючи 

аудиторські послуги, аудитори повинні спиратись на широкий спектр прийомів 

і методів економічного аналізу, що дає можливість оцінити майновий стан 

підприємства; степінь підприємницького ризику, достатність капіталу, потребу 

в додаткових джерелах фінансування, здатність нарощування капіталу, 

раціональність залучення займаних коштів, обґрунтованість вибору інвестицій 

та ін. Для того щоб все відновити і розвинути потрібні цілі, завдання, етапи 

Плану відновлення за напрямом «Аудит збитків, понесених внаслідок війни» 
Має бути розроблений та запроваджений єдиний концептуальний підхід та 

план заходів для державних органів та органів місцевого самоврядування щодо 
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визначення збитків, завданих внаслідок війни, уніфікації підходів та методів 

такого визначення.  
Основні завдання із зазначенням необхідних заходів/кроків для їх 

реалізації, розбиті за етапами:  
 встановлення цілей визначення збитків та загальних підходів для 

досягнення цілей визначення збитків (в розрізі кожної цілі); 
 уніфікація методичного забезпечення та цифровізації визначення 

збитків (включаючи інвентаризацію, фіксацію збитків, визначення їх обсягу, 

проведення оцінки та зберігання результатів визначення збитків);  
 встановлення кінцевих виконавців проведення процесів визначення 

збитків (інвентаризація, фіксація збитків та їх обсягу, проведення оцінки); 
 встановлення вимог щодо документів, які підтверджують 

правомірність збитку внаслідок війни (усунення фальсифікованих випадків 

збитків, які не спричинені військовими діями) та належності понесених збитків 

до заявлених осіб (документи, які підтверджують право власності чи 

користування зруйнованим/пошкодженим майном); 
 напрацювання необхідних змін в законодавстві для визначення 

термінології, прав та обов'язків сторін, особливостей реалізації повноважень 

органами державної влади, включаючи тимчасове управління та зберігання 

зруйнованого/пошкодженого майна та інші (ст.5) [2]. 
Висновки.  Таким чином, проаналізувавши аудит можна розглядати як 

різновид експертизи бізнесу, яка займає важливе місце в системі як національної, 

так і міжнародної економіки. Традиційні підходи починають зміщуватися в бік 

сучасного ІТ-аудиту, який передбачає активне використання комп’ютерів, 

наборів комп’ютерних кодів і програм. Цифрова трансформація відкрила нові 

можливості для аудиту, який став відігравати ще більшу роль у діяльності 

бізнесу та збитків, завданих внаслідок війни, та проведення відповідної оцінки 

збитків.  
За необхідності продовження впровадження об’єктивного обліку, а також 

проекту спрямованого на вирішення проблеми масштабних руйнувань, 

пошкоджень і втрат, спричинених агресії Російської Федерації. Та вирішення 

основних проблем, з якими стикаються аудитори в Україні. А основна мета – 
напрацювання необхідних змін до законодавства щодо визначення термінології, 

прав та обов’язків сторін. Необхідні заходи для реалізації цілей та завдань з 

метою, яка повинна бути досягнута на кожному етапі проекту, для вирішення  
визначених проблем. 
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АУДИТ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
 

Анотація. У статті розглянуто сутність публічних закупівель та 

з’ясовано їх роль для держави і суспільства. З'ясовано що є підставами для 

здійснення моніторингу публічних закупівель органами Державної аудиторської 

служби України. Визначено хто може здійснювати аудит закупівель, та які 

основні повноваження у Рахункової Палати.  Дослідження процесу здійснення 

закупівель з допомогою електронної системи ProZorro, визначено її переваги та 

недоліки. Розглянуто основні завдання та особливості обліку у сфері публічних 

закупівель. 
 
Abstract. The article examines the essence of public procurement and clarifies 

its role for the state and society. It has been clarified what are the grounds for the 
monitoring of public procurement by the bodies of the State Audit Service of Ukraine. 
It is determined who can audit purchases, and what are the main powers of the 
Accounting Chamber. Study of the procurement process using the ProZorro electronic 
system, its advantages and disadvantages are determined. The main tasks and features 
of accounting in the field of public procurement. 

 
Вступ. Публічні закупівлі становлять значну частину державних витрат, 

що спрямовуються органами державного управління та влади на забезпечення 

суспільних потреб і власної діяльності. Слушні правила і процедури здійснення 

публічних закупівель сприяють забезпеченню суспільства товарами, роботами та 

                                                             
 Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри аналізу та аудиту ВНАУ, Ярославна МУЛИК 
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послугами в потрібній кількості та належної якості своєчасно та на прийнятних 

договірних умовах. Система публічних закупівель України переживає 

переломний момент, коли в минуле відійшли процедури закупівель, що 

оформлюються у паперовому вигляді, та почали застосовуватися електронні 

процедури закупівель.  
Незмінним залишилися необхідність контролю за проведенням закупівель, 

оскільки незалежно від виду здійснення процедур вони не застраховані від 

неефективного застосування, допущення порушень під час їх проведення та, як 

результат, збитків.  
Водночас аудит теж має бути ефективним і направленим не лише на 

встановлення порушень, а й на виявлення чинників, що впливають на 

виникнення цих порушень, для недопущення їх у майбутньому та можливості 

підвищення ефективності проведення процедур закупівель. 
Виклад основного матеріалу. Проблематику здійснення аудиту у сфері 

публічних закупівель досліджували у свої працях такі науковці як: Мулик Я. 

Здирко Н. Калетнік Г. Кириленко О. Письменна М. Ткаченко Н. Фалко Ю.  

Хорунжак Н. Шалімова Н. та ін. Проте, не зважаючи на значну кількість 

досліджень проблематики аудиту у сфері публічних закупівель та значних зусиль 

керівництва держави щодо реформування системи публічних закупівель в 

Україні за останні роки, на практиці все ще мають місце випадки значних 

порушення норм законодавства у цій сфері, що посилює актуальність 

проблематики контролю у сфері публічних закупівель. 
Закупівельна діяльність за публічні кошти в Україні впродовж багатьох 

років була однією із найбільш корумпованих систем, що сприяло розкраданню 

публічних коштів, а також неефективному та нецільовому використанню таких 

коштів. Через це система гостро критикувалась. Проте кардинальних змін сфера 

публічних закупівель зазнала у кінці 2015 р., а саме із прийняттям 25.12.2015 р. 
Верховною Радою України Закону України «Про публічні закупівлі» [6]. 

Прийняття цього закону сприяло запровадженню із 2016 р. системи електронних 

закупівель, яка стала більш досконалою, конкурентною та прозорою. Також у 

цьому законі окремий розділ присвячено питанням державного регулювання та 

контролю у сфері закупівель. 
 Система державного фінансового контролю перебуває в процесі 

постійного пошуку прогресивних важелів удосконалення,  в напрямку перевірок 

державних закупівель, для того щоб даний вид перевірок відповідав вимогам 

системи держаних закупівель. До нових змін в системі закупівель можна 

віднести законопроект № 4738-д про моніторинг закупівель[3], затверджений 

Верховною радою. Згідно нього Державна аудиторська служба України отримує 

повноваження на проведення моніторингу в системі державних закупівель не 

лише на етапі укладання договору та його виконання, а й протягом проведення 

процедури закупівлі, при цьому сам процес закупівлі не призупиняється.  
Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю. У сфері публічних закупівель органи Державної аудиторської служби 

України реалізують повноваження державного фінансового контролю шляхом 
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здійснення перевірок та моніторингу закупівель. Питання здійснення закупівель 

перевіряються органами Держаудитслужби під час проведення інспектування та 

під час державного фінансового аудиту.  
Для проведення Держаудитслужбою моніторингу законодавством 

визначено ціляй ряд підстав. 
 Рішення про початок моніторингу закупівлі приймається керівником 

органу державного фінансового контролю або його заступником за наявності 

однієї або декількох таких підстав: 
- Даних автоматичних індикаторів ризиків; 
- інформації отриманої від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у 

сфері публічних закупівель; 
- повідомлення у засобах масової інформації, що містять відомості про 

наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних 

закупівель;  
Здійснення публічних закупівель передбачає використання бюджетних 

коштів та коштів суб’єктів державного сектору, що є об’єктом державного 

фінансового контролю, зокрема державного аудиту, який проводиться в Україні 
у формі аудиту ефективності та фінансового аудиту.  

Під час перевірки контролюючі органи перевіряють всі тендерні 

документи, передбачені законом, і їх відповідність прийнятим нормам.  
 

 
Рис. 1. Органи що здійснюють аудит закупівель. 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 
 

У сфері публічних закупівель Рахункова палата України реалізує ряд 

заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), зокрема: 

Рахунковою палатою;

Державною аудиторською службою;

контрольно-рахунковими органами регіонів і 
муніципалітетів;

законодавчими органами держвлади;

представницькими органами муніципалітетів.
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На рисунку 2 відображено заходи які здійснює Рахункова палата України: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Рис. 2. Заходи які здійснює Рахункова палата України 
 Джерело: побудовано автором на основі [8]  

 
У 2021 р. Рахунковою палатою виявлено порушень під час здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на загальну суму 1 034,6 млн 

грн. що становить 2,7% суми усіх виявлених правопорушень[2]. 
Рахункова палата є державним колегіальним органом, який від імені 

Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням.   
Узаконення використання авторизованих електронних майданчиків додало 

процесу закупівель більшої публічності, дозволило залучати до них значну 

кількість учасників і уможливило зростання конкуренції. Це, у свою чергу, 

сприяє здійсненню вибору дійсно вигідніших пропозицій та економії державних 

коштів і коштів територіальних громад.  
До застосування – електронної системи публічних закупівель ProZorro, яка 

прийшла на зміну паперовим державним тендерам, близько 25 млрд грн йшло в 

кишені корупціонерів і ще 25 млрд грн втрачалось через низьку ефективність 

закупівель [5].  
Окрім спроби вирішити цю проблему, запровадження електронної системи 

відповідає вимогам гармонізації здійснення процесу державних закупівель в 

Україні зі стандартами, визначеними Європейським союзом.  

Здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо здійснення 

закупівель за рахунок коштів державного бюджету; 
 

Здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної 

Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, щорічного 

звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та 

узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері 

закупівель, протягом трьох місяців з дня його оприлюднення; 

 

Здійснює державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) щодо виконання 

державного замовлення та здійснення закупівель стосовно всіх стадій 

закупівель і включає перевірку та аналіз законності та ефективності 

здійснення закупівель, дотримання передбачених процедур, оцінку 

своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз 

стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення 

закупівель. 
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Свідченням цього є структурна і процесна її подібність до аналогів, що 

використовуються у країнах ЄС. 
Таблиця 3 

Переваги та недоліки Української  платформи ProZorro 
Переваги Недоліки 

1. зростання конкуренції завдяки 

спрощенню доступу учасників до 

тендерів; 
2. прозорість та публічність 
процедур; 
3. можливість вибору кращих 

умов оплати (ціна й умови оплати 
встановлені як критерії оцінки на 
засадах рівності ваги); 
4. електронне подання всієї 

документації забезпечує 

оперативність передачі даних; 
5. контроль за якістю оголошень, 
тривалістю строків подачі 

пропозицій, наявність повних 

даних і можливість їх 

відстеження в онлайн режимі. 

1. працює на допороговій закупівлі (до 200 тисяч. грн. 

для товарів і послуг); 
2. наявні можливості приховування тендерів (через 

використання низки майданчиків, допущення 

граматичних помилок в оголошеннях, встановлення 

короткого терміну подання пропозицій); 
3. цінові маніпуляції та низький рівень виявлення 

підставних фірм і моніторингу якості товарів (робіт, 

послуг); 
4. електронне подання всієї документації суперечить 

законодавству з захисту персональних даних і через їх 

доступність уможливлює використання інформації в 

злочинних цілях; 
5. неповне охоплення ринку потенційних учасників 

тендерних торгів (через недостатній моніторинг самими 

суб’єктами-постачальниками, проблеми в політиці 

погашення зобов’язань державними інституцій та 

територіальних громад); 
6. неможливість виправлення помилково внесеної ціни 

у бік її збільшення; 
7. можливість відсіву учасників (в т.ч. зі злочинною 

метою) в процесі постаукціонної кваліфікації 
Джерело: побудовано автором на основі [9] 

 Недоліком використовуваної електронної системи є відсутність зв’язку з 

автоматизованою системою обліку суб’єкта, який придбаває товари, роботи чи 

послуги через тендерні торги. Відображення усіх операцій з придбання в 

подальшому здійснюється на підставі формування відповідної первинної 

документації. За умови єдності обох систем, після прийняття рішення щодо 

вибору контрагента-постачальника, уся необхідна договірна та облікова 

документація могла б формуватися автоматично. 
 Висновки. Результати дослідження свідчать, що незважаючи на значні 

досягнення у реформуванні сфери публічних закупівель за останні роки, на 

практиці залишається ще багато фактів виявлення порушень у сфері контролю 

публічних закупівель. Тому не варто зупинятись на досягнутому. Потрібно 

напрацьовувати механізми, які б в подальшому сприяли зменшенню порушень 

норм законодавства у цій сфері. 
 Уповноваженому органу у сфері публічних закупівель варто більше 

приділити уваги щодо збільшення можливостей автоматичної перевірки 

Держаудитслужбою закупівель за ризик-індикаторами. Крім цього, варто до 

порушників норм законодавства у сфері публічних закупівель передбачити 

більш жорсткі умови покарання за такі порушення та унеможливити уникнення 
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покарання за них. Не варто залишати поза увагою можливості проведення 

різного роду навчань для усіх учасників публічних закупівель, що мало б сприяти 

зменшенню порушень норм законодавства у сфері публічних закупівель, які 

спричинені недостатньою обізнаністю учасників публічних закупівель. 
Як будь-яка система має недоліки, так і система «ProZorro» також має ряд 

недоліків які представлено у статті. 
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Анотація. У статті проаналізовано зарубіжну практику державного 

фінансового контролю.  Розкрито особливості побудови системи державного 

фінансового контролю в зарубіжних країнах. Визначено спільні ознаки, 

притаманні більшості вищих зарубіжних органів фінансового контролю. 

Розглянуто принципи організації державного фінансового контролю, що 

висвітлено у Лімській декларації. Наголошено на необхідності посилення 

співпраці Рахункової палати з іншими державними інституціями та підвищення 

рівня публічності результатів її діяльності. Виявлено, що загалом, попри пробіли 

та недоліки, вітчизняна система державного фінансового контролю 

розвивається у напрямі, що відповідає міжнародній практиці. 
 
Abstract. The article analyzes the foreign practice of state financial control. The 

peculiarities of the construction of the system of state financial control in foreign 
countries are revealed. Common features inherent in the provision of higher foreign 
financial control bodies have been identified. The principles of the organization of state 
financial control, which are highlighted in the Lima Declaration, are considered. The 
necessity of strengthening the cooperation of the Accounting Chamber with other state 
institutions and increasing the level of publicity of the results of its activities was 
emphasized. It was revealed that, in general, despite the opportunities and 
shortcomings, the domestic system of state financial control is developing in a direction 
that corresponds to international practice. 

 
 Вступ. У розвинених країнах світу державному фінансовому контролю 

належить провідне місце серед систем фінансового контролю, що зумовлюється 

місцем держави в процесах ринкової трансформації. В кожній окремо взятій 

країні державний фінансовий контроль здійснюється з певними особливостями, 

що стосується і підходів до його організації.  
Але світ, об’єднує зусилля, ставить перед собою певні завдання, основним 

з яких є – запровадити єдині міжнародні стандарти здійснення фінансового 

контролю, завдяки яким відбудеться  ефективний фінансовий контроль. Перш за 

все, для досягнення зазначеної мети необхідно звернутись до аналізу історичних 

аспектів виникнення та розвитку фінансового контролю в світі, а також існуючих 

підходів до організації та здійснення фінансового контролю в розрізі окремих 

країн. Світовій практиці притаманні різні підходи до організації та здійснення 
фінансового контролю.  

Обрання тієї чи іншої моделі базується на таких чинниках: історично 

прийнята в країні форма правління; унормована форма державного устрою; 

особливості розподілу повноважень між гілками влади; ступінь демократичного 

розвитку суспільства [12, c. 81].  
Серед наукових досліджень вітчизняних вчених, у яких висвітлено 

проблеми вивчення зарубіжного досвіду фінансового контролю варто звернути 

на праці В.К. Симоненка, В.Г. Мельничука, Л. Дікань, І.К. Дрозд,  Г.В. 

Дмитренка, Н.І. Дорош, Т.О. Губанової  й інших.  
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Незважаючи на наукову значущість їх праць, питання впровадження 

провідного зарубіжного досвіду в сучасну українську систему державного 

фінансового контролю потребують подальшого вивчення.  
Виклад основного матеріалу. Відомо, що перші згадки про фінансові 

органи з’явилися в Китаї майже 3 тисячі років тому, а в Кореї – понад 1,3 тисячі 

років. У Європі класичні форми організації органів контролю сформувалися у 

XII-XII ст., наприклад: 
– Національне управління аудиту Великобританії – 1120 р.; 
– Палата рахунків Франції – 1318 р.; 
– Регулярна аудиторська організація Бельгії – 1386р.; 
– Автономні інститути аудиту Прусії – 1714 р.; 
– Генеральна палата рахунків, у Чехії – 1761 р.; 
– Імперська облікова палата, в Австро-Угорщині – 1768р.; 
– Імперсько-Королівський Верховний суд аудиту, у Польщі – 1808 р.; 
– Головна рахункова палата Варшавського князівства  Іспанії – 1828 р.; 
– Суд рахунків, у Туреччині – 1862 р.; 
– Вища бухгалтерська Рада Османської імперії – 1864 р.; 
– Вищий суд аудиту Румунії – 1864 р. та інші [10]. 

Усі ці, контрольні органи були далекими від сучасних, як за економічними 

завданнями, так і за державно-правовим змістом. Відомо, що саме Рахункова 

палата Франції, відроджена в 1807 р. є праобразом сучасних органів фінансового 

контролю. Історія державного управління засвідчила тенденцію до зменшення 

його органів за посилення вимог до його відповідальності та прозорості 

діяльності.  
Відповідно до статті 1 Лімської декларації керівних принципів 

фінансового контролю, яка була прийнята Конгресом Міжнародної організації 

вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) в м. Ліма у 1977 р., організація 

контролю є обов’язковим елементом управління державними фінансовими 

ресурсами, оскільки воно тягне за собою відповідальність перед суспільством 

[7].  
А.І. Мярковський вважає, що ефективність антикризового управління 

державними фінансами великою мірою залежить від методики прийняття 

управлінських рішень, яка має ґрунтуватися на науковому аналізі всіх впливових 

факторів і прогнозуванні тенденцій, оперативності й гнучкості управління; 

першочерговим завданням мінімізації ризиків є розроблення механізмів 

фінансового регулювання та контролю [8, с. 8-9]. 
INTOSAI – це міжнародна професійна організація, що об'єднує вищі 

органи аудиту (ВОА) країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. 

INTOSAI створено у 1953 році, наразі до її складу входять ВОА 194-х країн світу, 

ще 5 ВОА є асоційованих та 1 афілійований член організації.  
Рахункова палата є повноправним членом INTOSAI з 1998 року та є 

відповідальною за виконання зобов’язань, які випливають із її членства в цій 

організації, про що також зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої 

влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» [9].  



26  

Рахункова палата в установленому порядку забезпечує участь своїх 

представників у роботі окремих комітетів, робочих та спеціальних груп, а також 

навчальних заходах, конференціях, семінарах, організованих під егідою 

INTOSAI, Ініціативи розвитку INTOSAI (семінари, програми дистанційного 

навчання тощо), тематика яких є актуальною для Рахункової плати. 
Основним завданням INTOSAI є надання аудиторам усього світу 

можливості обміну інформацією, що становить спільний інтерес, інформацією 
щодо сучасних напрацювань у сфері аудиту та застосування професійних 

стандартів і найкращих методологій. INTOSAI декларує сприяння кращому 

державному управлінню шляхом заохочення ВОА до сприяння урядам у 

вдосконаленні їх діяльності, підвищення прозорості бюджетної сфери, 

забезпечення підзвітності, боротьби з корупцією, сприяння кваліфікованому та 

ефективному використанню державних ресурсів на користь народів. У своїй 

діяльності INTOSAI керується Лімською декларацією про основні принципи 

здійснення аудиту (1977), що містить основні філософські та концептуальні 

підходи, визначає цінності демократичності та незалежності вищих органів 

фінансового контролю, а також Мексиканською декларацією незалежності ВОА 

(2007). Цілі визначаються п'ятирічним Стратегічним планом INTOSAI, а 

безпосередня робота із забезпечення їх досягнення виконується підкомітетами та 

робочими групами, що діють у рамках комітетів INTOSAI. 
Поряд із цим Лімська декларація визначає загальноприйняті принципи 

контролю незалежних державних органів контролю, до яких належать:  
– інституційна незалежність; 
– фінансова незалежність;  
– персональна незалежність аудиторів–контролерів; 
– власна відповідальність за програму перевірок; 
– достатність повноважень на отримання інформації;  
– право на вжиття заходів [7, с. 23, 27]. 

Контрольні органи зарубіжних країн залежно від специфіки форм 

державного устрою й правління національних традицій будуються по-різному, 

але організація та діяльність контрольних структур у цих країнах базуються  на 

загальних принципах, які сформувалися внаслідок багаторічного досвіду (рис. 1).  
Рахункова палата – одне з провідних місць у системі фінансового 

контролю. Перебуває у підпорядкуванні парламенту або президента. Головна 

мета – здійснення загального контролю за використанням державних коштів. 
Ці принципи мають загальний характер і можуть бути прийнятними в 

будь–якій демократичній правовій державі оскільки є не політичними, а такими, 

що мають на меті визначити гарантії забезпечення ефективності фінансового 

контролю як для інформаційного відображення реального стану ведення 

фінансових справ для держави, так і для здійснення контролю в середині самої 

держави, тобто перевірку всіх державних органів та установ, що здійснюють 

функції державної влади. Податкове відомство – підпорядковується  Президенту   

або  міністерству фінансів. Призначене для здійснення контролю надходження в 

бюджет податкових доходів. Контролюючі структури у складі державних 
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відомств, здійснюють перевірки та ревізії підвідомчих установ. Недержавні 

контролюючі служби, здійснюють перевірки достовірності звітної документації 

та законності фінансових операцій на комерційних засадах.  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Система фінансового контролю у західних країнах Європи 
Джерело: сформовано на основі [1-4]  
 
Служби внутрішнього контролю – структурні підрозділи підприємств. 

Основне завдання – досягнення мети зниження витрат оптимізації фінансових 

потоків та збільшення прибутку. Порівнюючи нормативні, юридичні та 

інституційні особливості контрольно-ревізійної роботи у різних країнах, слід 

наголосити на різних підходах до визначення місця рахункових відомств у 

системі органів державного управління [5, с. 193].  
Один із таких підходів визначає, що  організаційною схемою контрольно–

ревізійної роботи є виділення двох рівнів ієрархії (рис. 2):  
- на першому рівні знаходиться вищий орган державного контролю, який 

підпорядковується парламенту або президенту і на нього покладено контроль за 

витрачанням коштів державного бюджету;  
- на другому рівні – державні контрольно–ревізійні підрозділи міністерств 

і відомств, що підпорядковуються як вищому органу державного фінансового 

контролю, так і відповідному міністерству або відомству. Вони здійснюють 

повний контроль за правильністю витрачання державних коштів [6, с. 71].  
В. Мельничук звертає увагу, що у країнах Євросоюзу існує чотири 

основних типи державних органів фінансового контролю [11]:  
– аудиторські суди (Франція, Бельгія, Люксембург, Португалія, Іспанія, 

Італія) або судові органи, що є складовими судової системи країни (Греція, 

Португалія);  
– колегіальні органи, що не мають судових функцій (Нідерланди, Німеччина);  
– незалежні контрольні управління на чолі з Генеральним контролером 

(Великобританія, Ірландія, Данія); 
– контрольні управління у структурі уряду (Швеція, Фінляндія). 

Досвід країн із розвиненою економікою, які мають давні традиції 

державного фінансового контролю (Франція, Німеччина, Велика Британія, 

Австрія, США, Японія) обумовлена передусім розмежуванням об’єктів 

Відомство головного ревізора-аудитора (рахункова палата) 

Податкове відомство 

Контролюючі структури у складі державних відомств 

Недержавні контролюючі служби 

Служби внутрішнього контролю 
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контролю та необхідністю створення архітектури горизонтальних і вертикальних 

владних відносин на основі чіткого розмежування контрольних повноважень. 
 
 
 

 

 

 
Рис. 2  Дворівнева схема організації контрольно-ревізійної роботи у 

зарубіжних країнах 
Джерело: сформовано на основі [11]  
 
Конституції країн визначають порядок формування органів фінансового 

контролю, які можуть бути: 
– парламентські – провідну роль у формуванні складу відіграє парламент; 
– позапарламентські – склад формується Президентом за поданням Ради 

Міністрів; або голову призначає Уряд, а інших членів – Президент; 
– змішані – допускає можливість участі у формуванні органу й 

президента, і парламенту. 
Найкращим прикладом щодо організації державного фінансового 

контролю в президентській республіці є Сполучені Штати Америки. У межах 

контрольно-ревізійної системи США існують функціонально незалежні 

контрольні органи, що інкорпоровані в державно-правову систему як 

невід’ємний елемент механізму регулювання балансу повноважень виконавчої 

та законодавчої влади (Президента й Конгресу США) [1, с.377]. 
Головне контрольно-ревізійне управління США має доступ практично до 

всіх фінансових документів міністерств і відомств. За дорученням палат і комісій 

Конгресу США управління може здійснювати оцінку результативності 

державних програм і діяльності федеральних відомств; проводити спеціальні 
обстеження та перевірки обґрунтованості цін на продукцію, фінансово 

економічних аспектів контрактів міністерства оборони; перевіряти діяльність 

ревізорів виконавчої влади [2, с.51]. Крім Головного контрольно-ревізійного 

управління, варто відмітити Міністерство фінансів США, яке є спеціальним 
органом фінансового контролю, що зовні виступає як орган незалежний від 

уряду та підзвітного парламенту. Розробляє фінансову й податкову політику, 
здійснює емісію грошових знаків і чеканку монет, відає питаннями внутрішніх 

позик та управління державним боргом, контролює виконання фінансового 

законодавства, збір внутрішніх доходів, грошовий обіг. Іншим фінансовим 

відомством є Адміністративно-бюджетне управління при Президенті, складає 

видаткову частину федерального бюджету й розробляє фінансові програми, 
організовує оперативний контроль за управлінням бюджету і є провідним 

органом виконавчої влади [4, с.100]. 

Органи державного контролю Підпорядкованість органів 

державного контролю 
Вищий орган державного контролю Парламент або Президент 

Міністерства та відомства Державні контрольно–ревізійні 

підрозділи міністерств і відомств 
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У Німеччині, Федеральна Рахункова Палата є вищою федеральною 

установою, яка є нейтральним авторитетним органом між парламентом і урядом, 

виступає в ролі незалежного органу фінансового контролю. Вона контролює 

бюджетне фінансування та управління економікою федерації. Може здійснювати 

статистичний облік поза сферою компетенції федерації. В управлінні беруть 

участь Федеральне відомство з фінансів і Федеральне управління державним 

боргом, які підпорядковані Федеральному міністерству фінансів. Федеральне 

відомство займається податковою перевіркою підприємств, оподаткуванням 

іноземних капіталовкладень, проблемами усунення подвійного оподаткування. 

Федеральне управління державним боргом займається операціями з випуску й 

погашення позик і фінансуванням бюджетного дефіциту [2, c.52]. 
Рахункова палата Франції контролює фінансову діяльність 

адміністративних інститутів, виявляє їх помилки та прорахунки, що завдають 

шкоди державним фінансам. Перевіряє як саме використовуються кредити, 

фонди і цінності, управління якими доручено державним службам та іншим 

офіційним юридичним особам. Органами фінансового контролю  у Франції 

також є Генеральна інспекція адміністрації і Генеральна інспекція фінансів. 

Генеральна інспекція фінансів знаходиться у підпорядкуванні міністра 

економіки та фінансів, контролює діяльність усіх призначених державою 

бухгалтерів та адміністративної бухгалтерії вторинних розпорядників кредитів, 

державних підприємств, організовує та здійснює дослідження економічних і 

фінансових проблем [10]. 
У Великій Британії контроль фінансово-господарської діяльності 

державного сектора економіки здійснює Національне контрольно-ревізійне 

управління – урядовий орган, який функціонує відповідно до закону про 

фінансовий контроль. Має право проводити перевірки рахунків урядових 

установ і державних органів, які здійснюють більше ніж 60% державних витрат, 

а також здійснює контроль субсидій, які надаються місцевими органами влади 

системі охорони здоров’я, державним корпораціям і націоналізованим галуззям 

промисловості [11]. 
У Румунії основними різновидами контролю є парламентський, урядовий 

та відомчий. Парламентський контроль здійснюється Рахунковою палатою , яка 

має дирекції в усіх регіонах. Контроль, який здійснюють органи Міністерства 

фінансів та Рахункової палати, спрямований як на встановлення фактів 

порушень, так і на проведення аналізу. Урядовий фінансовий контроль 

здійснюється Міністерством фінансів, яке у своїй структурі має Генеральну 

дирекцію фіскального контролю та генеральні управління державних фінансів у 

кожному повіті, які також мають дирекції фіскального контролю. Відомчий 

фінансовий контроль здійснюється управліннями контролю і внутрішнього 

аудиту в складі галузевих міністерств. Органи відомчого контролю 

підпорядковані та підзвітні відповідним керівникам міністерств і відомств. Всі 

контролюючі органи Румунії мають повноваження перевіряти правильність і 

повноту сплати платежів до бюджету та використання бюджетних коштів і 

державного майна [4].  
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У Швеції,  головним відомством у справах державного контролю та обліку 

є Державне ревізійне управління, яке в деяких джерелах також називають 

Національним бюро аудиту. Метою його діяльності, як визначено урядом, є 

досягнення високоякісного управління фінансовою діяльністю. Діяльність 

Управління характеризується двома напрямами: проведенням щорічних ревізій 

фінансово-господарської діяльності національних установ і підприємств та 

ревізій ефективності державних закупівель. Конституція Швеції дозволяє 

парламенту та уряду мати власні структури контролю державного сектору [10]. 
Висока ефективність бюджетно–фінансового контролю в зарубіжних 

країнах забезпечується тим, що керівники вищих органів державного 

фінансового контролю призначаються й затверджуються парламентами на 

триваліший період, ніж терміни повноважень самих парламентів, а звільненими 

з посади можуть бути тільки за рішенням парламенту у разі професійної 

невідповідності чи зловживань [6, с. 70].  
У США такий термін становить 15 років; у Німеччині, Австралії та 

Угорщині – 12; у Канаді – 10; у Болгарії – 9; у  Мексиці – 8; у Туреччині – 7; у 

Швейцарії, Польщі, Румунії та Монголії – 6 років. 
Висновки. Кожна із представлених країн має власні особливості у 

проведенні фінансового контролю, що були зумовлені багатьма чинниками, але 

одним із найголовніших –  історичні фактори, які вплинули, як на форму 

правління, так і на розподіл повноважень між гілками влади. 
Таким чином, дослідження світового досвіду застосування механізмів 

фінансового контролю дозволить здійснювати процес реструктуризації існуючої 

системи в Україні, використовуючи як новітні механізми, так і традиційні методи 

контролю з урахуванням національних аспектів державного управління. 
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ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. Стаття присвячена актуальним питанням формування 

екологічних витрат на підприємстві в системі управління екологічною 

діяльністю. В сучасних умовах господарювання вагому структуру ринку 

займають промислові підприємства, які виробляють валовий внутрішній 

продукт країни та експортують продукцію. Проте, всі ці підприємства 

забруднюють навколишнє середовище, і для запобігання екологічних катастроф, 

перш за все, необхідно налагодити нормальне функціонування екологічної 

політики всередині підприємства. Екологічна діяльність підприємства формує 

запобігання екологічним ризикам, за допомогою екологічного обліку вже можна 

дізнатися, які основні витрати необхідно здійснити для налагодження таких 

процесів. Не всі суб’єкти господарювання доброчесно відносяться до цього, а 

тому постає завдання для розробки певних заходів на впровадження 

контрольних заходів на таких підприємствах. 
 
Abstract.. The article is devoted to topical issues of the formation of 

environmental costs at enterprises in the system of management of environmental 
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activities. In modern economic conditions, industrial enterprises that produce the 
country's gross product and export products occupy a significant market structure. 
However, all these enterprises pollute the environment, and to prevent environmental 
disasters, first of all, it is necessary to establish the normal functioning of the 
environmental policy within the enterprise. The environmental activity of the 
enterprise forms the prevention of environmental risks, with the help of environmental 
accounting it is already possible to find out what basic costs must be incurred to 
establish such processes. Not all business entities are honest about this, and therefore 
there is a task to develop certain measures to implement control measures at such 
enterprises. 

 

Вступ. Екологічні витрати -  фундаментальне поняття економіки 

природокористування, на ньому засноване розвиток економічних аспектів 

природокористування. 
Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною суспільного 

розвитку. При цьому, чим вище рівень соціально-економічного розвитку 

суспільства, тим чіткіше стратегія суспільства у сфері природокористування. 

Більш чітко виражені екологічні потреби щодо якості навколишнього 

середовища, усвідомлена необхідність платити за екологічне благополуччя. 
Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується 

застосуванням методів ведення господарської діяльності, які спрямовані на 

підвищення екологічної безпеки підприємства. Важливим інструментом, який 

забезпечує розв’язання даного завдання є облік у природокористуванні або 

екологічний облік. Концепція сталого розвитку підприємств передбачає 

взаємозв’язок трьох складових: економічної, соціальної та екологічної. Облік 

екологічних витрат набуває все більшої актуальності та потребує чіткого 

методологічного забезпечення. 
Метою дослідження є обґрунтування сутності поняття «екологічні 

витрати» та необхідності ведення обліку екологічних витрат у системі 

управлінням підприємством в умовах сталого розвитку. 
Виклад основного матеріалу. Основною метою діяльності підприємства 

є випуск конкурентоспроможної продукції, яка повинна відповідати сучасним 

вимогам ринку, бути екологічно чистою та безпечною для людей. Забезпечення 

таких вимог стає можливим за умов постійного розвитку та модернізації 

виробництва, посилення рівня екологічної безпеки підприємства. 
В умовах сталого розвитку екологічна політика суб’єкта господарювання 

спрямована на ефективне використання та відтворення природних ресурсів, 

охорону навколишнього природного середовища, необхідність впровадження 

новітніх технологій з мінімальним впливом на довкілля. 
Екологічне право як самостійна галузь вітчизняного права є сукупністю 

правових норм, встановлених і гаран- тованих державою, що регулюють 

суспільні відносини у сфері використання природних ресурсів та охорони 

на- вколишнього природного середовища, з метою захисту екологічних прав і 

свобод громадян, забезпечення екологічної безпеки суспільства та екологічних 

інтересів нинішніх і майбутніх поколінь людей у якісному стані довкілля [5]. 
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Екологічна діяльність – це відповідний сегмент його операційної 

діяльності, який повинен забезпечити баланс між суспільними інтересами та 

інтересами підприємства, у результаті функціонування якого має бути 

максимально збережене природне середовище в тому стані, у якому воно 

перебувало донедавна [1]. 
Екологічна діяльність на підприємстві пов’язана,  насамперед,  з 

відповідними витратами, доходами та зобов’язаннями які впливають 
на економічні показники роботи підприємства.  Це зумовлює сьогодні 
вести бухгалтерський облік екологічних наслідків.  Виокремлення доходів,  

витрат, зобов’язань що пов’язані з природоохоронними заходами призведе до 
достеменних облікових даних про розміри, напрями та їх види. 

Екологічні витрати виникають у процесі діяльності підприємства 

(операційної, інвестиційної) і пов’язані з використанням природних ресурсів та 

їх охороною.  
Поняття «екологічний облік» у нормативній базі відсутнє, що підтверджує 

основний документ – Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», яким закріплене поняття бухгалтерського обліку та його складових [2].  
Екологічний облік на підприємстві — це система виявлення, вимірювання, 

реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки 

релевантної інформації про діяльність підприємства в галузі 

природокористування з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам 

для прийняття оптимальних рішень [3].  
Екологічний облік підприємств повинен діяти як цілісна система, що 

включає такі складові: фінансовий облік, управлінська звітність за екологічними 

показниками, екологічний контролінг, екологічний аудит, оскільки це 

забезпечить ефективне функціонування природоохоронної системи та належний 

рівень управління екологічними чинниками. 
У сучасних умовах господарювання актуальним є питання нормативно-

правового регулювання екологічного обліку. Відсутність певної системи 

методів, норм і вимог щодо відображення результатів екологічного обліку у 

звітності підприємства призводить до порушення інформування керівництва та, 

як наслідок, неналежної систематизації даних.  
Доцільним буде введення нових субрахунків у відповідних класах у плані 

рахунків, нових форм первинних документів і звітності. У результаті 

виправлення зазначених недоліків і розповсюдження інформації про екологічний 

облік серед керівництва відбудеться стимулювання та поширення 

природоохоронної діяльності. Доречним буде надання інформації про 

природоохоронну діяльність та її економічні складові зацікавленим 

користувачам.  
Слід зазначити, що екологічний облік спрямований на забезпечення 

керівництва своєчасною інформацією, яка необхідна для прийняття 

управлінських рішень, які в свою чергу повинні гарантувати зниження 

екологічних ризиків у діяльності підприємства. 
За характером впливу на навколишнє природне середовище екологічні 

витрати запропоновано поділяти на експлуатаційні (пов’язані із забезпеченням 
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виробничого процесу природними ресурсами, їх експлуатацією та відновленням) 

і природоохоронні (пов’язані із заходами щодо охорони навколишнього 

природного середовища від забруднення) [6]. 
На сьогодні в економічній літературі України наводиться достатньо 

різноманітних визначень категорії  «екологічні витрати»,  але часто ці 
визначення є неоднозначними і розглядають таку категорію з різних 
точок зору.   

Для усвідомлення проблематики формування,  ідентифікації та 

відображення екологічних витрат підприємства необхідно визначитися з їхньою 

сутністю, що підтверджує узагальнена таблиця 1. 
Таблиця 1 

Сутність економічної категорії «екологічні витрати» 
№ 

з/п 
Автор Сутність поняття «екологічні витрати» 

1. О. Гусаковська природоохоронні витрати, що представляють собою виражену у 

вартісній формі сукупність усіх видів ресурсів, необхідних для 

здійснення природоохоронної діяльності 
2. І. Замула всі витрати, пов’язані зі здійсненням екологічної діяльності 

підприємств 

3. В. Лень,  
О. Колівешко 
 

сукупність витрат за користування надрами та іншими природними 

ресурсами, плату за видобування корисних копалин, екологічний 

податок та витрати на природоохоронні заходи 
4. К.С. Саєнко  витрати на придбання ліцензії на право користування надрами; 

витрати на освоєння природних ресурсів; плата за негативний 
вплив на навколишнє середовище; капітальні і поточні витрати 
природоохоронної діяльності 

5. О. Морозова екологічні витрати виникають в результаті взаємодії організації та 

природного середовища і, як правило, виділяються у вигляді витрат 

на охорону навколишнього середовища, відтворення 

відновлювальних ресурсів і оплату негативного впливу на 

навколишнє середовище 
6. М. Совик під екологічними втратами для цілей бухгалтерського обліку слід 

розуміти зменшення вартості активів підприємства без 

перенесення її на продукт виробництва та без їх вибуття за його 

межі за рішенням власника, яке відбувається внаслідок 

несприятливих стихійних явищ та негативного антропогенного 

впливу на природне середовище 
Джерело: [5,6,7, 8, 9, 10] 
 
Для надання зовнішнім користувачам екологічної інформації, яка має 

вплив на інвестиційні рішення, необхідно вдосконалювати структуру фінансової 

звітності, зокрема балансу підприємства. Для цього було б доцільно відображати 

у першому розділі активу балансу підприємства (Звіті про фінансовий стан) 

разом із статтями основних засобів відомості про основні засоби 

природоохоронного призначення (наприклад, очисні спо руди), про незавершене 

будівництво об'єктів природоохоронного призначення, про придбані права 

природокористування, права на забруднення навколишнього середовища, права 

сумісного користування спорудами для охорони навколишнього середовища, а 
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також відомості про амортизаційні відрахування по природоохоронному 

устаткуванню. З цією метою можна виділяти окремим рядком основні засоби 

природоохоронного призначення, що дозволить отримати інформацію для 

всебічного аналізу динаміки їх розвитку. Інформацію про основні засоби 

природоохоронного призначення також важливо деталізувати в примітках до 

річної звітності. З цією метою облік таких необоротних активів необхідно 

виділяти в аналітичному обліку і така інформація може бути використана в 

податковому обліку і статистичній звітності.  
У другому розділі активу балансу доцільно відображати для оцінки 

наявності і залишків екологічно чистих запасів підприємств відповідно до 

методики відображення інформації в звітності (додатковим рядком) запаси 

екологічно чистої готової продукції, вирощеної підприємством, виокремлювати 

окремим рядком, на виробничих підприємствах – запаси екологічно чистої 

сировини для виробництва готової продукції, в торговельній мережі – залишок 

екологічно чистих товарів. З цією метою необхідно вести аналітичний облік такої 

продукції. І на його основі також у статистичній звітності відображати окремими 

рядками суми реалізованої екологічно чистої продукції, вартість готової 

продукції, виготовленої і реалізованої продукції з використанням екологічно 

чистої продукції. І, якщо буде передбачено законодавством, мати пільги 

пов'язані з виробництвом, зберіганням і реалізацією такої продукції. 
Елементами організації бухгалтерського обліку екологічних витрат є:  
1. У частині техніки ведення бухгалтерського обліку:  
- первинні документи, облікові регістри, порядок документообігу;  
- робочий план рахунків з виділенням аналітичних рахунків;  
- програмне забезпечення обліку;  
- терміни надання та користувачі внутрішньої звітності.  
2. У частині методичного забезпечення бухгалтерського обліку:  
- порядок визнання, оцінки, включення до собівартості екологічних витрат; 
 - порядок розподілу загальновиробничих екологічних витрат. 
Ведення синтетичного обліку екологічних витрат повинно грунтуватися на 

галузевих особливостях та специфіці діяльності конкретного підприємства. Для 

цього необхідно: 
 – формувати достовірну інформацію для національної екологічної 

статистики;  
– здійснювати моніторинг стану довкілля. 
Згідно з НП(С)БО 16 «Витрати» витрати на охорону навколишнього 

природного середовища передбачено включати до загальновиробничих витрат. 

Вважаємо, що залежно від виду екологічних витрат їх необхідно обліковува ти 

на рахунках 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 94 «Інші витрати 

операційної діяльності». 
Основним елементом організації бухгалтерського обліку екологічних 

витрат є визначення об'єктів аналітичного обліку, які залежать від ступеня 

впливу суб'єкта господарювання на навколишнє природне середовище, і 

напрямів здійснюваної екологічної діяльності. В основу вибору об'єктів 
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аналітичного обліку екологічних витрат запропоновано покласти розроблену 

класифікацію з деталізацією кожного виду витрат. 
Класифікація екологічних витрат може бути представлена в залежності від 

ознак, які визначають, з якою ціллю потрібна інформація про них. У таблиці 2 

згруповано витрати за різними класифікаційними ознаками та визначено їх 

склад. Інформація щодо класифікації екологічних витрат надає можливість 

виділити основні ознаки, за якими групуються витрати для відображення в 

системі бухгалтерського обліку. 
Таблиця 2 

Групування екологічних витрат за різними ознаками 
№ 

з/п 
Автор Ознака класифікації та склад витрат 

1 2 3 

1. І. Замула – за видами діяльності: операційні, інвестиційні, фінансові; 
 – за характером впливу на навколишнє природне середовище: 

експлуатаційні (витрати із забезпечення природними ресурсами, 

витрати з відновлення природних ресурсів, витрати з організації 

екологічної діяльності), природоохоронні (витрати з запобігання 

забрудненню, витрати з компенсації негативних наслідків 

забруднення, витрати на переробку та/або утилізацію відходів 

виробництва) 
2. Г. Кірейцева По операціях з атмосферним повітрям:  

– за видами діяльності: операційні, інвестиційні, фінансові;  
– за характером впливу на атмосферне повітря: витрати на 

запобігання забрудненню; витрати на ліквідацію забруднень; 
 – за джерелами фінансування: цільове фінансування (національні 

джерела; джерела Європейського союзу); власні джерела. 
3. О. Савченко,  

О. Дацій,  
А. Байда,  
Г. Зима 
 

– за видами діяльності: операційні, інвестиційні;  
– до експлуатаційних відносяться: витрати із забезпечення 

природними ресурсами, витрати з відновлення природних 

ресурсів, витрати з організації екологічної діяльності;  
– до природоохоронних витрат відносяться: витрати з запобігання 

забрудненню, витрати з компенсації негативних наслідків 

забруднення, витрати на переробку та/або утилізацію відходів 

виробництва 
4. І. Садовська – за цільовим призначенням: на усунення причин забруднення, на 

усунення наслідків забруднення;  
– за типом: капітальні, поточні;  

  – за календарними періодами: витрати минулих періодів, витрати 

звітного періоду, витрати майбутніх періодів;  
– за напрямами здійснення: витрати на охорону повітря, витрати 

на охорону водних ресурсів, витрати на охорону ґрунтів та надр;  
– за джерелами фінансування: включаються до собівартості 

продукції, здійснюються за рахунок прибутку, за рахунок 

бюджетних асигнувань, за рахунок позабюджетних цільових 

фондів;  
– за сферою виникнення: внутрішні, зовнішні; 

 – за видом використовуваних ресурсів: трудові, матеріальні, 

фінансові 
Джерело: [11,12, 13,14] 



37  

Для управління екологічними витратами, забезпечення їх регулювання 

необхідна інформація про потреби в таких витратах, а також про їх фактичний 

розмір, що забезпечує бухгалтерський облік. Однак відображення екологічних 

витрат у системі бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання 

супроводжується низкою проблем. 
Наведені рахунки за дебетом і кредитом кореспондують з іншими 

рахунками залежно від змісту господарської операції, що відбулася, згідно з 

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій.  
Ефективне управління екологічними витратами забезпечується належно 

сформованою обліковою інформацією, яка повинна бути визначена в обліковій 

політиці підприємства. Основною складовою у обліковій політиці повинна бути 

класифікація екологічних витрат.  
Для організації бухгалтерського обліку екологічних витрат необхідно 

розробити нормативно-правове забезпечення обліку та облікову політику 

підприємства.  
Завдання бухгалтерського обліку екологічних витрат полягають у 

наступному:  
- формування та надання повної, своєчасної та достовірної інформації про 

екологічні витрати для ефектив ного управління екологічною діяльністю 

підприємства: прийняття рішення щодо співпраці та здійснення інвестування в 

суб'єкт господарювання; 
 - забезпечення збереження природних ресурсів для суспільства та як 

сировини для підприємства; 
 - забезпечення контролю за екологічними витрата- ми підприємства;  
- оцінка впливу екологічних чинників на фінансові результати 

підприємства. 
У діючій практиці господарювання екологічні витрати обліковуються, а 

отже, і розподіляються та списується за загальноприйнятою методикою без 

урахування їх особливостей. Так, розподіл екологічних витрат, які за 

економічною сутністю є змінними загальновиробничими, здійснюється 

пропорційно до заробітної плати працівників основного виробництва.  
Висновки. За результатами проведеного дослідження щодо стану обліку 

екологічних витрат на підприємствах приходимо до висновку, що він потребує 

суттєвих змін та удосконалення. Головною мотивацією прискорити процес їх 

внесення є погіршення ситуації з охороною навколишнього природного 

середовища. Доведено, що першою проблемою є відсутність нормативно-
правового забезпечення поняття «екологічний облік», що не надає можливості 

повної імплементації його у загальну систему бухгалтерського обліку. Це 

стримує запровадження та ведення екологічного обліку на підприємствах, 

діяльність яких безпосередньо пов’язана з екологічними витратами. Наступним 

проблемним питанням постає відсутність методики ведення обліку, яка 

самостійно визначається підприємством і може бути прописана виключно у його 

обліковій політиці. Облікова політика підприємства забезпечує вибір 

альтернативних варіантів щодо обліку витрат, у т. ч. витрат, пов’язаних з 
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екологічною діяльністю. Визначено підходи до класифікації «екологічних 

витрат» та виділено основні ознаки, за якими їх групують для практичного 

застосування в процесі управління діяльністю підприємства, а саме: витрати за 

видами діяльності, джерелами фінансування та характером впливу на 

навколишнє природне середовище. Обґрунтовано, що методична база щодо 

обліку екологічних витрат потребує подальших досліджень та напрацювань, 

оскільки питання охорони навколишнього природного середовища залишаються 

актуальними та важливими в системі управління підприємством, які здійснюють 

екологічну діяльність. 
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ВИКОРИСТАННЯ 
 
Анотація. В статті проведено дослідження наукових думок щодо 

сутності оцінки виробничих запасів при їх вибутті. З’ясовано, що вибуттям 

запасів є не тільки вибуття їх з підприємства у результаті реалізації. 

Вибуттям прийнято вважати також передачу матеріалів на виробництво, 

переміщення готової продукції зі структурного підрозділу на склад, інше 

вибуття, обмін тощо. Розкрито методи оцінки вибуття виробничих запасів. 

Відзначено, що доцільність використання різних методів для визначення 

собівартості запасів визначається підприємством. 
 
Abstract. The article examines scientific opinions regarding the essence of the 

assessment of production stocks in the event of their disposal. It was found out that 
disposal of stocks is not only their disposal from the enterprise as a result of sales. 
Transfer of materials for production, transfer of finished products from a structural 
unit to a warehouse, other disposal, exchange, etc. are also considered to be disposal. 
The methods of assessing the disposal of production stocks are disclosed. It is noted 
that the expediency of using different methods to determine the cost of inventories is 
determined by the enterprise. 
 

Вступ. Виробнича діяльність суб’єктів господарювання залежить від 

багатьох факторів, одним з яких є правильна оцінка виробничих запасів. Вони 
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використовуються у господарській діяльності підприємств різних форм 

власності та галузей економіки. Раціональна оцінка виробничих запасів несе в 

собі потенціал підвищення ефективності виробництва. Формування достовірної 

інформації про наявність та рух виробничих запасів і правильне ведення 

бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує достовірність фінансової 

звітності. 
Проблемні питання щодо оцінки виробничих запасів у своїх наукових 

працях розглядають багато науковців, зокрема: Гончаров Ю.В., Домбровська 

Н.Р., Іщенко Я.П., Коваль Н.І., Малюга Н.М., Подолянчук О.А , Циган Р. М. та 

інші. Метою дослідження є розкриття сутності оцінки та її методів при вибутті 

виробничих запасів. 
Виклад основного матеріалу. Як зазначає у своїй науковій роботі 

Подолянчук О.А., і чию думку ми поділяємо, діяльність будь-якого суб’єкта 

господарювання пов’язана з використанням ресурсів, серед яких вагоме місце 

займають виробничі запаси. Наявність запасів та їх ефективне використання є 

важливою передумовою успішного здійснення виробничого процесу 

сільськогосподарського підприємства, адже вони використовуються у повному 

обсязі і потребують абсолютного поновлення на наступні цикли виробництва. На 

ефективне використання виробничих запасів має великий вплив правильна їх 

оцінка [7, с. 90]. 
Великі підприємства оперують, як правило, значною кількістю запасів, 

тому визначення послідовності та методів їх оцінки у процесі виробництва є 

досить складним. Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, 

яка має вплив на визначення собівартості продукції. Особливої ваги дане 

питання набуває за су 
часних умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси 

постійно змінюються. 
Як зазначають науковці, оцінка – це перетворення об’єктів 

бухгалтерського обліку в вартісний вигляд у грошовій одиниці для відображення 

їх загальної вартості у звітності підприємства. Методика оцінки запасів при 

надходженні та вибутті встановлюється відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», але 

при цьому прив’язки до певного методу, яким підприємство повинно керуватись, 

немає, тому кожен суб’єкт господарювання має право вибору методу оцінки при 

вибутті цих об’єктів [8]. 
Під поняттям «оцінка» традиційно розуміється перетворення об’єктів 

бухгалтерського обліку в вартісний вигляд в грошовій одиниці для відображення 

їх загальної вартості в цілому по підприємству. За допомогою оцінки натуральні 

показники переводяться у вартісні [4, с. 218]. 
Гончаров Ю.В. та Кравченко І.В. відзначили, що оцінка запасів є важливою 

передумовою організації обліку запасів, адже вона впливає на точність 

фінансових результатів підприємства. В Україні, як і в більшості інших країн 

світу, запаси оцінюють за фактичними витратами на їх придбання на момент 

отримання або використання запасів під час виробництва [1, с. 51]. 
Єрофеєва  В.А. акцентує увагу на тому,  що невід’ємним питанням 

раціональної організації обліку, яке в значній мірі визначає точність 
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калькулювання собівартості продукції, є правильна оцінка матеріалів, а також 

облік і розподіл транспортно-заготівельних витрат [3, с. 78]. 
Підкреслюючи важливість даного питання, Малюга Н.М. зазначає, що 

оцінка є невід’ємним елементом методу бухгалтерського обліку, адже в обліку 

знаходять відображення лише ті факти, які одержали грошову оцінку [5, с. 213]. 
Коли запаси були придбані за грошові кошти, то їх обліковують за 

собівартістю придбання, що і регламентується нормами національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 9 «Запаси». Ця 

вартість відповідно включає в себе витрати, пов’язані з придбанням запасів та 

доведенням їх до такого стану, в якому вони придатні до використання [6]. 
Вибуттям запасів є не тільки вибуття їх з підприємства у результаті 

реалізації. Вибуттям прийнято вважати також передачу матеріалів на 

виробництво, переміщення готової продукції зі структурного підрозділу на 

склад, інше вибуття, обмін тощо (рис.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Шляхи вибуття виробничих запасів та методи їх оцінки 
Джерело: [4, с. 225] 

 
Як відзначає у своїй науковій праці Домбровська Н.Р, у національних 

стандартах обліку передбачено ряд методів оцінки, які можна використовувати 

для відображення в обліку та фінансовій звітності окремих видів запасів при їх 

вибутті [2, с. 138]. 
Запаси можуть надходити на підприємство з різних джерел, зокрема, в 

результаті купівлі у постачальника або придбання підзвітною особою, як внесок 

до статутного капіталу, внаслідок безоплатного надходження, виявлення у 

результаті інвентаризації тощо. В усіх випадках у момент надходження запаси 

повинні бути оцінені за первісною вартістю, і для кожного випадку надходження 

запасів необхідно знати, що є первісною вартістю і як її визначити. 
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Запаси можна оцінювати за очікуваною ціною продажу, однак це б 

означало облік прибутку до фактичного продажу запасів. До тих пір, поки 

покупець не підписав контракт на придбання, не може бути впевненості у тому, 

що вони будуть продані дорожче, ніж придбані (ніж їх виробнича собівартість). 

Цей метод оцінки суперечить такому загальноприйнятому бухгалтерському 

принципу як обачність – доходи обліковуються, коли можливість їх отримання 

стає цілком визначеною подією; слід застосовувати методи оцінки, що 

запобігають завищенню оцінки активів [2]. 
Запаси можна оцінювати за очікуваною ціною продажу за вирахуванням 

витрат на завершення їх виробництва та приведення їх до стану, придатного для 

продажу, і витрат на організацію їх продажу. Дана величина має назву чистої 

вартості реалізації (ЧВР). Якщо ЧВР більша за ціну придбання даних запасів, то 

це необережна оцінка, оскільки передбачається отримання прибутку до того, як 

він дійсно зароблений. Запаси можна оцінювати затратами на їх заміну за 

поточною відновлювальною вартістю. Перевагою такої оцінки є усунення 

інфляційних викривлень вартості запасів, а недоліком – суб’єктивність оцінки в 

залежності від цілей оцінювання. Зазвичай вона не використовується при обліку 

за цінами придбання [2]. 
Запаси можна оцінювати за ціною придбання та/або виготовлення (ціною, 

за якою вони були первісно придбані та/або виготовлені). Цей метод оцінки є 

найбільш точним і обґрунтованим, оскільки: оцінка у цьому випадку базується 

на об’єктивних документальних доказах того, що на придбання (виготовлення) 

даних запасів були витрачені саме ці кошти (запаси сировини, матеріалів); факти 

господарської діяльності зареєстровані в обліку у тій оцінці, в якій вони реально 

відбувались; запаси відображаються за тією ціною (виробничою собівартістю), 

за якою вони були дійсно придбані (виготовлені), тобто виходячи з витрат на їх 

придбання (виготовлення). А це не що інше як принцип (історичної, фактичної) 

собівартості. Останній метод оцінки запасів є досить поширеним і знайшов 

відображення в закордонних облікових стандартах [2]. 
Циган Р.М., Дідур С.В., Назаренко К.І. акцентують увагу на тому, що 

згідно з НП(С)БО 9 «Запаси» на підприємстві можна використовувати один із 

п’яти методів оцінки запасів при їх вибутті або декілька одночасно. Але при 

цьому слід уточнити, що для усіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що 

мають однакові умови використання, застосовується тільки один із нижче 

наведених методів Різнойменні та різнотипні запаси не заборонено обліковувати 

різними методами, але належить аргументовано підтвердити відмінність в 

умовах їх використання. Слід мати на увазі, що у разі зміни специфіки 

господарської. діяльності можлива зміна облікової політики, яка може 

проявлятися у зміні методів оцінки їх запасів при списанні.  
Не менш важливого значення набуває й оцінка запасів при їх вибутті, адже 

це має прямий вплив на фінансовий результат діяльності суб'єкта 

господарювання. Навколо питання оцінки вибуття виробничих запасів постійно 

відбувається дискусія, який із методів краще застосовувати в практиці того чи 

іншого підприємства, залежно від того, який видом діяльності займається суб’єкт 
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господарювання, який ефект намагається одержати в результаті провадження 

основної діяльності [8]. 
В таблиці 1 представлено узагальнення методів оцінки виробничих запасів 

при їх вибутті.  
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове 

призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із 

наведених методів. 
Запаси, що надійшли від постачальника і не відповідають критеріям 

визнання активу у зв'язку з невідповідністю стандартам, умовам угод, технічним 

умовам тощо, відображаються на позабалансових рахунках до узгодження ціни 

з постачальником за справедливою вартістю або ціною, вказаною в документах 

постачальника.  
Таблиця 1  

Методи оцінки вибуття виробничих запасів та їх сутність 
Оцінка Сутність 

За ідентифікованою 

собівартістю відповідної 

одиниці продукції 

Оцінюються  запаси,  які  відпускаються,  та  послуги,  

що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, 

а також запаси, які не замінюють одне одного 

За середньозваженою 

собівартістю 

Оцінка проводиться щодо кожної одиниці запасів 

діленням сумарної вартості залишку таких запасів на  
початок звітного місяця і вартості одержаних у 

звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на 

початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці 

запасів 

За собівартістю перших за 

часом надходження запасів 

(ФІФО) 

Оцінка базується на припущенні, що запаси 

використовуються у тій послідовності, у якій вони 

надходили на підприємство (відображені у 

бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими 

відпускаються у виробництво (продаж та інше 

вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом 

надходження запасів 

За ціною продажу 
Оцінка заснована на застосуванні підприємствами 

роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної 

націнки товарів 

За нормативними витратами 

Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю 

продукції (робіт, послуг), які встановлені 

підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей 

і діючих цін. 
Джерело: [4; 227] 

Згідно з НП(С)БО 9 оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продаж 

та іншому вибутті здійснюється одним із таких методів: ідентифікованої 

собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої 

собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів 

(ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу [6]. 
Доцільність використання різних методів для визначення собівартості 

запасів визначається підприємством. Наприклад, може бути доцільним 

застосування різних методів визначення собівартості запчастин, які 
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реалізуються, та таких самих запчастин, що використовуються для власних 

потреб (ремонт устаткування).  
Не може бути підставою для застосування різних методів визначення 

собівартості одного виду запасів різниця в географічному місцезнаходженні 

запасів та в податкових правилах. 
Підприємство самостійно обирає метод оцінки запасів при вибутті. На 

підприємстві можуть одночасно застосовуватися для різних запасів різні методи. 

Вибір методу оцінки запасів при їх вибутті повинен бути обов'язково 

зафіксований в наказі про облікову політику. 
Висновки. Оцінка запасів має вплив на такі форми бухгалтерської 

звітності, як баланс і звіт про фінансові результати. Існує ряд методів оцінки, які 

можна використовувати для відображення в обліку та фінансовій звітності . 

Також важливо розуміти, що усі методи оцінки виробничих запасів мають як свої 

переваги, так і недоліки, а тому не існує найкращого методу, який можна було б 

застосувати в усіх випадках. 
 

Список використаних джерел: 
1. Гончаров Ю.В., Кравченко І.В. Оцінка виробничих запасів: вітчизняний 

та зарубіжний досвід. Облік і фінанси АПК. 2011. №. 1. С. 50-53. 
2. Домбровська Н.Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при 

їх використанні згідно національних стандартів. Інноваційна економіка. 2011. №7 
(26). С.137-142. 

3. Ерофеева В.А. Учет и контроль использования ресурсов в обьединениях. 
Львов: ЛГУ, 1987.  174 с. 

4. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік І: 

підручник. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020.  496 с. 
5. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, 

перспективи розвитку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 548 с. 
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : 

Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 25.09.2022). 

7. Подолянчук О. А Виробничі запаси: економічна сутність та облік. 

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. 
№5. С. 88-101. 

8. Циган Р.М., Дідур С.В., Назаренко К.І. Особливості організації обліку 

виробничих запасів та їх оцінка в системі бухгалтерського обліку. Ефективна 

економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6706 
(дата звернення: 24.09.2022). 

 
 

Ігор ЗАБРОДСЬКИЙ  
 магістр 2 курсу, 

факультет обліку та аудиту, 

                                                             
 Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри аналізу та аудиту ВНАУ, Лідія ФЕДОРИШИНА.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text


45  

Вінницький національний аграрний університет 
Вінниця, Україна 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 
 

Анотація. У статті розглянуто особливості організації та методики 

внутрішнього контролю господарської діяльності підприємств в умовах 

застосування МСФЗ. Досліджено питання теоретико-методологічних засад 

внутрішнього контролю, а також організації та методики внутрішнього 

контролю господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано напрями 

виникнення ризиків бухгалтерського обліку. 
 
Abstract. The article examines the peculiarities of the organization and 

methods of internal control of economic activity of enterprises under the conditions of 
application of IFRS. The issue of the theoretical and methodological foundations of 
internal control, as well as the organization and methods of internal control of the 
enterprise's economic activity, has been studied. The directions of occurrence of 
accounting risks are substantiated. 

 
Вступ. Для удосконалення обліково-контрольного забезпечення 

управління діяльністю вітчизняних підприємств важливо випрацювати сучасну 

парадигму бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 
Основне її спрямування – поглиблення теоретико-методологічних та 

організаційно-методичних аспектів обліку і контролю з метою задоволення 

інформаційних запитів внутрішніх та зовнішніх користувачів через призму 

зрозумілості, відкритості та якості облікової інформації.  
Зазначене підтверджує необхідність наукового обґрунтування та розробки 

практичних рекомендацій щодо обліково-контрольного забезпечення управління 

діяльністю підприємств в умовах застосування МСФЗ.  
Проблематика теорії, методології та організації бухгалтерського обліку і 

контролю діяльності підприємств за МСФЗ є об’єктом дослідження багатьох 

вітчизняних вчених. Найбільш ґрунтовні науково-практичні результати 

висвітлили у своїх роботах, зокрема: Ф. Ф. Бутинець, М. І. Бондар, А. М. 

Герасимович, С. Ф. Голов, Н. О. Гура, Н. І. Дорош, І. А. Дерун, В. М. Жук,  Т. О. 

Каменська, Г. Г. Кірейцев, С. Ф. Легенчук, Л. Г. Ловінська, Н. О. Лоханова, Н. 

М. Малюга, Г. В. Мисака, О. М. Петрук, П. Т. Саблук, В. В. Сопко, І. Й. Яремко.   
Виклад основного матеріалу. Визначення підходів у сучасній науці до 

вирішення проблем економічного розвитку здійснюється через призму двох 

фундаментальних передумов:  
1) необмеженості матеріальних потреб суспільства;  
2) обмеженості економічних ресурсів для задоволення матеріальних 

потреб суспільства.  
Важливим у балансуванні між необмеженістю матеріальних потреб 
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суспільства та обмеженістю економічних ресурсів (людських, фінансових, 

матеріальних) є ефективний контролю за діяльністю підприємств, установ та 

організацій, які, використовуючи економічні ресурси, створюють матеріальні 

блага. Здійснення контролю за діяльністю підприємств необхідне як за умов 

економічної кризи, так і економічного зростання.  Розширюючи сферу 

застосування, внутрішній контроль набув характеристик інструмента контролю 

за ризиками, де його функції тісно переплітаються з функціями ризик-
менеджменту.  

Досліджуючи види контролю за діяльністю підприємств, В.А. Дерій 

виділяє: державний контроль; контроль власника; внутрішньогосподарський 

контроль; аудиторський контроль; громадський (суспільний) контроль; 

змішаний контроль [1]. Залежність фінансово-економічної стійкості 

господарюючого суб’єкта від ефективної системи внутрішнього контролю, 

здатної попереджувати негативні тенденції, коригувати методи управління та 

зменшувати ризики бізнесу суттєво зростає у кризових умовах [4].  
Таблиця 1 

Визначення сутності внутрішнього контролю діяльності підприємств у 

працях науковців 
Автор  Сутність поняття  

Дорош Н.І. [5]  Внутрішній контроль визначається як діяльність, що здійснюється 

радою директорів організації та іншим управлінським персоналом, яка 

спрямована на забезпечення достатньої впевненості стосовно 

досягнення цілей організації за такими напрямками:  
 достовірність фінансової звітності;  
 відповідність діючим законам та нормативам;  

Ковтун Т.В. [3]  Внутрішній контроль – це процес, спрямований на досягнення 

стратегічних довгострокових цілей компанії, що є результатом дій 

керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності компанії 

в цілому та її окремих підрозділів.  

Кулаковська Л.П., 

Піча Ю.В. [9]  
Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність 

функціонування конкретного об’єкта прийнятим управлінським 

рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети.  

Радська В.В., 

Петряков Я.В. [7]  
Внутрішній контроль – це процес, який визначається і на який 

впливають особи, наділені повноваженнями управління та найвищого 

управління, а також інший персонал, який надає обґрунтовану 

впевненість щодо досягнення цілей суб’єкта господарювання стосовно 

достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності, 

дотримання застосованих законів та нормативних актів.  

Пантелеєв В. П. [8]   Внутрішньогосподарський контроль процес, який здійснюється в 

інтересах осіб, що належать системі управління підприємства, виконує 

функцію управління, контроль здійснюють особи, які мають певні 

повноваження від ініціатора контролю, контроль передбачає 

досягнення певних цілей, при його реалізації застосовуються засоби 

впливу на об’єкти управління, контроль має тривалий та безперервний 

характер.  
Джерело: систематизовано автором  
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Різні позиції серед науковців щодо сутності внутрішнього контролю 

узагальнено в табл. 1.1. 
Широке визнання як базова основа для розробки, впровадження та 

проведення внутрішнього контролю та оцінка його ефективності отримала 

Інтегрована Концепція внутрішнього контролю (Концепція COSO). Згідно з цією 

Концепцією «…внутрішній контроль – це діяльність, що здійснюється радою 

директорів організації та іншим управлінським персоналом, спрямована на 

забезпечення достатньої впевненості стосовно досягнення цілей організації за 

такими напрямками: достовірність фінансової звітності; відповідність діючим 

законам і нормативам; ефективність і результативність господарських операцій. 

[11].  
Основними завданнями внутрішнього контролю у сучасних умовах 

ведення бізнесу є організація та координування дій, спрямованих на 

забезпечення збереження активів, перевірку надійності облікової інформації, 

підвищення ефективності операцій, дотримання запропонованої політики та 

процедур компанії. 
В. В. Чудовець зазначає, що види економічного контролю слід поділяти: за 

джерелами контрольних даних (документальний, фактичний, змішаний), за 

суб’єктами здійснення (державний, муніципальний, громадський, контроль 

власника, незалежний), за часом проведення (попередній, поточний, наступний) 

[2].  
На думку Т. В. Ковтун «…зовнішній та внутрішній контроль являють 

собою взаємозалежні і взаємообумовлені компоненти єдиної системи контролю, 

ступінь взаємозв'язку між ними багато в чому залежить від особливостей 

функціонування конкретного підприємства» [3].  
Це визначення відображається у фундаментальних принципах 

внутрішнього контролю, який:  
– спрямовується на досягнення цілей діяльності в різних напрямках;  
– є процесом, що складається з постійних завдань і їх виконання в 

рамках діяльності компанії;  
– здійснюється під впливом людей, не тільки через встановлення 

політик чи процедур, систем та форм, але через їх діяльність на різних рівнях 

управління компанією;  
– здатний забезпечити обґрунтовану впевненість для Ради директорів 

та менеджменту компанії;  
– адаптований до структури компанії, що полягає у гнучкості 

застосування його до бізнес-процесів, окремих напрямків діяльності, 

структурних підрозділів, дочірніх підприємств та компанії загалом.  
Відповідно до МСА 315 внутрішній контроль повинен надавати 

користувачам обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей діяльності 

компанії стосовно:  
– достовірності інформації, наведеної у фінансовій звітності;  
– ефективності діяльності;  
– здійснення господарської діяльності компаній відповідно до чинного 

законодавства.   
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Для внутрішніх користувачів така впевненість може бути підтверджена 

через внутрішню звітність внутрішнього контролю. Для зовнішніх користувачів 

підтвердженням впевненості є висновок зовнішнього аудитора, який додається 

до фінансової звітності. Головне місце в процесі формування достовірної 

інформації належить бухгалтерському обліку, в межах якого здійснюється 

накопичення і систематизація інформації про факти господарської діяльності у 

регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.   
Основним завданням внутрішнього контролю в сучасних умовах 

здійснення підприємницької діяльності є ідентифікація, оцінка та підбір кращих 

методів управління ризиками, які можуть спричинити негативний або 

позитивний вплив на результати діяльності підприємства.   
Важливою умовою ідентифікації та оцінки ризиків є контрольні заходи 

(правила та процедури), які запроваджуються на підприємстві з метою виявлення 

та управління ризиками і повинні бути:  
– доцільними (застосовуються відповідно до визначених ризиків та у 

відповідному місці);  
– послідовними (дотримання правил та послідовності здійснення 

контрольних заходів);  
– економічно виправданими (витрати на проведення контрольних 

заходів не повинні перевищувати вигоди від результату контролю).  
До основних процедур внутрішнього контролю відносяться:  
– процедури контролю повноважень;  
– процедури контролю облікових процесів;  
– процедури контролю зберігання та використання господарських 

засобів [7].  
– Основні етапи процесу управління ризиками ілюструє рис. 1. 

.  
  

Рис. 1. Основні етапи процесу управління ризиками 
Джерело: побудовано автором на основі [1] 
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На етапі ідентифікації виявляються можливі ризики, кожен з яких 

оцінюється за величиною і наслідками, до яких він може призвести. Для суттєвих 

ризиків визначаються методи управління, які реалізовуються у практичній 

діяльності. Наступним етапом є оцінка отриманих результатів.  
Наявність зворотного зв’язку дозволяє отримати інформацію про процес 

управління та стан об’єкта управління після застосування вибраних методів.   
Для здійснення ефективного управління ризиками необхідно 

сформулювати його мету – стратегічну та поточну. Перш за все, стратегічна мета 

− це забезпечення безперервної діяльності суб’єкта господарювання в умовах 

невизначеності підприємницького середовища. Поточна мета визначає бажані 

результати управління щодо кожного виду ризику в поточній ситуації.  
В умовах застосування МСФЗ до найважливіших завдань внутрішнього 

контролю слід віднести: ідентифікацію, оцінювання та застосовування 

ефективних методів управління ризиками бухгалтерського обліку, які можуть 

негативно впливати на якісні характеристики інформації фінансової 

звітностіНапрями виникнення ризиків бухгалтерського обліку виділяємо такі:  
– формування та зміна облікової політики згідно з МСФЗ;  
– організацією бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ;  
– рекласифікація та оцінка активів та зобов’язань за МСФЗ;  
– формуванням, розкриттям та наданням інформації у фінансовій 

звітності відповідно до МСФЗ;  
– застосуванням професійного судження в умовах МСФЗ.  
Висновки. ТОВ «Аграна Фрут Україна» самостійно встановлює 

взаємозв’язок між ймовірністю настання ризику та результатом його впливу, на 

основі якого ступінь ризику може визначатися як високий, середній та низький. 

Високий рівень ризику вимагає прийняття невідкладних заходів та рішень 

керівництва для мінімізації величини втрат. Показник середнього рівня 

характеризує ризики, які ймовірно виникнуть, проте наслідки їх впливу на 

результати діяльності будуть в межах допустимих норм. Ризики із низьким 

ступенем не вимагають прийняття відповідних рішень для мінімізації їхнього 

впливу, однак потребують контролю у майбутньому. 
Нові процеси у бухгалтерському обліку суб’єкта господарювання, 

пов’язані із застосування МСФЗ, стають об’єктами внутрішнього контролю. 

Виявлення ризиків бухгалтерського обліку та оцінка їх наслідків в умовах МСФЗ 

слід розглядати як одне з важливих завдань внутрішнього контролю, оскільки від 

можливості контролю та управління ризиками залежить якість облікової 

інформації. Контроль якості облікової інформації набуває актуального значення 

в умовах застосування МСФЗ та безпосередньо впливає на ефективність 

управлінських рішень.   
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елементи системи електронного документообігу. Крім того, встановлено, що 

центральним елементом понятійного апарату, який застосовується в 

нормативному регулюванні електронного документообігу, виступає поняття 

«електронний документ». Встановлено, основне призначенням системи 

електронного документообігу.   
 

Abstract. The article examines the theoretical and legal foundations, features of 
the formation, development and functioning of the system of electronic document 
circulation in Ukraine. The history of the emergence and key elements of the electronic 
document management system are also analyzed. In addition, it was established that 
the central element of the conceptual apparatus, which is used in the regulatory 
regulation of electronic document circulation, is the concept of "electronic document". 
The main purpose of the electronic document management system has been 
established. 

 
Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується швидким 

збільшенням обсягів інформаційних ресурсів, що призводить до необхідності 

раціональної організації інформації та забезпечення повноцінного і 

оперативного доступу до неї [1].  

Питання необхідності автоматизації управління документообігом давно 

перейшло в практичну площину, і все більше підприємств впроваджують у себе 

системи електронного документообігу (СЕД), дозволяючи організаціям вже на 

власному досвіді оцінити переваги нової технології роботи з документами.  
Дослідження системи електронного документообігу в рамках 

електронного урядування має важливе практичне значення для подальшої 

євроінтеграції України, реформування її законодавства у сфері публічного 

управління, ефективного функціонування органів публічної влади, а також 

удосконалення практики діяльності уповноважених суб’єктів. Внаслідок цього 

дослідження системи електронного документообігу є надзвичайно важливим для 

розвитку вітчизняної науки. Крім того, на відміну від тематики розвитку 

інформаційного суспільства, що стала вже традиційною, та, незважаючи на 

значну кількість спроб дослідження, тема системи електронного документообігу 

все ж залишається малодослідженою [8]. 
Дослідження системи електронного документообігу в Україні й 

узагальнення нинішнього масиву напрацювань із цієї проблематики є непростим, 

що пояснює його наукову малодослідженість. Окремі аспекти цього питання в 

той чи інший спосіб досліджували такі закордонні і вітчизняні учені, як С.О. 

Гайдученко, М.С. Демкова, П.С. Клімушин, О.Б. Кукарін, В.В. Марченко та інші. 
На думку Політанського В.С. розбудова електронного урядування та 

інформаційного суспільства диктує необхідність зміни принципів та 

вдосконалення регулювання електронного документообігу. Центральним 

елементом понятійного апарату, що застосовується в нормативному регулюванні 

електронного документообігу, виступає поняття «електронний документ». 

Однак, перш ніж правильно визначити його правову сутність, необхідно 

зрозуміти, що таке «документ» взагалі [4]. 
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Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств і 

організацій до передачі в архів на зберігання проходить певний шлях, який 

прискорення руху документів, і чим коротше швидше буде організований цей 

процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть вчасно отримати 

інформацію для прийняття рішень [2]. 
Виклад основного матеріалу. Документообіг - це рух документів від 

моменту їх складання (або одержання від інших підприємств, організацій), 

опрацювання і використання за призначенням у визначений період часу і до 

передачі в архів. 
Головне завдання документообігу - прискорення руху документів, і чим 

коротше та швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і 

користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень. 
Необхідність в автоматизації управління документообігом різні організації 

сьогодні бачать по-різному:  
одні – у підвищенні ефективності організаційно розпорядчого 

документообігу,  
інші – у збільшенні ефективності роботи функціональних фахівців, що 

створюють документи і використовують їх у повсякденній роботі, і лише деякі 

приділяють увагу обом аспектам [3].  
У своїх працях П.С. Клімушин зазначає, що система електронного 

документообігу – це організаційно-технічна система, що забезпечує процес 

створення, управління доступом і поширення е-документів у комп’ютерних 

мережах, а також контроль над потоками документів [5, с.168]. 
 Система електронного документообігу – це сучасна, найбільш 

прогресивна і високо інформаційно-технологічна множина взаємопов’язаних 

елементів електронного документообігу, що утворює єдине ціле та забезпечує 

здійснення електронного обміну документами в комп’ютерних мережах, а також 

підтримує контроль над потоками документів із метою підвищення ефективності 

роботи різноманітних підприємств, організацій, установ, органів державної 

влади і місцевого самоврядування [4]. 
Завдяки системі електронного документообігу можна автоматизувати весь 

комплекс робіт з електронними документами, а саме, введення їх у систему, їх 

реєстрацію, розподіл і розсилання, редагування, оперативне збереження, пошук 

і перегляд, відтворення, контроль виконання, розмежування доступу до них 

тощо. Впровадження системи електронного документообігу сприяє підвищенню 

культури діловодства, забезпеченню суттєвої економії коштів на тиражування та 

пересилання документів [6].  
Марченко В.В. вважає, що метою створення системи електронного 

документообігу є забезпечення руху електронного документообігу (укази, 

постанови, закони, розпорядження, повідомлення, звіти, аналітичні довідки, 

тощо), скорочення терміну підготовки та прийняття рішень шляхом 

автоматизації процесів колективного створення та використання електронного 

документообігу в органах державної влади [6, с.141].  
Що стосується України, то на теперішньому етапі її розвитку постало 

питання інтенсифікації впровадження і розвитку електронного урядування в усіх 
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сферах життя суспільства, однією з важливих складових частин якого є 

електронний документообіг.  
Це дасть змогу отримати такі важливі якості державного управління, як 

оперативність обміну електронними документами, можливість їх дистанційного 

опрацювання, погодження і підписання, забезпечить накопичення і загальну 

доступність документів, зробить цілком природним створення і використання 

електронних архівів [7, с. 8]. 
Уряд України приділяє увагу заходам для забезпечення впровадження 

технологій електронного документообігу. Один з основних нормативно-
правових документів із цих питань – Типовий порядок здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади. Цей Типовий порядок встановлює 

загальні правила документування в органах виконавчої влади управлінської 

діяльності в електронній формі і регламентує виконання дій з електронними 
документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи передачі 

до архіву органу виконавчої влади [8].  
У 2007 р. було створено Центральний державний електронний архів 

України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 

2007 року № 279-р для вирішення завдань постійного зберігання документів в 

електронній формі, зокрема електронних документів, електронних 

інформаційних ресурсів та надання доступу до інформації цих документів [9].  
Звертаємо увагу на розпорядження Кабінету Міністрів України щодо 

схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні, яке 

позитивно вплинуло на процес розвитку системи електронного документообігу 

в Україні.  
Реалізація Концепції передбачена на певний період та складається з трьох 

основних етапів. Саме на першому етапі передбачається: створення технічної 

бази, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а 

також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб’єктів 

електронного урядування, їх гармонізація з міжнародними стандартами; 

створення єдиної загальнодержавної системи електронного документообігу. 

Таким чином, у Концепції чітко зазначається, що впровадження системи 

електронного документообігу є важливою складовою частиною розвитку 

електронного урядування [10].  
Також, Клімушин П.С. в своїх дослідженнях відзначив, що в Україні 

найбільш поширеними в органах державної влади є такі системи електронного 

документообігу: «Megapolis™. Документообіг» – 32%; «Optima WorkFlow» – 
14%; «Діло» – 12%. За даними компанії «Електронні офісні системи (НетКом 

Технолоджи)», близько 70% від загальної кількості дійових систем електронного 

документообігу загалом в Україні – система «Діло». Цю систему використовує 

понад тисяча організацій, серед яких найбільші державні й комерційні структури 

України, а загальна кількість установлених робочих місць перевищила 100 тис. 

[11].  
Політанський В.С. зазначає, що системи електронного документообігу 

можуть сприяти створенню нової організаційної культури в органах державної 
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влади та місцевого самоврядування, зробивши роботу державних службовців 

більш легкою, цікавою і значущою.  
Крім того, явним стало те, що системи електронного документообігу 

мають бути впроваджені повсюдно, на всіх робочих місцях, пов’язаних зі 

створенням, редагуванням і зберіганням інформації, інакше ефективність від їх 

використання буде мінімальною [4, с.23].  
Дослідження електронного документообігу в Україні має важливе 

практичне значення для подальшої євроінтеграції України, розвитку 

електронного урядування в Україні, ефективного функціонування органів 

публічної влади в Україні, а також вдосконалення практики діяльності 

уповноважених суб’єктів. З огляду на це очікуваними результати та перевагами 

від впровадження інтегрованої системи електронного документообігу можна 

назвати такі: більш ефективне управління електронним документообігом за 

рахунок автоматичного контролю виконання; підтримка ефективного 

накопичення, управління й доступу до інформації і знань; забезпечення кадрової 

гнучкості; можливість колективної роботи; чітка авторизація доступу до 

інформації з обмеженим доступом; економія часу; значне скорочення процедури 

підписання договорів, оформлення та подання; максимально можливе 

скорочення обігу паперових документів; заощадження; підвищення прозорості 

внутрішньої роботи підприємства; підвищення безпеки інформації та 

документів; криптографічний захист інформації (електронних документів) [4, с. 

23]. 
Висновки. У цілому, електронний документообіг – це реальність, з якою 

сьогодні стикається практично кожен. Інформаційні системи, комп’ютерні 

мережі та електронна пошта – ось далеко не повний перелік тих засобів, за 

допомогою яких відбувається обмін даними в електронному вигляді. 
Що стосується України, то більша частина документообігу в її державних 

установах здійснюється в паперовому вигляді, а нинішній стан системи 

автоматизованого діловодства та документообігу в органах державної влади в 

Україні створює гарні технологічні передумови для подальшого поширення 

електронного документообігу та доведення його до рівня стандартів країн 

Європейського Союзу. 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ 

ПРАЦІ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Анотація. У статті розглянуто проблеми організації трудових відносин 

та обліку праці і її оплати під час дії воєнного стану. Виокремлено основні 

проблеми з організації праці та її оплати в умовах війни. Проаналізовано зміни 

чинного законодавства щодо врегулювання трудових відносин та виплат 

винагороди за працю та невідпрацьований час. Визначено, що однією з головних 

завдань обліку є облік заробітної плати та кадровий обік, щодо фактичного 

стану та руху працівників, використання робочого часу тощо. 
 
Abstract. The article examines the problems of organizing labor relations and 

accounting for labor and its payment during martial law. The main problems of the 
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organization of labor and its payment in the conditions of war are highlighted. 
Changes in the current legislation regarding the regulation of labor relations and 
payment of remuneration for work and time not worked have been analyzed. It was 
determined that one of the main tasks of accounting is the accounting of wages and 
personnel, regarding the actual state and movement of employees, use of working time, 
etc. 

 
Вступ. Праця є процесом цілеспрямованої діяльності людини і важливим 

елементом виробничого процесу. Тому чітка організація обліку праці та її оплати 

має важливе значення. Питання праці та її оплати регламентуються Законами 

України «Про оплату праці», «Про колективні договори та угоди», Кодексом 

законів про працю, іншими нормативними документами.  
Введення воєнного стану значною мірою вплинуло на функціонування 

бізнесу в Україні. У роботодавцях виникла проблема з необхідністю перенесення 

робочих процесів у відносно безпечні регіони країни, а також роботодавці 

вимушені шукати способи мінімізації витрат, зокрема і на оплату праці. 
Виклад основного матеріалу. За інформацією уряду, через воєнну 

агресію росії 53% українців сьогодні не працюють [1], значна частина українців 

була вимушено переселена в більш безпечні регіони України чи емігрувала за 

кордон. 
Так, наприклад з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з 

24 лютого до 5 липня з країни виїхало 8,793 млн осіб. Лідером прийому 

українських біженців у Євросоюзі і не тільки, стали – Польща, Німеччина, Чехія, 

Туреччина, Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Болгарія та Молдова 

(рис.1.) 
 

  
 

Рис. 1. Країни, які приймають біженців із України 
Джерело: побудовано автором на основі [12] 
 
Заробітна плата є важливим елементом трудових відносин між 

працівником та роботодавцем. Відповідно до Закону України «Про оплату 
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праці», заробітна плата – винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, 

яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану 

роботу. А у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам», поточні виплати працівнику – це виплати працівнику , які 

підлягають сплаті в повному обсязі протягом 12 місяців по закінченні місяця, у 

якому працівник виконував відповідну роботу [2]. 
Облік розрахунків із оплати праці здійснюється на підставі типових форм, 

які затверджені наказом Мінстату України № 144 від 22.05.1996 «Про 

затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках із робітниками 

та службовцями по заробітній платі»  
Нарахована оплата праці в первинних документах у подальшому 

обліковому процесі повинна бути нагромаджена по двох напрямках:  
1) по кожному працівнику – для організації розрахунків з оплати праці;  
2) по об’єктах обліку – для віднесення сум оплати праці по конкретних 

об’єктах (споживачах).  
Підрахунок даних про нараховану суму оплати праці по кожному 

працівнику здійснюється в розрахунково-платіжних відомостях. Їх складають за 

окремими структурними підрозділами підприємства.  

У розділі «Нараховано» записують суми нарахованої оплати праці за її 

видами. Підставою для підрахунку та запису нарахованої оплати праці є 

первинні документи. 
За розділом «Утримано і виплачено» спочатку записують видану касою 

оплату праці за другу половину минулого місяця та аванс в рахунок заробітку 

поточного місяця. Підставою для таких записів є дані по обліку касових 

операцій. Після цього відображають суми утримань із оплати праці. Визначають 

суму, яка підлягає виплаті. 
Не одержана в строк оплата праці відноситься на рахунок розрахунків із 

депонентами, а в платіжній відомості проти прізвища особи, яка не отримала 

оплату праці, ставиться відмітка «Депоновано». Суми депонентської 

заборгованості обліковують до їх погашення. 
Організація облікових робіт із розрахунку та виплати заробітної плати є 

відповідальним та трудомістким завданням . Розрахунок заробітної плати, як 

правило, необхідно виконати за короткий термін між наданням інформації та 

виплатою працівнику. Тому заздалегідь організований порядок її обліку 

допоможе надавати необхідну інформацію вчасно [3, с. 137 – 166]. 
Сьогодні український бізнес вимушений функціонувати в умовах дії 

воєнного стану та повномасштабної війни. Від так питання трудових відносин та 

заробітної плати наразі набувають першочергового значення. Адже, з одного 

боку, наймана праця є одним із ключових факторів виробництва і 

функціонування більшості підприємств без залучення цього фактора є 

неможливим. З іншого – винагорода за працю є основним, а часто єдиним видом 

доходу працівників. 
Першочерговими проблемами з організації праці та її оплати в умовах 

воєнного стану є: 
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- розташування бізнесу на території активних бойових дій чи окупованій 

території, відтак скорочення діяльності, її повне припинення чи релокація і 

необхідність пошуку і залучення працівників за новим місцерозташуванням; 
- мобілізація працівників до лав збройних сил України та інших збройних 

формувань; 
- отримання працівниками статусу тимчасово переселених осіб чи 

біженців;  
- відсутність інформації про фізичне місце перебування працівників. 
Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому та частково не 

грошовому виразі, яку роботодавець зобов'язаний виплатити та вжити всіх 

заходів до своєчасного нарахування та виплати зарплати працівникам відповідно 

чинному законодавству про працю та трудового договору. Виплата зарплати під 

час воєнного стану регламентована статтею 10 Закону України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» [5]. 
При прийманні працівника на роботу власник або його представник 

вступають з ним у трудові відносини. Основним документом, який закріплює ці 

відносини, є трудовий договір або контракт. 
Трудовий договір – це угода між працівником і власником (або 

уповноваженим органом, особою) [3, с. 134]. 
Основні вимоги застосовуються, починаючи з укладання договорів і 

нарахування та виплат заробітної плати. Так, на період воєнного стану форму 

трудового договору сторони визначають за згодою між собою. Також, 

зберігається умова щодо випробування під час прийняття на роботу. Це 

відноситься до будь – якої категорії працівників [4, с.4]. 
Зазнав змін і механізм призупинення дії трудового договору. Таке 

призупинення передбачає, що роботодавець звільняється від обов'язку надавати 

працівнику роботу, а працівник – її виконувати. Іншими словами: відсутність 

робочих завдань дозволяє призупинити виплату заробітної плати роботодавцем 

не певний строк. 
З іншого боку, відсутність можливості надавати та виконувати роботу не 

повинна мати «штучного» характеру. Роботодавець має бути готовий до того, що 

він буде вимушений підтверджувати зменшення або скорочення обсягів своєї 

діяльності. Потрібно підходити до цього питання в індивідуальному порядку в 

кожному окремому випадку та попередньо перевіряти стан роботи підприємства 

[8]. 
Звільнити працівника без його заяви через його невихід на роботу у зв’язку 

з бойовими діями, роботодавець не має права. Слід врахувати, що особа 

продовжується вважатись такою, що має основне місце роботи в Україні, адже 

до моменту отримання від неї заяви про звільнення – підстав для звільнення 

немає. 
Наприклад, у підприємства виникла така ситуація, які потрібно вирішити: 

є працівники, які наразі перебувають за кордоном і відомо, що вони 

працевлаштовані; є і працівники, які перебувають за кордоном і відомо, що вони 

непрацевлаштовані; є працівники, які наразі перебувають на території України 

та можуть працювати у віддаленому доступі. На сьогодні, згідно з чинним 
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законодавством, у випадку, коли працівник залишив робоче місце та виїхав з 

місця проживання у зв'язку із бойовими діями, то відсутні підстави для 

звільнення працівника з роботи за прогул, але і зберігати за таким працівником 

середній заробіток немає підстав. Звільнити працівника без його заяви через 

невихід на роботу у зв'язку з бойовими діями, роботодавець немає права. Отже, 

незважаючи на воєнний стан в Україні та ведення бойових дій в окремих регіонах 

України, звільнення працівника повинно відбуватися виключно у відповідності 

до вимог чинного законодавства [9]. 
У випадку, якщо у роботодавця немає можливості нараховувати та 

виплачувати працівникам зарплату Держпраці рекомендує роботодавцю: 
- Оформити простій. Варто пам'ятати, що у випадку, якщо простій виник 

не з вини працівника, час простою потрібно буде оплачувати у розмірі не менше 

дві третини середнього заробітку працівника. 
- Якщо працівник згодний і якщо він не залучений до робіт на об'єктах 

критичної інфраструктури, йому може бути надана оплачувана щорічна 

відпустка або відпустка власним коштом. Під час воєнного стану тривалість 

такої відпустки не включається у передбачений законодавством термін у 15 

календарних днів упродовж року. 
- Також роботодавець може тимчасово призупинити дію трудового 

договору. Таке призупинення передбачає тимчасове призупинення забезпечення 

робітника роботою, а також призупинення працівником виконання роботи. 

Призупинення дії трудового договору не означає припинення трудових відносин 

[5]. 
До статті 34 КПпП простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю 

організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, 

невідворотною силою або іншими підставами [10]. 
Слід зазначити, що  статтею 113 КЗпП передбачино кілька варіантів оплати 

простою, в залежності від причин його виникнення: час простою не з вини 

працівника та виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я 

працівника. Яка ж між ними різниця?  Небезпечні умови праці – це умови, що 

характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища 

і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни створює загрозу для 

життя. Тобто, оголошувати простій на підставі виникнення виробничої ситуації, 

небезпечної для життя чи здоров'я працівника або людей, які його оточують не з 

вини працівника, в умовах воєнного стану не є коректним з точки зору чинного 

законодавства. Відповідно і оплачувати простій за середньою не потрібно. 
Саме тому підприємства користуються першим варіантом та оголошують 

«простій» не з вини працівника  у зв'язку з ведення в дію воєнного стану з 

відповідною оплатою праці. 
 Ще одним із варіантів, яким може скористатися працівник, і підприємство 

під час воєнного стану є відпуска за власний рахунок. Закон №2136-IX дозволив 

роботодавцям протягом періоду дії воєнного стану надавати на прохання 

працівника відпустку без збереження заробітної плати та з інших причин може 

надаватисб на термін, обумовлений угодою між працівником та власником, але 

не більше 15 календарних днів на рік [9].  
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Також у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити 

працівнику у надані будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник 

залученний до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури [11].    
      Країна під час війни втрачає чималі суми коштів на озброєння, підтримку 

армії, відбудови стратегічних об'єктів. За пів року війни український бізнес 

зазнав великих руйнувань. 
Чимало підприємств опинилися в районах активних бойових дій і змушені 

були переїхати в більш безпечніші регіони або припинити свою роботу. Навіть у 

такий важкий період підприємства повинні працювати там, де це можливо, 

видавати заробітню плату, платити податки та давати країні ресурс для 

продовження оборони. Тому, деякі підприємства заробітну плату можуть 

частково видавати у натуральному вигляді або тимчасово знизити до мінімальної 

заробітної плати [6]. 
В період воєнного стану змінилася організація трудових відносин між 

роботодавцем та працівником і тепер потрібно враховувати норми Закону №2136 

від 19.07.2022 р. «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» 

(табл. 2). 
Важливу роль відіграє правильний облік робочого часу і часу, який 

призначений для відпочинку. На кожному підприємстві незалежно від режиму 

роботи має бути організований табельний облік робочого часу.   Наприклад, у 

мирний час нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, 

а у воєнний – може бути збільшена до 60 годин на тиждень.  
Таблиця 2 

Зміни до регулювання трудових відносин в умовах дії воєнного стану 

Джерело: побудовано автором на основі [7] 
 

Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого 

часу. Облік відпрацьованого часу, залежно від умов праці, може вестись у 

годинах або в днях. Відповідно, й місячні норми робочого часу в Україні 

встановлюються в годинах і в днях.  
Для контролю за трудовою дисципліною та аналізу використання робочого 

часу ведуть табель обліку використання робочого часу (форма №П- 13). Табель 

застосовується для обліку використання робочого часу працівників, а також для 

Показник Мирний час Воєнний стан 
Нормальна тривалість 

робочого часу 
Не може перевищувати 40 

годин на тиждень 
Може бути збільшена до 60 

годин на тиждень 
Тривалість щотижневого 

безперервного відпочинку 
Не може бути меншим за 42 

години на тиждень. 
Може бути скорочена до 24 

годин  на тиждень. 
Робота в нічний час Нічним вважається час з 10 

години вечора до 6 години 

ранку. 

У період дії воєнного стану 

не залучаються до роботи в 

нічний час 
Тривалість роботи 

напередодні святкових, 

неробочих і вихідних днів 

Скорочується на одну 

годину як при п'ятиденному, 

так і при шестиденному 

робочому тижні. 

Не застосовується 

Заборона роботи у вихідні 

дні 
Робота у вихідні дні 

забороняється.  
Не застосовується 
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нарахування їм заробітної плати й одержання даних про відпрацьований ними 

час, які необхідні при складанні бухгалтерської та статистичної звітності [3, 
с.138]. 

Висновки. Отже, причиною змін які були внесені до законодавчих 

документів, є необхідність забезпечення належного функціонування бізнес-
процесів у таких непростих умовах. Звідси слідує, що роботодавці повинні 

виплачувати заробітну плату на умовах, які прописані у трудовому договорі та у 

відповідності чинного законодавства. У період воєнного стану роботодавець 

повинен вживати всі можливі заходи для своєчасної виплати заробітної плати. 

Тому саме правильний облік відіграє важливу роль для об’єктивності визначення 

відпрацьованого робочого часу, виконання робіт, простоїв та інше. 
Слід також пам'ятати, що кожен випадок є індивідуальним та вимагає 

попереднього вивчення складу штату працівників та особливостей діяльності 

підприємства у воєнний час. 
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 АУТСОРИНГ ЯК ОДИН ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У статті узагальнено функціональну сутність й зміст 

«аутсорсингу» та його використання в бухгалтерській сфері. Систематизовано 

тенденції та розкрито існуючі проблеми впровадження бухгалтерського 

аутсорсингу у сферу обліку з огляду недостатньо чітких положень нормативно-
правового регулювання такого виду послуг й існуючих чинників практичного 

характеру. Наведено характерні особливості та використовувані підходи до 

оцінювання ефективності варіативних підходів передачі функцій ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності аутсорсингові 

компанії. Окреслено передумови, проблемні моменти та стримуючі фактори 

запровадження бухгалтерського аутсорсингу на вітчизняних підприємствах. 

Сформульовано аргументації про визнання цього інструментарію ефективним 

засобом мінімізації витрат підприємства та наведено окремі додаткові 

переваги його застосування в умовах кризової економіки.  Аутсорсинг є досить 

дієвим інструментом у підвищенні конкурентоспроможності й гнучкості 

компанії та її успішної реорганізації. 
 
Abstract. The article summarizes the functional essence and content of 

"outsourcing" and its use in the accounting field. The trends are systematized and the 
existing problems of the implementation of accounting outsourcing in the field of 
accounting are revealed due to the insufficiently clear provisions of the regulatory and 
legal regulation of this type of services and existing factors of a practical nature. 
Characteristic features and used approaches to evaluating the effectiveness of variable 
approaches to transferring accounting and financial reporting functions to 
outsourcing companies are given. The prerequisites, problematic points and 
restraining factors for the introduction of accounting outsourcing at domestic 
enterprises are outlined. Arguments for the recognition of this toolkit as an effective 
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means of minimizing the company's costs are formulated, and some additional 
advantages of its use in the conditions of a crisis economy are given. Outsourcing is a 
very effective tool in increasing the competitiveness and flexibility of the company and 
its successful reorganization. 

 
 Вступ. Динамічна зміна та ускладнення конкурентного 

середовища функціонування суб’єктів господарювання зумовлює необхідність 

підвищення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу. 

В кризових умовах вітчизняної економіки одним із шляхів досягнення цієї мети 

є оптимізація витрат за різними бізнес-процесами, зокрема, через залучення 

зовнішніх суб’єктів для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві 

(бухгалтерський аутсорсинг).  
Система бухгалтерського обліку в умовах аутсорсингу повинна 

забезпечувати виконання поставлених перед нею завдань і задоволення інтересів 

замовника та виконавця на основі оптимального поєднання правового та 

договірного регулювання даного процесу, що спричинено неспроможністю 

залучення висококваліфікованого штатного облікового персоналу внаслідок 

обмеженості фінансових ресурсів та масштабів діяльності малих і середніх 

підприємств. 
На сьогоднішній день в Україні все частіше постає питання стосовно нових 

інструментів оптимізації витрат підприємства, ровитку бізнесу і економіки 

держави. Одним із засобів управління підприємства є аутсорсинг.  
Аутсорсинг виступає одним із важливих зособів залучення інвестицій в 

державу, він дає можливість компаніям сфокусуватися на досягненні 

стратегічно-важливих цілей підприємств, а також збільшити прибутковість. В 

сучасних умовах аутсорсингові послуги в Україні замають лише 16.7%.  
Це пов’язано з недовірою суспільсва та недоліками в законодавстві в даній 

сфері. Тому, виникає необхідість в досліджені теоретичних і практичних аспектів 

щодо розвитку аутсорсинга в Україні та світі, а також визначення доцільність 

преходу підприємтва на аутсорсинг, визначення основних проблем та 

практичних аспектів вдосконалення данного явища. 
Мета статті - дослідження аутсорсингу як інструменту скорочення витрат 

та підвищення доходності бізнесу, його форм та видів, джерел формування та 

розвитку, практики застосування аутсорсингу різними компаніями та 

можливості розвитку на вітчизняних підприємствах. 
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те що питання організації 

обліку в умовах аутсорсингу порушуються в працях науковців не один рік, все 

одно не дотримано конвенційності основних понять у даному напрямі, 

зустрічаються різні позиції щодо трактування поняття «аутсорсинг», визначення 

його суб’єктів та видів.  
Так, під час надання послуг із ведення обліку на умовах аутсорсингу 

використовують досить багато понять, які начебто схожі за своїм значенням, 

зокрема «бухгалтерський аутсорсинг», «дистанційна бухгалтерія», «дистанційні 

бухгалтерські послуги» [1]. 



64  

У міжнародному контексті цей термін визначає послідовність 

організаційних рішень, суть яких полягає в передачі деяких функцій, що раніше 

самостійно реалізовувалися організацією, або видів діяльності зовнішній 

організації або, як прийнято говорити, «третій стороні».  
Слід наголосити, що на теперішній час при величезній практичній 

значущості проведених досліджень ще не сформовано єдиної теоретичної бази, 

яка б охоплювала увесь комплекс питань аутсорсингу при визначенні та 

тлумаченні цієї категорії.  
Станом на 2021 рік було визначено, що близько 90% сучасних підприємств 

використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу. Toyota, Honda, 

Chrysler делегують стороннім підрядникам приблизно 70% бізнес-процесів, а 

компанія Nike віддала практично всі функції для спеціалізованих компаній, 

залишивши, лише розробку дизайну [3]. 
Американські економісти Р.Чампен і К. Енрейд стверджують, що термін 

«аутсорсинг» використовується як парасолька для визначення різних напрямів 

ділової активності [4]. Більшість визначень розкривать аутсорсинг частково, 

описуючи окремі аспекти, пов’язаних з аутсорсинговою діяльністю. 
Інструментальний підхід розкриває аутсорсинг, як інструмент для 

зменшення витрат підприємства, посилення конкурентоспроможності, 

зосереджуючи увагу на бізнес-процесах підприємства.  
Таблиця 1 

Підходи до визначення аутсорсингу 
Підхід Визначення Науковці 

Функціональний  
Процес перенесення внутрішніх функцій 

або бізнес-процесі сторонньому виконавцю 

 
О.Д Осадчий 

Аутсорсинг - передавання внутрішнього 
підрозділу і всіх пов’язаних із ним активів в 
організацію постачальника послуг, що 

пропонує надати послугу протягом певного 

часу за домовленою ціною 

 
Дж. Хевуд, 

С.КаленджиН 

Інструментальний Аутсорсинг -це інструмент посиленння  

Конкурентоспроможності  підприємства за 

рахунок концентрації на ключових, 
виходячи з ринкових умов 

О.І Микалко 

Управлінський Аутсорсинг- цілеспрямоване виокремлення 

певних бізнес- процесів та їх реалізація 
іншими організаціями, та виконують свої 
обов’язки краще ніж організація-замовник 

Т.В.Коваленко 

Аутсорсинг - обумовлене договором 
використання матеріальних засобів, майна 
та знаь третьої особи з гарантованим рівнем 
якості гнучкості та цінності і оцінок для 
надання послуг, які раніше надавалися за 
рахунок внутрішніх сил компанії із 

можливим переходом наяного персоналу до 
постачальника полуг. 

Ж.Л Бравар, 
Р. Морган  

Джерело сформовано автором за [5]  
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Незважаючи на багатозначність та відсутність єдиного підходу до 

трактування економічної сутності поняття «аутсорсинг», вважаємо, що це 

поняття за суттю відповідає функціональному підходу і може трактуватися як 

процес передачі окремих функцій, бізнес-процесів іншій через укладання 

договору з метою зменшення операційних витрат. 
Так, Л.С. Скакун розкрила бухгалтерський аутсорсинг з економіко-

правової (сукупність відносин, які виникають між замовником та виконавцем у 

процесі виконання умов договору про надання послуг із бухгалтерського 

аутсорсингу) та облікової (форма організації бухгалтерського обліку, яка полягає 

в передачі окремих бухгалтерських функцій або всього процесу ведення 

бухгалтерського обліку зовнішнім суб’єктам із метою підвищення якості та 

ефективності їх виконання) позицій [2, с.10].  
До складу аутсорсерів належать аудиторські, консалтингові фірми, 

спеціалізовані (аутсорсингові фірми, фахівці з бухгалтерського обліку, 

зареєстровані як фізичні особи – підприємці, тощо) [6].  
Не може бути аутсорсером фізична особа, оскільки вона в силу свого 

правового статусу у відносинах, які є господарськими або комерційними, не 

надає таку послугу. Фізична особа, відповідно до норм цивільного і 

господарського законодавства, не є учасником господарських відносин, якщо не 

зареєстрована в установленому законом порядку як суб'єкт господарювання, а 

отже, не може мати найманих працівників для ведення своєї діяльності: таким 

правом наділена лише фізична особа – підприємець або юридична особа, які є 

суб'єктами господарської діяльності [7, с.112]. 
М. Ф. Кук досить детализовано розкрив процесс переходу на аутсорсинг з 

виокремленням у ньому 12 етапів [8]. У цій праці поряд з визначенням 

організаційних цілей та функцій наведено підходи до таких етапів: аналіз переваг 

та недоліків від використання функцій аутсорсингу; аналіз можливостей та 

ризиків, пов’язаних із аутсорсингом; процеси підготовки пропозицій щодо 

вибору постачальника послуг; процедури узгодження умов договору про 

аутсорсинг. До внутрішніх організаційних процесів віднесено способи 

інформування про аутсорсинг відповідних підрозділів підприємства та 

управлінський інструментарій побудови взаємовідносин з працівниками 

організації, яка надає бухгалтерські послуги. 
Укладання договорів щодо бухгалтерського аутсорсингу здійснюється на 

основі загальних засад цивільного законодавства, яке регулює аутсорсинг у 

контексті економічної взаємодії через укладання договорів суб’єктами 

підприємницької діяльності, що не заборонена законом: «сторони є вільними в 

укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з 

урахуванням вимог цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 

розумності та справедливості» [9, с.11].  
Згідно із Законом України «Про зайнятість населення», зазначено умови, 

які дозволяють «залучати до роботи працівників, що надають послуги з 

посередництва, подальшого виконання ними роботи на інших підприємствах, в 

установах та організаціях.  
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Це передбачено умовою, коли у роботодавця протягом року проходить 

скорочення чисельності (штату) працюючих чи передбачається виконання робіт 

за основними професіями технологічного процесу основного виробництва» [10]. 
Бухгалтерський аутсорсинг включає послуги з відновлення та ведення 

бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, оптимізації податкових 

платежів та інших відрахувань. Тобто бухгалтерський аутсорсинг втілює у собі 

комплексне бухгалтерське забезпечення компанії спеціалістами профільної 

сторонньої організації [11].  

Залежно від типу функцій, які передаються на зовнішнє виконання, 

аутсорсинг можна поділити на аутсорсинг бізнес-процесів (ведення 

бухгалтерського обліку, логістика, маркетинг, реклама тощо); виробничо-
технологічний (збирання комплектуючих, виробництво акумуляторів, технічне 

після продажне обслуговування та ін.); ІТ-аутсорсинг (розробка програмного 

забезпечення, впровадження інформаційних баз даних, обслуговування Web-
серверів тощо). 

Таблиця 2 
Класифікація бухгалтерського аутсорсингу, враховуючи вимоги до 

його організації 
№ Ознака Вид Характеристика 

1 Часовий 
період 

Довготривалого 
характеру 

Вид аутсорсингу, згідно з яким виконання делегованого 
бізнес-процесу передбачено протягом тривалого строку 

(більше року) 
Тимчасового 

характеру 
Вид аутсорсингу, що передбачає виконання робіт до чітко 
встановленого часу та без перспектив щодо їх повторення 

2 Порядок 
співпраці 

Дистанційний Вид аутсорсингу, який передбачає застосування 
інформаційно-комп’ютерних техноло гій без особистого 
контакту між замовником та аутсорсером 

  Стаціонарний 
(недистанційний) 

Вид аутсорсингу, який характеризується постійним 
контактом між замовником та аутсорсером, передачею 

даних як особисто, так і з використанням інформаційно- 
комп’ютерних технологій 

3 Механізм 
здійснення 

Перехресний Вид аутсорсингу, який передбачає для виконання 
покладених функцій залучення аутсорсером сторонніх 

фірм 
Прямий Вид аутсорсингу, виконання якого відбувається винятково 

аутсорсером без залучення з його сторони додаткових 

суб’єктів 
4 Перелік 

робіт 
Повний Вид аутсорсингу, який передбачає передачу всіх робіт 

щодо організації та ведення обліку 
Частковий Вид аутсорсингу, який передбачає передачу тільки 

окремих робіт щодо організації та ведення обліку 
Джерело сформовано автром. 

На практиці бухгалтерський аутсорсинг може охоплювати часткове або 

повне делегування процесу ведення бухгалтерського обліку. До складу цих 

послуг входить, як правило, складання та подання фінансової публічної 

звітності, у яких акцент ставиться на проблематиці забезпечення релевантності 

інформації, що розглядається як гарантія якості ведення обліку. В теорії і на 
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практиці бухгалтерський аутсорсинг розділяють на два види: ведення бухгалтерії 

повністю; виконання послуг з ведення окремих ділянок бухгалтерського обліку, 

наприклад облік доходів, розрахункових операцій, податків та ін 

[12].Визначаючи порядок співпраці аутсорсера та підприємства-замовника (як 

передаватимуться документи, час їх отримання), приймається одне з 

найважливіших рішень щодо організації бухгалтерського обліку в умовах 

аутсорсингу, оскільки фактично за умови надання послуг дистанційно, виникає 

потреба в узгодженні технічного та програмного забезпечення в аутсорсера та 

підприємства-замовника. 
За переліком робіт поділяємо бухгалтерський аутсорсинг на повний та 

частковий. До повного аутсорсингу вдаються, як правило, невеликі 

підприємства, найчастіше – новостворені, з незначним обсягом операцій. Проте 

це не означає, що за таких умов на підприємстві-замовнику взагалі не буде 

облікових працівників. Якщо процедура передачі документів не автоматизована, 

то доцільно все ж таки у штатному розкладі передбачити посаду бухгалтера, який 

безпосередньо буде займатися реєстрацією документів. Щодо часткового 

аутсорсингу, то в даному разі передаються ті ділянки бухгалтерського обліку, які 

не є стратегічно важливими для підприємства, проте є доволі трудомісткими, 

наприклад розрахунок та нарахування заробітної плати. За умови передачі їх на 

аутсорсинг головний бухгалтер може приділити більше уваги питанням, які 

визначатимуть подальший розвиток підприємства. 
Вибір виду аутсорсингу за переліком робіт безпосередньо впливатиме на 

організацію роботи облікового персоналу на підприємстві-замовнику [13]. 
Висновки. Аутсорсинг – це форма економічної кооперації, яка полягає у 

передачі основних чи обслуговуючих функцій компанією-замовником іншому 

суб’єкту (аутсорсеру), як правило на договірній основі, та використовується 

компанією-замовником з метою оптимізації витрат, а також підвищення якості 

кінцевого результату. Бухгалтерський аутсорсинг набуває дедалі більшого 

практичного впровадження на вітчизняних підприємствах, оскільки цей 

інструментарій об’єктивно містить у собі організаційні переваги та фінансові 

вигоди для підприємства замовника, прояв яких особливо стає очевидним в 

сучасних кризових умовах та поширення практики віддаленої роботи.  
Раціональність цього варіанту надання якісних бухгалтерських послуг зі 

сторони аутсорсирів має і практичні проблеми, які насамперед стосуються 

урахування специфіки функціонування конкретного підприємства.  Однак, 

аутсорсингові операції пов’язані також з певними недоліками і ризиками як 

зовнішнього, так і внутрішнього походження. Тому, до питання про 

використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств необхідно 

підходити помірковано і зважено. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ 
 

Анотація. Досліджено теоретичні питання формування облікової 

політики підприємства, її роль в організації системи обліку, розглянуто облікову 

політику, в контексті організації обліку та визначено роль їй в цьому процесі, 
визначені чинники, які зумовлюють різні аспекти регламентації облікової 

політики. Встановлено, облікова політика є важливою складовою загального 

механізму управління господарською діяльністю підприємств. 
 
Abstract. The theoretical issues of the formation of the accounting policy of the 

enterprise, its role in the organization of the accounting system, were studied, the 
accounting policy was considered in the context of the organization of accounting and 
its role in this process was determined, the factors determining various aspects of the 
regulation of the accounting policy were determined. It has been established that the 
accounting policy is an important component of the general mechanism of managing 
the economic activity of enterprises. 

 
Вступ. Облікова політика – одне з важливих питань організації 

бухгалтерського обліку, правильне вирішення якого сприяє достовірному 

визначенню фінансового результату і повного розкриття у фінансовій звітності. 

Розробляючи методи і принципи облікової політики, підприємства повинні 

враховувати її вплив на суми визнаних витрат або доходів, фінансові результати. 

Як правило, облікова політика, сформована підприємством, уточнює моменти 

визнання витрат та сприяє поданню достовірної фінансової інформації. 
В основі облікової політики лежить сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського та 

податкового обліку, складання та подання фінансової звітності. Тому вивчення 

діючих та дослідження нових підходів до формування і дотримання облікової 

політики відіграє значну роль в покращенні організації бухгалтерського обліку, 

внутрішньогосподарського контролю та економічного аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Дослідженню щодо вирішення проблемних 

питань та різних аспектів в організації обліку та обліковій політиці підприємств 

присвячено праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Л.Л. Баєвською, Т.В. 

Барановською, П.Є. Житним, Л.Б. Пантелійчук та іншими, а також зарубіжних 

вчених, а саме: Р. А. Алборова, П. С. Безруких, Н. П. Кондракова, С.Л. Коротаєва, 

М. І. Кутера, Е. С. Хендриксена. Проте, питання щодо вимог, які пред’являються 

до формування облікової політики на даний час висвітлено на недостатньому 

рівні, що і зумовлює актуальність даного дослідження. 
Облікова політика, вказує Л.Л. Баєвська, передбачає побудову 

інформаційної системи, при якій управлінські рішення, прийняті на основі 

інформації показників звітності, є обґрунтованими і ефективними. Більшість 

підприємств в Україні визначили облікову політику при переході на П(С)БО в 
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2000 році, враховуючи галузеві особливості, організаційно-правову форму, 

забезпеченість оргтехнікою та інші умови [2]. 
З розвитком ринкових відносин в Україні суттєво збільшився рівень 

ризиковості господарської діяльності, зазначають П. Житний та В. Тищенко. І 

тому господарюючим суб’єктам доводиться функціонувати в умовах все більшої 

невизначеності, при цьому облікова політика цих суб’єктів сприяє формуванню 

системи інформаційного забезпечення управлінських рішень. 
Для того, щоб господарюючий суб’єкт мав фінансові можливості 

своєчасно і ефективно реагувати на численні загрози та негативні чинники 

зовнішнього і внутрішнього середовища, необхідно зосередити увагу на 

організаційних аспектах облікової політики щодо використання методів 

управлінського обліку [6]. Житний П. зазначає, що облікова політика визначає 

ідеологію економіки підприємства на тривалий період, сприяє посиленню 

обліково-аналітичних функцій в управлінні підприємством, дає змогу 

оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі, 

ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього середовища, 

знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі. 
Розглядаючи облікову політику, в контексті організації обліку, необхідно 

визначити яка роль їй відведена в цьому процесі. Переважна більшість вчених в 

цьому питанні мають спільну точку зору. При цьому виділяють три етапи 

організації облікового процесу: методичний, технологічний і організаційний. В 

даному випадку вона відноситься до методичного рівня. Зауважимо, що саме 

методичний рівень формує подальший напрямок розробки на технологічному та 

організаційному етапах. Формування облікової політики - це непростий процес, 

який вимагає наявність організаційних, технічних, кадрових можливостей. При 

визначенні ролі облікової політики виділяють три етапи організації облікового 

процесу: методичний, технологічний та організаційний. Зауважимо, що саме 

методичний рівень формує подальший напрям розробки на технологічному та 

організаційному етапах. Це обумовлено тим, що на методичному рівні 

обираються методи відображення господарських процесів та операцій 

відповідно до П(С)БО та враховуються вимоги відповідних законів України.  
Формування облікової політики як на державному рівні так і на рівні 

підприємства здійснюється під впливом багатьох чинників (рис. 1), що зумовлює 

різні аспекти регламентації на кожному з ієрархічних рівнів.  
В той же час, необхідно погодитись з думкою авторів, що облікова 

політика, крім ведення обліку, включає досить широке поняття його організації. 

При формуванні облікової політики, на думку Ю.А. Вериги та А. М. Волошина, 

недоцільно включати вимоги, які чітко встановлені законодавством, а зазначати 

тільки ті моменти, за якими підприємству надано право вибору. Окрім цього, 

існують більш широкі погляди на значення та застосування облікової політики. 

Облікова політика підприємства має бути спрямована на розкриття творчих 

здібностей підприємців у підвищенні ефективності господарювання, 

впровадженні нових технологій для задоволення власних потреб і виконання 

зобов’язань перед державою [5]. 
 



71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив чинників на формування облікової політики 
Джерело: побудовано автором на основі [6] 
 
Беззаперечно, загальні правила побудови та ведення бухгалтерського 

обліку встановлюються централізовано – на державному рівні, проте, на 

підприємстві вони конкретизуються залежно від умов діяльності, кваліфікації 

персоналу, технічного забезпечення, галузі господарювання тощо.  
Облікова політика є інструментом який поєднує державне регулювання та 

певну самостійність підприємства у питаннях ведення бухгалтерського обліку, 

формування та застосування якої ґрунтується на тому, що законодавством 

передбачається використання альтернативних варіантів обліку, а роль 

бухгалтера на підприємстві змінюється від простого реєстратора господарських 

операцій до активного учасника їх здійснення.  

Чинники, що впливають на формування облікової 

політики 
Міжнародна 

облікова політика 

Міждержавна 

облікова політика 

Державна облікова 

політика 

- глобалізацій ні процеси;  
- розвиток мережевих технологій;  
- транс націоналізація бізнесу. 

- загальноекономічна ситуація в державі;  
- рівень розвитку ринкових відносин;  
- ступінь демократизації суспільства;  
- податкова політика;  
- національні особливості;  
- рівень інтеграції економіки у міжнародне та 

європейське співтовариство;  
- юридичне середовище;  
- ступінь взаємодії міжнародних та національних 

стандартів обліку і звітності. 

Галузева облікова 

політика 

- форма власності та організаційно-правова форма 

підприємства;  
- вид діяльності;  
- організаційна структура управління та наявність 

структурних підрозділів;  
- кількість господарських операцій, обсяги діяльності, 

обсяг продажу, чисельність персоналу, наявність 

відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств тощо;  
- особливості оподаткування виду діяльності;  
- поточна та довгострокова мета підприємництва;  
- ступінь матеріально-технічного оснащення;  
- рівень кваліфікації кадрів;  
- технологічні особливості виробництва, особливості 

організації постачання та збуту;  
- системи та форми розрахунків з покупцями та 

постачальниками;  
- взаємини з фінансовими структурами;  
- система звітності перед власниками, а також іншими 

користувачами фінансової інформації;  
- стан законодавства, перспективи його зміни. 

Облікова 

політика 

підприємства 
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Досвід країн з розвиненою економікою свідчить, що уміло сформована 

облікова політика є важливою складовою загального механізму управління 

господарською діяльністю підприємств. 
Кожен рівень облікової політики передбачає наявність нормативно-

правового забезпечення, спрямованого на регламентацію різних аспектів 

облікової політики. 
Система бухгалтерського обліку - це своєрідний механізм підготовки та 

відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. 

Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про 

реальний стан справ на підприємстві. 
Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з 

використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, 

калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та 

податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки 

звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування 

специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності - 
облікової політики підприємства. 

Поміж фахівців з обліку буває помилкова думка про те, що розробка 

облікової політики цілком і повністю покладається на головного бухгалтера 

підприємства або особу, яка здійснює бухгалтерський облік на підприємстві. 

Можна навести безліч аргументів, які доводять хибність такого твердження, - 
зупинимося на лише одному. Так, наприклад, нарахування амортизації за 

основними засобами.  
Серед пяти методів нарахування є надто складні, для виконання яких лише 

економічних знань замало, щоб із найменшим ризиком упроваджувати їх у 

практику. Для таких розрахунків потрібно знати технічні особливості того чи 

іншого об'єкта амортизації, технологічні умови його експлуатації, вивчити 

процеси морального старіння та ринок продажів на такі або подібні засоби тощо. 

Усе це може безпосередньо впливати на строк корисної експлуатації того чи 

іншого об'єкта основних засобів.  
Тож можна погодитися на варіант, коли головбух ініціює питання до 

розгляду і разом зі своєю службою бере у ньому активну участь. Розроблення 

пропозицій, особливо щодо питань, які безпосередньо не стосуються 

бухгалтерського обліку та прийняття конкретних рішень, доречно покласти на 

спеціально створену комісію.  
Тому до формування облікової політики слід підходити досить серйозно, 

оскільки вона встановлюється не на один рік. 
При підготовці положення (наказу) про облікову політику підприємства 

потрібно забезпечити вимоги Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

незмінність прийнятої методології відображення окремих господарських 

операцій і оцінки активів, повноту відображення в обліку за звітний період всіх 

господарських операцій, повноту і правильність визначення доходів і витрат у 

відповідних звітних періодів, відповідність даних аналітичного обліку даним 

синтетичного обліку. 
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Висновки. Формуючи облікову політику виходять з того, що підприємство 

функціонує безстроково, а всі господарські операції відносять до того звітного 

періоду, що в ньому вони відбувалися. Вибрана облікова політика, як правило, 

застосовується підприємством з року в рік. У будь-якому разі вона має 

залишатись незмінною принаймні протягом календарного року. 
Наступні її зміни можуть спричинятися змінами в законодавстві 

(відповідних нормативних актах), розробкою та застосуванням нових методів 

ведення обліку або суттєвими змінами в умовах роботи чи в структурі 

підприємства. Про зміни в обліковій політиці з їх ретельним обґрунтуванням 

підприємство повідомляє в пояснювальній записці до річного звіту. 
Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що 

важливою складовою загального механізму управління господарською 

діяльністю підприємств є уміло сформована облікова політика. Облікова 

політика визначає ідеологію господарювання підприємства на тривалий період, 

сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні підприємством, 

дає змогу оперативно реагувати на зміни, які відбуваються у виробничому 

процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього 

середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній 

боротьбі. 
Розробка та прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє 

поліпшенню бухгалтерського обліку, зміцненню його правової основи і 

забезпечує належну ефективність роботи відповідної господарської одиниці. 
 

Список використаних джерел: 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 №996- XIV. URL:www.zakonl.rada.gov.ua  
2. Баєвська Л.Л. Особливості облікової політики та її вплив на фінансову 

звітність інтегрованих підприємств. Облік і фінанси АПК. 2005. № 5. С. 16-21.  
3. Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і 

практика. Автореферат. дис. канд. екон. наук. URL: 
http://disser.com.ua/contents/36209.html  

4. Бухгалтерський облік. Частина. Навчальний посібник. за ред. В.Ф. 

Максімової. Одеса. ОНЕУ. 2013. 462 с. URL: 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/507  

5. Васільєва Л.М., Бондарчук Н.В., Павлова Г.Є. Принципи формування 

облікової політики. Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий 

журнал. 2013. № 2. С.322-324.   
6. Водоп'янова О. Облікова політика: починаємо новий рік. URL 

:http://www.dtkt.com.ua/show/1cid04362.html  
 
 

Катерина ЛИМАНЮК  
студентка 3 курсу, 

                                                             
 Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри аналізу та аудиту ВНАУ, Тетяна МУЛИК 

file:///C:/Users/USER/Downloads/www.zakonl.rada.gov.ua
http://disser.com.ua/contents/36209.html
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/507
http://www.dtkt.com.ua/show/1cid04362.html
http://www.dtkt.com.ua/show/1cid04362.html


74  

факультет обліку та оподаткування, 
Вінницький національний аграрний університет 

Вінниця, Україна  
 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

В ПЕРІОД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Анотація. Проаналізовано фундаментальні причини розгортання 

кризових явищ у банківській системі держави, що зумовили втрату 

інвестиційної привабливості та платоспроможності. Охарактеризовано 

специфіку перебігу процесів взаємодії банків з іншими суб’єктами економіки в 

умовах дестабілізаційних зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз. Розроблено 

рекомендації щодо пріоритетних напрямів стабілізації банківської системи 

України.  
 
Abstract. The fundamental reasons for the unfolding of crisis phenomena in the 

banking system of the state, which led to the loss of investment attractiveness and 
solvency, systemic devaluation of assets and liabilities, and massive outflow of 
financial resources, are analyzed. Recommendations have been developed regarding 
the priority areas of stabilization of the banking system of Ukraine.  

 
Вступ. У лютому 2022 року світ сколихнула нова економічна криза, 

спричинена воєнним вторгненням Російської Федерації в Україну. Світова 

економіка ще не встигла відновитися після пандемії Covid-19, як знову негативні 

події сколихнули світ. Напад Росії на Україну та моментальний розрив 

ланцюжків поставок спричинили шок невизначеної тривалості та глибини, а 

також зростання цін, практично, в усьому світі. Це може стати як мінімум 

середньостроковим фактором нестабільності у разі затяжних бойових дій.  
На сьогоднішній день через повномасштабне вторгнення РФ, економічна 

та фінансова системи нашої країни знаходяться в нестабільному становищі. 

Зокрема, банківська система потерпає від значних змін. Впровадження воєнного 

стану потребує чіткого нормативно-правового регулювання діяльності держави. 

Актуальність цього питання полягає в необхідності врегулювання питань 

функціонування банків в сфері надання фінансових послуг фізичним та 

юридичним особам на території України та банківської системи в цілому під час 

дії воєнного стану. 
Виклад основного матеріалу. Банківська галузь пережила перші місяці 

війни з незначними втратами завдяки своєчасним діям Національного банку та 

банків щодо забезпечення безперебійного функціонування фінансових установ. 

Економіка продовжує функціонувати та адаптуватися до нових умов. Не в 

останню чергу це стало можливим завдяки безперебійному функціонуванні 

банківської системи. З моменту масштабного вторгнення НБУ запровадив ряд 

заходів, які не лише вгамували паніку серед українців, а й відновили довіру до 

банків та збільшили залишки на рахунках.  
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З початку російської збройної агресії Національний банк України створює 

умови для нормального функціонування банків у надзвичайно складних умовах. 

Прийняття ним антикризових рішень базується на таких ключових принципах:  
• захист інтересів клієнтів банку, особливо вкладників. Вони повинні 

підтримувати доступ до власних і кредитних коштів, платежів і переказів;  
• підтримувати діяльність банку та його ліквідність. Тимчасовий 

негативний вплив бойових дій на діяльність банку не повинен призводити до 

визнання банків, які найбільше постраждали від них, неплатоспроможними. У 

разі потреби такі фінансові установи встигнуть відновити фінансову стабільність 

після закінчення воєнного стану;  
• справжнє відображення справжнього фінансового стану банку. Якими б 

не були наслідки війни, їх не можна приховувати шляхом "прикрашання" 

звітності. Дуже важливо бачити реальну картину. Без цього було б важко 

реалізувати ефективний план відновлення банківської системи після завершення 

війни [6].  
Найважливішим результатом І кварталу цього року є те, що фінансова 

система України є інституційно компетентною в нинішніх військових умовах, 

забезпечуючи грошовий обіг і не дозволяючи фінансовим ринкам панікувати, як 

це було в 2014 році. Експерти зазначають, що макроекономічна ситуація 

непроста: темпи інфляції зросли до 13,7% у березні з 10% у січні. Але 

враховуючи попередні помилки, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 10%, що 

добре для економіки. Вважати успіхом можна обмеження, введені НБУ на 

валютному ринку, які не спричинили панічних наслідків у вигляді втечі від 

національної валюти [4]. За даними Національного банку України, за підсумками 

першого кварталу 2022 року банки мали чистий збиток у розмірі 160 мільйонів 

гривень. Хоча чистий прибуток банківської системи за січень-лютий становив 

близько 10 мільярдів гривень, що більш ніж у 1,5 рази вище, ніж у січні-лютому 

2021 року [4]. 
Більше того, як вважають експерти, незважаючи на військові дії, рівень 

ліквідності банків залишається незмінно високим. Збільшення депозитів клієнтів 

забезпечило збереження високого рівня банківської ліквідності, і саме 

рефінансування банківських розривів, запроваджене Національним банком, 

допомогло зберегти ліквідність банківської системи та компенсувати відтік 

депозитів у перші тижні війни. Отже, на поточних рахунках і залишок 

депозитних сертифікатів НБУ перевищує 200 млрд. грн, що в чотири рази 

перевищує від нормативних вимог головного фінансового регулятора.  Кошти 

фізичних осіб зросли на 5,6% у першому кварталі, згідно з балансом. Але якщо 

прибрати знецінення гривні, то загальна сума зменшиться на 1,6%. У фінансових 

потоках спостерігається зростання гривневої складової майже на 46 млрд. грн, а 

від‘ємних валютних потоках майже на 850 млн. доларів. Ці цифри свідчать про 

довіру громадян до заходів, які вживають монетарні органи [3].  
Відновлення кредитування в умовах військової агресії було зумовлено 

планами уряду компенсувати витрати на відсотки, тому результат можна 

вважати задовільним. Зазначимо, НБУ вирішив підвищити ліквідність 

банківської системи шляхом зниження вимоги щодо формування резервів. 
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Квартальне зростання кредитів населення сповільнилося до 0,7% через  

зниження кредитів у березні. Під час воєнного стану кредити пропонувалися 

лише на поточні потреби клієнтів, а іпотека та автокредитування майже не 

існували. Частка непрацюючих кредитів знизилася за квартал до 27,1% [7].  
Вплив російської збройної агресії проти України на світову економіку є 

багатогранним. Така нечувана та небачена агресія країни терориста значно 

погіршили очікування щодо зростання найбільших світових економік. 

Базуючись на думках експертів та аналітичних компаній, було скориговано 

оцінки прогнозів динаміки світового ВВП (табл. 1).  
Таблиця 1 

Коригування прогнозів динаміки світової економіки у 2022 році після 

початку воєнних дій в Україні 
Організація Новий прогноз Попередній прогноз 

Fitch 3,5% 4,2% 

Moody‘s 3,6% 4,3% 
ОЕСР 2,4% 3,2% 
S&P 3,4% 4,1% 

Oxford Economics 3,8% 4,0% 
Джерело: https://gmk.center/ua/posts/vpliv-agresii-shho-chekaie-na-svitovu-ekonomiku-

cherez-vijnu-rf-ta-ukraini/ 
 
За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), внаслідок російської агресії проти України зростання світового ВВП 

скоротиться на 1%. Це еквівалентно приблизно $1 трлн [6]. 
Таблиця 2 

Кількість діючих банків в Україні в 2022 р. 
Назва 

показника 
01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 

Відхилення, 

+/- 
Кількість 

діючих 
банків 

71 69 69 69 69 68 68 67 -4 

з них: з 

іноземним 

капіталом 
33 31 31 31 31 31 30 30 -3 

у т.ч. зі 

100% 
іноземним 

капіталом 

23 22 22 22 22 22 22 22 -1 

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiyni-povidomlennya-vid-natsionalnogo-
banku-onovlyuyetsya 

 
За оцінками Fitch, очікування щодо темпів зростання ВВП країн єврозони 

погіршили з 4,5% до 3%, США – з 3,7% до 3,5%, Великої Британії – з 5% до 3,8%. 

Це поки що не рецесія, але відчутне сповільнення темпів зростання. Тому 

високою є ймовірність того, що зниження світового ВВП продовжиться, якщо 

бойові дії затягнуться [1].  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiyni-povidomlennya-vid-natsionalnogo-banku-onovlyuyetsya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiyni-povidomlennya-vid-natsionalnogo-banku-onovlyuyetsya
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З початку війни відбулись зміни і стосовно кількості діючих банків (табл. 

2). Дані таблиці свідчать, що вона зменшилась, що свідчить про певні проблеми 

щодо діяльності окремих банків в умовах воєнного стану.  
Таблиця 3 

Приплив (відплив) коштів населення в банках за І півріччя 2022 р., 

млн грн 
Кошти клієнтів Держбанки Приватні банки Іноземні банки Всі банки 

Строкові депозити -26130 -15056 -7370 -484556 
Кошти на 

вимогу/поточні 

рахунки 

89304 13121 5787 108212 

Всі кошти фізичних 

осіб  
63174 -1935 -1583 59656 

% з початку року 
Строкові депозити -14% -20% -15% -15% 

Кошти на 

вимогу/поточні 

рахунки 

42% 20% 4% 26% 

Всі кошти фізичних 

осіб  
16% -1% -1% 8% 

Джерело:https://ukrrudprom.com/digest/Pd_chas_vyni_vkladi_naselennya_zrosli_na_60 
_mlrd_grn_CHomu_tse_s.html 

Важливим елементом функціонування банківської системи є вкладені 

кошти клієнтів. Для підтримання ефективності роботи банку є важливою довіра 

клієнтів. Про це свідчать дані проведених досліджень журналу «Forbes», які 

представлено в таблиці 3. 
В їх дослідженнях зазначається, що те, що під час війни депозити українців 

зростають, це добре. Здавалося б, варто очікувати, що українці триматимуть 

більше грошей “під матрацами”, про всяк випадок. Тим більше, коли маємо 

масову еміграцію та відплив грошей за кордон. Інший бік медалі. За рахунок чого 

зростають вкладення українців? Головним чином, збільшуються обсяги 

поточних рахунків. Коштів до запитання. Тих грошей, які населення може зняти 

в будь-який момент. Дані НБУ за перше півріччя: вклади населення на вимогу з 

початку року зросли майже на 110 млрд грн, тобто більше ніж на чверть [5]. 
Загалом слід відмітити, що банки забезпечують роботу своїх відділень в 

безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю 

населення. Деякі відділення комерційних банків тимчасово не працюють, інші 

переведені на особливий режим роботи.  
Інформацію про роботу банків можна знайти на їхніх сайтах, на каналах 

комунікації в соціальних мережах або в мобільному додатку чи системі онлайн-
банкінгу. 

Певні особливості визначені і стосовно обслуговування кредитів під час 

воєнного стану (рис. 1). 
Нові правила не є спрощенням боргу. Кредитні канікули – це 

відтермінування виплат по тілу кредиту та відсотків під час її воєнного стану в 

країні. Тобто під час канікул позичальник не платить за кредитом, але по їхньому 

завершенню повноцінно повертаєтеся до виконання своїх зобов’язань[7]. 

https://ukrrudprom.com/digest/Pd_chas_vyni_vkladi_naselennya_zrosli_na_60%20_mlrd_grn_CHomu_tse_s.html
https://ukrrudprom.com/digest/Pd_chas_vyni_vkladi_naselennya_zrosli_na_60%20_mlrd_grn_CHomu_tse_s.html
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  у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його 

припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності 

перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань 

за споживчим кредитом; 
 у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, 

зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, 

пені) та інших платежів; 
 неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких 

передбачена договором про споживчий кредит, нараховані 

включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за 

таким договором, підлягають списанню; 
 забороняється у разі невиконання зобов’язань за договором про 

споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування 

кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної 

процентної ставки передбачено кредитним договором чи 

договором про споживчий кредит; 
 не передбачено скасування відсотків за користування 

кредитними коштами – таке нарахування є правомірним з боку 

кредитора. 
 
Рис.1. Обслуговування кредитів під час воєнного стану 
Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/21/686023/ 
 
На мою думку всі дії РФ будуть мати жахливі наслідки, які впливатимуть 

на економіку України і на її банківський сектор й відчуватимуться практично у 

всьому світі. Деякі з них можна буде подолати швидко, а от для вирішення інших 

можуть знадобитися роки та сотні мільярдів доларів інвестицій. Важливо 

зазначити, що ситуація в різних країнах відрізнятиметься: від катастрофічних 

економічних втрат в Україні і серйозного спаду в Росії до зіткнення інших країн 

з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали.  
Висновок. За результатами проведеного дослідження можна зробити 

наступні висновки, після повномасштабного вторгнення РФ на територію 

України, її банківська система швидко реагувала на страшні події, забезпечуючи 

українцям хоча б певну фінансову стабільність. Нині, громадяни можуть 

оплачувати покупки, знімати готівку та переказувати кошти, тощо. Разом з тим 

банки змушені визнати значні втрати щодо їх матеріальних активів та знецінення 

їх кредитного портфеля. У майбутньому реалізація кредитного ризику буде 

основним фактором зменшення банківського капіталу. Після закінчення 

воєнного стану у банків буде достатньо часу, щоб привести свою діяльність у 

відповідність до нормативних вимог. Національний банк продовжить 

оперативно реагувати на ситуацію в банківському секторі та використовувати 

існуючі механізми для забезпечення його безперервності та стабільності.  
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Вступ. З початком військових дій на території України відбулись зміни у 

всіх сферах життя українців, авжеж це стосується і трудових відносин. Через 

активні бойові дії велика кількість підприємств не можуть продовжувати свою 

роботу далі, як результат отримуємо меншу кількість робочих місць і зростання 

міграції робочої сили, висококваліфікованих спеціалістів. 
Трудове законодавство, у сфері регулювання трудових відносин під час 

мирного стану, не може чинно діяти у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації. Тому держава першочергово має суттєво реформувати ключові 

питання у сфері трудових правовідносин та вносити конкретні зміни задля 

підтримки рівня зайнятості населення та економіки держави.  
Питання захисту прав людини у сферах трудових відносин під час воєнного 

часу досліджують такі вчені, як Гордєєва О. О.[1], Островерх А. М.[1], 

Стародубов О.[3], Огренич Ю.О. [6], Новіков Д. О.[8].  
В умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян можуть 

обмежуватися задля більш ефективної мобілізації ресурсів держави з метою 

протидії військовій агресії. Тому, виникає необхідність у детальному 

дослідженні нормативно-правових актів, що регулюють сфери трудових 

відносин та захисту персональних даних. А також, захищають права та свободи 

громадян України, які сьогодні опинилися в нових реаліях і непростих умовах. 
Виклад основного матеріалу. Кожен громадянин України має право на 

працю, щоб забезпечувати себе необхідними коштами для життя і виконувати 

роботу, яку сам обирає. Та в зв’язку з військовою агресію зі сторони Росії, деякі 

права і свободи людини можуть обмежуватись. 
Законодавство України про працю донедавна не передбачало окремого 

регулювання на період воєнного стану, тому в перші тижні війни продовжували 

діяти всі звичайні правила. Роботодавцям потрібно було «ламати голову» над 

оформленням тих чи інших аспектів відносин з працівниками та вигадувати свої 

креативні рішення, саме з цією метою і було розроблено проєкт закону, який 24 

березня набрав чинності. Це Закон № 2136-IX «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану», яким адаптовано трудові відносини під реалії 

війни. Закон визначає нові правила трудових відносин працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності 

та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з 

фізичними особами [1, ст. 49]. 
На даний час, через вторгнення російських військ на територію України, 

відбувається бурхливий спад в економіці, міграція значної частки населення і 

зростання безробіття.  
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Рис. 1. Особливості трудових відносин в умовах воєнного часу. 
Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 
Повернення українців додому має стати основним лейтмотивом спільної 

післявоєнної політики України та ЄС. На сьогодні ж ситуація з міграцією є 

катастрофічною і без перебільшення несе в собі загрозу національній безпеці 

України [3]. 

 
 
Рис. 2. Кількість вакансій та кількість безробітних за видами оптової 

та роздрібної торгівлі у січні-липні 2022 року 
Джерело: сформовано автором на основі [4, ст. 13] 
 
На рис. 2 зображено кількість вакансій та кількість безробітних за видами 

оптової та роздрібної торгівлі у січні-липні 2022 року. Проаналізувавши даний 

графік можна виділити, що у роздрібній та оптовій торгівлі переважає кількість 

безробітних над кількістю вакансій. Загальна кількість безробітних становить 

- трудовий договір може бути розірваний за ініціативи роботодавця у випадку
тимчасової непрацездатності працівника, або його перебування у відпустці.

- на підприємстві, яке знаходиться в районі бойових дій, працівник може розірвати
трудовий договір за власною ініціативою в термін зазначений у заяві на звільнення;

- роботодавець може перевести працівника на іншу роботу, яка не прописана в 
трудовому договорі, без його згоди;

- може бути призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення
трудових відносин під час воєнного стану, коли роботодавець і працівник не мають
змоги виконувати свої обов’язки;

- у випадку порушення роботодавцем строків оплати праці він звільняється від
відповідальності, але повинен використовувати всі доступні можливості для
своєчасного отриманням працівником заробітної плати;
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123,8 тисяч громадян, а вакансій 36,9 тисяч. 
Фактично Україна має, з одного боку, воювати з агресором, а з іншого – 

конкурувати з ЄС за своїх співвітчизників та створювати їм привабливі умови 

для життя. Хвиля вимушеної міграції застала Україну в період поєднання трьох 

довгострокових демографічних проблем: відпливу населення, зменшення 

народжуваності та зростання середнього віку [5]. 
Саме тому парламентом та урядом було запроваджено ряд ініціатив, 

спрямованих на підтримку підприємництва під час війни [6, ст. 29]:  
- зменшення податкового тиску, спрощення і поліпшення податкових 

правил на період дії воєнного стану;  
- послаблення вимог щодо отримання та перевірок дозвільних документів 

(ліцензій);  
- спрощення умов ведення бізнесу для ФОП;  
- кредитування та компенсації для бізнесу;  
- підтримка агробізнесу та сфери харчової промисловості;  
- лібералізація трудових відносин;  
- релокація бізнесу. 
Розглянемо структуру працевлаштованих безробітних (%) за видами 

економічної діяльності у січні-липні 2022 року на рис.3. Можна виділити галузь 

сільського, лісового та рибного господарства, яка надала найбільше робочих 

місць для забезпечення населення місцем працевлаштування. Це зумовлено тим, 

що Україна являється аграрною державо, а уряд дбає про продовольчу безпеку, 

яка нині має важливе значення для майбутнього нашої країни. 

 
Рис. 3. Структура  працевлаштованих безробітних (%) за видами 

економічної діяльності у січні-липні 2022 року 
Джерело: сформовано автором на основі [4, ст. 20]. 
 
Держава зацікавлена в тому, щоб якомога більше громадян знайшли 

роботу, оскільки це ще більше допоможе активізувати ринок праці в Україні, 

підвищити податкові надходження до бюджету та буде важливим кроком на 
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шляху до подолання безробіття і міграції. Тому уряд започаткував проект 

«єРобота», з допомогою якого українці можуть отримати грант на відкриття 

свого малого бізнесу. В аграрній сфері розглядаються такі проекти, як «Свій сад» 

і «Своя теплиця».  
Суттєве збільшення державою фінансування відбудови дозволило б 

створити багато робочих місць. В ситуації, що склалася, роботу простіше знайти 

представникам робітничих спеціальностей: токарі, дорожні робітники, водії, 

підсобні робітники, пакувальники, тощо. Тому людям, які опинилися без роботи, 

доведеться перекваліфіковуватись, або погоджуватись на некваліфіковану 

працю [7]. 
Висновки. Воєнні дії, що тривають в Україні, зумовлюють величезні 

проблеми у вітчизняній економіці, що, у свою чергу, впливає на ринок праці. 

Фактична можливість дотримання трудових громадян знижується по мірі 

зменшення обсягів виробництва, особливо у тих регіонах, що найбільше 

страждають від воєнних дій. Для пристосування ринку праці до умов воєнного 

стану 24 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану». Цей Закон треба вважати 

провідним нормативно-правовим актом у сфері регулювання трудових відносин 

до скасування режиму воєнного стану в Україні. Даним нормативно-правовим 

актом очевидно передбачено декілька новел, якими трудове законодавство 

намагається пристосуватись до надзвичайних умов воєнного часу [8, с.83]. 
Уряду слід брати за приклад досвід інших держав по відбудові країни, щоб 

не перетворитись в імпортера робочої сили закордоном. Можна звернути увагу 

на такі інструменти впливу зі сторони держави: інвестиції у нові робочі місця; 

стимулювання та допомога створення нового бізнесу; переміщення виробництв 

з району бойових дій; вирішення транспортних та логістичних проблем; 

зміцнення платіжного балансу. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

Анотація. У статті досліджено сутність екологічної складової 
соціальної відповідальності. Виокремлено екологічний аудит як системний 

незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту. Вказані основні 

завдання, мета, а також форми екологічного аудиту. Наведено основні цілі 

проведення екологічного аудиту. 
 
Abstract. The article examines the essence of the ecological component of social 

responsibility. Environmental audit is singled out as a system independent process of 
evaluating the object of environmental audit. The main tasks, purpose, and forms of 
environmental audit are specified. The main objectives of the environmental audit are 
given. 

 
Вступ. Екологічна складова соціальної відповідальності проявляється в 

соціально-економічних відносинах, що включають ініціативні й добровільні 
додаткові зобов’язання товаровиробника-природокористувача по екологічному 
супроводу бізнес-діяльності з метою мінімізації негативного й максимізації 
позитивного впливу на природу й людину, і відповідні стимулюючі заходи з боку 
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держави. Як показує світовий досвід, в основі всіх міжнародних механізмів 
екологічної й соціальної відповідальності при реалізації принципів 
відповідального фінансування лежать добровільні зобов’язання. 

 
Рис.1 Функції екологічної складової соціальної відповідальності 
Джерело: сформовано автором на основі [9, с.308]. 
 
Очевидно, що зазначені інструменти добровільних екологічних 

зобов’язань підприємств - природокористувачів, враховуючи рівень впливу 
господарської й іншої діяльності на стан суспільних екологічних благ як 
елемента природного капіталу, повинні відображати вимоги природоохоронного 
законодавства. Так, наприклад, стандарти екологічної й соціальної 
відповідальності, застосовувані Європейським банком реконструкції й розвитку, 
тісно взаємозалежні із законодавством ЄС. Екологічна складова корпоративної 
соціальної відповідальності виконує ряд функцій (рис.1). Проектовані й 
здійснювані інвестиційні проекти можуть виявити істотний негативний вплив на 
навколишнє середовище. На стадії обґрунтування таких проектів і їх реалізації 
необхідно враховувати питання екологічної й соціальної відповідальності 

Функції екологічної складової соціальної відповідальності 

33Компенс

а-ційна 

Превен-
тивна 

Стимулю-
юча 

- спрямована на кількісну оцінку еколого-економічного збитку від 

діяльності й відповідне відновлення (компенсацію) майнових або 

інших втрат (відтворення асиміляційного й рекреаційного 

потенціалів території і т.д.). 

– проявляється в моніторингу й контролі екологічної ситуації в 

зоні господарювання, аналізі й прогнозі її динаміки, організації 

запобіжних заходів по оптимізації потенційних ризиків у формі 

природоохоронної діяльності, екологічного страхування, 

виконання екологічно орієнтованих науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт  і т.п. 

– означає залучення правових, фінансово-економічних, 

інформаційних і інших важелів у сфері охорони навколишнього 

середовища, а також підвищення попиту на кращі доступні 

технології й екологічні інновації. 

3 3

Культур-
но-освітня 

Бюджетна 

– пов'язана з освоєнням нової парадигми управління, що 

передбачає активну участь бізнесу у формуванні високого рівня 

корпоративної культури, вплив на споживчу поведінку з 

урахуванням екологічних, енергетичних, кліматичних факторів. 

– випливає з вмісту концепції соціальної відповідальності 

бізнесу: здійснюючи на практиці екологічно значимі інвестиції за 

рахунок власних коштів, бізнес «розвантажує» бюджети всіх 

рівнів, прямо або опосередковане бере участь у реалізації 

національних проектів, тим самим, зміцнює позиції держави й 

підвищує рівень довіри до влади з боку суспільства. 
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бізнесу, насамперед, у частині використання суспільних екологічних благ. В 

ідеалі сучасна соціально відповідальна ділова практика знаходить втілення в 

екологічно орієнтованому («зеленому») бізнесі. Більше 10 років країни ЄС 

реалізують програму «Zero Waste», що означає «нуль відходів». Основна ідея 

даної програми – формування відповідальності виробників у рішенні проблеми 

скорочення обсягів твердих побутових відходів за допомогою зменшення 

кількості, повторного використання й переробки.  Калетнік Г.М. та Здирко Н.Г. 

зазначають, що ряд проблемних аспектів та екологічних складових аудиту ще не 

розкрито, тому є площина для нових наукових досліджень, пошуків та рішень 

[5]. 
У світі найбільш значимими для соціально відповідальних підприємств є 

наступні екологічні проблеми, які можна вирішити тільки за умови екологічно 

орієнтованої господарської діяльності: 
₋ забруднення всіх компонентів природного середовища (атмосфери, 

водних об’єктів, ґрунтів і ін.), що перевищує асиміляційний потенціал екосистем; 
₋ зниження й втрата біологічної різноманітності. Необхідність 

збереження місць проживань флори й фауни й цілих екосистем: зникнення 

одного виду тварин або рослин, порушення ландшафту може викликати 

необоротні наслідки для екосистеми в цілому; 
₋ зміна клімату, яка може привести до необоротних наслідків; наприклад, 

танення льодовиків може привести до підвищення рівня світового океану й 

затопленню великих територій, а також до дефіциту прісної води в тих регіонах, 

де населення користується водою з рік з льодовиковим живленням. 
У світовій практиці для вирішення вищезазначених проблем соціально й 

екологічно відповідальні підприємства використовують у своїй практиці різні 

інструменти, наведені на рисунку 2. 
Виклад основного матеріалу. Правдюк Н.Л. зазначає, що екологічний 

аудит є інструментом вирішення відповідальними підприємствами екологічних 

проблем [8, с.299-304 ].  
В умовах переходу економіки на засади сталого розвитку екологічний 

аудит є важливим інструментом оцінки впливу суб’єктів господарювання на 

навколишнє середовище, контролю за дотримання ними вимог законодавства, 

підтвердження достовірності екологічних показників звітності компанії. Роль 

такого аудиту посилюється з впровадженням інноваційних підходів 

менеджменту в умовах дефіциту та зниження якості природних ресурсів, 

підвищення впливу екологічних показників на інвестиційну привабливість і 

конкурентоспроможність компаній на ринку [5, с.29].  
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Рис.2 Інструменти вирішення відповідальними підприємствами 

екологічних проблем  
Джерело: сформовано автором на основі опрацьованого джерела [2, с.194-201]. 
 
Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний 

процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання та 

об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів 

діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним 

середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про 

охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям 

екологічного аудиту [4, с. 288]. Екологічний аудит може проводитися щодо 

підприємств, установ та організацій, їхніх філій та представництв чи об’єднань, 

окремих виробництв, інших господарських об’єктів у цілому. Екологічний аудит 

проводиться в процесі приватизації об’єктів державної власності, іншої зміни 

форми власності, зміни конкретних власників об’єктів, а також для потреб 

екологічного страхування, у разі передачі об’єктів державної та комунальної 

власності в довгострокову оренду, в концесію, створення на основі таких 

об’єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем 

управління навколишнім природним середовищем, а також здійснення 

господарської та іншої діяльності. 
Мету та завдання екологічного аудиту відображено на рис.3. 

Ін
ст

р
у

м
ен

т
и

 в
и

р
іш

ен
н

я
 в

ід
п

о
в

ід
а

л
ь

н
и

м
и

 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в

а
м

и
 е

к
о
л

о
г
іч

н
и

х
 п

р
о
б
л

ем
 

₋ оцінка впливу на навколишнє середовище (включаючи 

стратегічну екологічну оцінку) при розробці стратегій і планів 

економічного розвитку; 

₋ екологічний аудит, що дозволяє на ранньому етапі виявляти 

природоохоронні порушення; 

₋ екологічне страхування, що передбачає відшкодування шкоди 

навколишньому середовищу; 

₋ сертифікація на відповідність положенням екологічних 

стандартів (міжнародні стандарти серії ICO 14000, що відносяться 

до екологічного менеджменту; міжнародний стандарт ICO 19011, 

що відноситься до аудита систем менеджменту якості й/або систем 

екологічного менеджменту; національні стандарти); 

₋ впровадження концепції технологічного нормування на основі 

найкращих доступних технологій; 

₋ соціальна звітність, що містить екологічний компонент. 
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Рис. 3 Мета та завдання екологічного аудиту 

Джерело: сформовано автором на підставі опрацьованих джерел 
 
Конкретні завдання екологічного аудиту в кожному окремому випадку 

визначаються замовником, виходячи з його потреб, відповідно до актів 

законодавства України, характеру діяльності об’єкта екологічного аудиту. 

Наприклад, під час екологічного аудиту продукції перевіряється, наскільки 

продукція, що виробляється, сировина, матеріали, пакування, тара відповідають 

вимогам споживачів щодо екологічної чистоти. Якщо такої відповідності немає, 

то з’ясовують, які зміни мають проводитись у промисловій технології, сировині, 

комплектуючих, виборі постачальників, щоб виконати задекларовані 

характеристики щодо екологічної чистоти.  
На думку Мех Я., Кулик Р. , екологічний аудит – комплексна, незалежна, 

документована оцінка діяльності підприємства на відповідність екологічним 

вимогам законодавства України, нормативам, нормативної документації та 

світовим стандартам, в результаті якої розробляються рекомендації щодо 

усунення виявлених порушень [6, с.45].  
Екологічний аудит підприємства спрямований забезпечити екологічну 

безпеку. Він є однією з актуальних проблем, так як в області екології та 

природоохоронного законодавства держава постійно розробляє нові, 

допрацьовує існуючі норми, веде суворий нагляд, а перевірки на підприємствах, 

де екологічна безпека дотримується неналежним чином, можуть привести до 

серйозних штрафів. Саме тому на перший план виходить питання стороннього 

контролю на підприємствах. 
Щодо форм екологічного аудиту, то екологічний аудит в Україні може 

бути добровільним чи обов’язковим(рис.4).  

Мета 

екологічного 

аудиту 

Основні 

завдання 

екологічно-
го аудиту 

- забезпечення додержання законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища в процесі 

господарської та іншої діяльності. 

1. збір достовірної інформації про екологічні аспекти 

виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту та 

формування на її основі висновку екологічного аудиту; 
2. встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту 

вимогам законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища та іншим критеріям екологічного 

аудиту; 
3. оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан 

навколишнього природного середовища; 
4. оцінка ефективності, повноти та обґрунтованості заходів, що 

вживаються для охорони навколишнього природного 

середовища на об'єкті екологічного аудиту. 
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Рис. 4. Форми  екологічного аудиту 

Джерело: систематизовано автором на підставі опрацьованих джерел 
 

Екологічний аудит, широко застосовуваний у промислово-розвинених 

країнах, одночасно виконує дві функції [1]. 
₋ екологічну, дозволяючи вирішувати завдання по зниженню екологічних 

ризиків і реалізації прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, а 

також по забезпеченню екологічної безпеки на рівні окремих організацій, 

виробничих комплексів і територій; 
₋ економічну, підвищуючи конкурентоспроможність продукції, що 

випускається, і забезпечуючи виведення підприємств на міжнародні ринки. 
Залежно від специфіки виробництва, кожне підприємство ставить перед 

собою конкретні цілі проведення екологічного аудиту та виду екологічного 

аудиту(рис.5).  
Екологічний аудит – інструмент ефективного адміністративного 

управління, що дозволяє керівнику підприємства: 
1. Визначити стратегію і екологічну політику підприємства, оптимізувати 

фінансові витрати підприємства з урахуванням екологічних факторів.  
2. При використанні ресурсозберігаючих технологій, отримати податкові 

пільги, субсидії з екологічних фондів, коригування платежів за 

природокористування. 
 3. Скоротити ймовірність виникнення надзвичайно небезпечних 

екологічних ризиків, попередити випадки виникнення, збитків, пов’язаних із 
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Обов’язковий екологічний 

аудит  
₋ здійснюється на замовлення 

зацікавлених органів виконавчої 

влади або органів місцевого 

самоврядування щодо об’єктів 

або видів діяльності, які 

становлять підвищену 

екологічну небезпеку. 

Добровільний екологічний 

аудит 
- здійснюється стосовно будь-

яких об’єктів екологічного 

аудиту на замовлення 

зацікавленого суб’єкта, за 

згодою керівника чи власника 

об’єкта екологічного аудиту. 

Випадки проведення обов’язкового екологічного аудиту: 
- банкрутство; 
- приватизація, передача в концесію об’єктів державної та комунальної власності; 
- передача або придбання в державну чи комунальну власність; 
- передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності; 
- створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних 

підприємств; 
- екологічне страхування об’єктів; 
- завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону тощо. 
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забрудненням навколишнього середовища і нераціональним 

природокористуванням.  
4. Налагодити стосунки з населенням, місцевою владою, з наглядовими 

органами, поліпшити стосунки з природоохоронними органами.  
5. Збільшити попит на вироблену продукцію і послуг на внутрішніх і 

зовнішніх ринках.  
6. Підвищити рівень привабливості для інвесторів, сформувати 

сприятливий екологічний імідж підприємства.  
7. Висунути компанію на світовий рівень екологічних стандартів ISO серії 

14000 [3]. 

 
Рис. 5.  Цілі проведення екологічного аудиту 

Джерело: систематизовано автором на підставі опрацьованих джерел 
 
Станом на 03.02.2022 року в Україні налічується 76 аудиторів, що мають 

право на здійснення екологічного аудиту, а також 29 юридичних осіб, які мають 

право здійснювати екологічний аудит [7].  
Висновки. На підставі аналізу наукових джерел, поділяючи думку 

дослідників [1, с.10-12 ] з питань екологічного аудиту, можна зробити висновок, 

що екологічний аудит є систематизованим процесом отримання і  оцінки 

екологічної інформації на основі незалежної позавідомчої перевірки об'єкта на 

відповідність його певним критеріям. Критерії коригуються цілями і завданнями 

і в широкому розумінні екологічний аудит – інструмент управління, який 

базується на системному підході і дозволяє оцінити еколого-економічну 

ефективність управління. 
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СТАН ТА РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. Досліджено сучасний стан малого та середнього бізнесу і 
встановлено, що поширення план епідемії COVID-19 і введення державою низки 

протиепідемічних заходів протягом 2020-2021 рр. значно дестабілізувало стан 

вітчизняних бізнес-суб'єктів. Результати проведених соціологічних досліджень 

вказують на досить песимістичні настрої підприємств, зокрема представників 

мікробізнесу, близько 60 % з яких оцінили сучасний стан як спад економічної 
активності. Встановлено, що окрім пандемії коронавірусу на сьогодні бізнес 

занепокоєний відсутністю дієвих реформ щодо реалізації антикорупційної 

політики, а також затягуванням необхідних змін у податковій та митній 

сферах, секторі правосуддя і правоохоронних органів.  
Розкрито перелік ключових проблем, що обмежують потенціал сталого 

розвитку суб'єктів малого та середнього бізнесу. Визначено, що 

турбулентність, викликана коронакризою, внесла суттєві зміни в звичний ритм 

роботи суб'єктів господарювання. Зокрема, минулий рік став потужним 

стимулом для компаній в аспекті усвідомлення необхідності впровадження 

                                                             
 Науковий керівник: асистент кафедри аналізу та аудиту ВНАУ, Анжеліка МАШЕВСЬКА  
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інноваційних рішень, застосування нестандартних підходів і формування 

високої адаптивності до нових обставин.      
   
Annotation. The current state of small and medium-sized businesses has been 

investigated and it has been established that the spread of the COVID-19 epidemic 
plan and the introduction by the state of a number of anti-epidemic measures during 
2020-2021. significantly destabilized the state of domestic business entities. The results 
of sociological surveys indicate rather pessimistic moods of enterprises, in particular 
representatives of microbusinesses, about 60% of which assessed the current state as 
a decline in economic activity. It has been established that in addition to the 
coronavirus pandemic, today business is concerned about the lack of effective reforms 
in the implementation of anti-corruption policy, as well as delaying the necessary 
changes in the tax and customs spheres, the justice sector and law enforcement 
agencies. 

A list of key problems limiting the potential for sustainable development of small 
and medium-sized businesses is revealed. It is determined that the turbulence caused 
by the coronavirus crisis has made significant changes in the usual rhythm of work of 
business entities. In particular, the past year has become a powerful incentive for 
companies in terms of realizing the need to introduce innovative solutions, applying 
non-standard approaches and forming high adaptability to new circumstances. 

        
Вступ. Малий та середній бізнес є основною складовою економіки 

держави. Малі та середні підприємства, а також фізичні особи-підприємці 

(ФОПи) виконують соціальну функцію, а саме – створення робочих місць для 

населення та професійне навчання.  
На сьогодні розвиток малого та середнього бізнесу має стати стратегічним 

пріоритетом для України при розробленні та провадженні державної економіки 

політики. Створюючи близько 60 % ВВП, генеруючи до 7 млн робочих місць та 

близько 40 % податкових надходжень, малий та середній бізнес виступає 

фундаментом успішної та заможної держави. 
Вітчизняний уряд розглядає малий та середній бізнес, а також 

індивідуальне підприємництво лише як один із шляхів поповнення державної 

казни. Проте слід зазначити, що малий та середній бізнес виконують низку 

важливих економічних і соціальних функцій, найважливішими з них є такі 

вирішення проблеми зайнятості населення: збільшення кількості суб’єктів 

господарювання призводить до створення нових робочих місць (реєстрація 

громадян фізичними особам-підприємцями тощо);  надання гнучкості та 

адаптивності ринку.  
Суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу швидше та 

оперативніше контактують із споживачами, краще реагують на потреби ринку, 

якісніше обслуговують споживачів;  формування конкурентного середовища в 

умовах ринкової економіки, що стимулює виробництво товарів, послуг та робіт, 

які будуть затребувані на ринку, створення конкуренції монополістам; 

здійснюють структурну перебудову економіки, мають свободу ринкового 

вибору;  у більшості випадків задають темп економічного зростання економіки, 
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генеруючи та реалізуючи інноваційні ідеї (комерційні, технічні, маркетингові, 

соціальні та інші), випускають новітні товари та послуги, що матимуть значну 

частку наукоємності; формування середнього класу, що дає змогу розвивати 

громадянське суспільство в державі, послабити тенденції щодо соціальної 

нерівності, зменшити соціальну напругу, прискорити процеси демократизації 

ринкових відносин.  
Проблематиці розвитку малого та середнього бізнесу на сучасному етапі 

приділяється активна увага вітчизняних вчених, серед яких: В. Дикань, В. 

Родченко, І. Маркович, Р. Мірошник, Г. Обруч, У. Прокоп'єва, Г. Рекун, І. 

Струтинська, О. Шраменко та ін. [1;5].  
Зокрема, В. Дикань та О. Шраменко в науковій праці [1] досліджено 

основні засади реалізації державної політики у сфері малого та середнього 

бізнесу і висвітлено стратегічні орієнтири державного регулювання суб'єктів 

цього сектору. І. Маркович та І. Струтинська [2] досліджено тенденцію 

цифровізації глобальної економіки і встановлено особливості зміни вимог до 

характеру ведення бізнесу в цифрову епоху. Колективом вчених у наукових 

працях [3; 4] проведено аналіз проблем і перспектив розвитку малого і 

середнього бізнесу в Україні. 
  Виклад основного матеріалу. Поширення пандемії COVID-19 і введення 

державою низки протиепідемічних заходів протягом 2020-2021 рр. значно 

дестабізувало стан вітчизняних бізнес-суб'єктів. Результати національного 

соціологічного дослідження, проведеного компанією Info Sapiens у серпні-
вересні 2020 р., вказують на досить песимістичні настрої підприємств, зокрема 

представників мікробізнесу, близько 60 % з яких оцінили сучасний стан як спад 

економічної активності. У той час представники середньо- го бізнесу були більш 

оптимістичні в оцінці сучасного становища: лише 42 % респондентів висловили 

думку щодо негативної динаміки їх діяльності.  
При цьому на момент опитування частка «стабільних» підприємств 

скоротилася вдвічі, значно зросла і частка підприємств, які знаходяться на етапі 

спаду або навіть закриття. Також у кілька разів скоротилася і частка підприємств, 

які оцінюють свій етап розвитку як «зростання». Серед респондентів, які оцінили 

стан бізнесу як «спад», оцінка життєздатності відрізняється в залежності від 

розміру. Так, малий (35 %) і мікробізнес (44 %) готові протриматися на етапі 

спаду максимум півроку, тоді як 51 % від суб'єктів середнього бізнесу готові 

протриматися більше року [6]. 
Відповідно до даних дослідження «Індекс очікувань малого бізнесу», 

проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у рамках проєкту Unlimit Ukraine, 

більшість представників малого бізнесу - близько 80 % - оцінюють поточну 

економічну ситуацію в країні як несприятливу для ведення підприємництва. 

Показник індексу настроїв малого бізнесу становить 2,38 балів з 5 можливих, що 

є найгіршим показником за 2017-2020 рр. У минулому році показник індексу 

становив 3,07 бала. Серед підприємців лише 24 % задоволені поточним станом 

справ (у 2019 р. значення показника складало 42%), 58 % - повністю незадоволені 

(42 % відповідно). У свою чергу 27 % - очікують поліпшення справ протягом 

наступних шести місяців (59 %), 52 % - погіршення [7]. 
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Наприклад, у Харкові малий і середній бізнес у результаті введення 

локдауну в січні 2021 р. втратив близько 25 % прибутку. Згідно з опитуванням 

Європейської бізнес-асоціації серед малих підприємців 62 % не бачили сенсу в 

січневому локдауні, 22 % респондентів були змушені відправити співробітників 

у неоплачувану відпустку, 13 % - знизили заробітну плату працівників, 10 % - 
скоротили штат співробітників, а 9 % - вирішили зовсім закрити бізнес [5]. 

Окрім пандемії коронавірусу на сьогодні бізнес занепокоєний відсутністю 

дієвих реформ щодо реалізації антикорупційної політики, а також затягуванням 

необхідних змін у податковій та митній сферах, секторі правосуддя і 

правоохоронних органів. Серед ключових проблем, що обмежують потенціал 

сталого розвитку суб'єктів малого та середнього бізнесу, слід виділити: високе 

податкове навантаження і фіскальний тиск, збереження високої ставки 

нарахувань на заробітну плану, надмірне втручання держави з точки зору 

регулювання економічних відносин у секторі малого та серед- нього бізнесу і 

нерозвиненість практики передачі окремих регуляторних функцій держави 

саморегулівним організація у цій сфері, низьку захищеність прав власності 

підприємців, збереження високого рівня корупції і махінацій, необгрунтоване 

нарахування штрафних санкцій, неналежне виконання законодавчих норм 

представниками органів влади і необґрунтоване трактування окремих положень 

законодавства контролюючими органами, недосконалість інформаційних систем 

органів виконавчої влади і почастішання випадків технічних збоїв, обмежений 

доступ до кредитних ресурсів, низьку купівельну спроможність населення тощо. 
Окрім покращення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування 

у рамках реалізації Державної програми стимулювання економіки для подолання 

негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 рр., заплановано 

розвиток інфраструктури для ведення бізнесу та впровадження інновацій малими 

і середніми підприємствами, розроблення програм грантової та навчальної 

підтримки, спрямованих на створення сталих і конкурентоспроможних бізнес 

моделей, відновлення чи адаптації ланцюгів доданої вартості, підвищення 

інституційної спроможності держави у реалізації державної політики у сфері 

розвитку підприємництва шляхом створення  
Агенції з питань розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, 

розроблення стратегії розвитку малого та середнього підприємництва та плану 

заходів її реалізації, спрямованих на підтримку малого і середнього бізнесу у 

посткризовий період [6]. 
Попри загалом перспективність реалізації вказаних заходів щодо 

відновлення сектору малого та середнього бізнесу, слід вказати, що більшість із 

них неодноразово була внесена до переліку завдань у рамках відповідних 

стратегій і програм. Так, наприклад, для підвищення інституційної спроможності 

держави у реалізації державної політики у сфері розвитку бізнесу у 2018 р. було 

створено Офіс розвитку малого і середнього підприємництва, діяльність якого 

спрямована на формування системи підтримки бізнес-суб'єктів шляхом 

покращення доступу до інформації, фінансування, розвитку інфраструктури та 
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популяризації культури підприємництва в країні. Попри існування такої 

структури діяльність Офісу була зосереджена в більшій мірі на реалізації 

інформаційної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва. 

Більшість проблем на сьогодні так і залишаються невирішеними. 
Турбулентність, викликана коронакризою, на сьогодні внесла суттєві зміни 

і в звичний ритм роботи суб'єктів господарювання. Зокрема, 2020 р. став 

потужним стимулом для розвитку електронної комерції. Загалом протягом січня-
червня 2020 р. кількість відвідувань онлайн-маркетплейсів збільшилася на 37 % 

- з 16 до 22 млрд.  
Так, наприклад, у другому кварталі 2020 р. глобальні обсяги онлайн-

продажів збільшилися на 81%, що майже в три рази перевищує зростання в 

другому кварталі 2019 р. Як результат, зростали і доходи від e- commerce. Як 

свідчать дані звіту Payoneer's Global Seller Index Україна продемонструвала 

значне зростання до- ходів від e-commerce за час пандемії, завдяки чому ввійшла 

до топ-10 країн з найвищими показника росту річного доходу в даному напрямі. 

При цьому люди витрачають онлайн на 46 % більше в категорії FMCG, ніж при 

покупці в магазині, а в Європі цей показник досягає 61 %. В Україні найчастіше 

купували одяг (40 %), побутову техніку (36 %) і електроніку (33 %) [8; 9]. 
Крім того, успішні компанії вказують і на важливість створення 

антикризової команди, до ключових задач якої входять прогнозування, бізнес-
аналітика, розроблення антикризових дій на випадок різного роду кризових 

ситуацій. Топ-менеджери зазначають, що така команда має діяти в компанії на 

постійній основі, а не створюватися лише на випадок вирішення форс-мажорної 

ситуації. 
Виникнення і поширення коронакризи дало поштовх для компаній щодо 

усвідомлення необхідності впровадження інноваційних рішень, застосування не 
стандартних підходів і формування високої адаптивності до нових обставин. З 

огляду на це, компаніями активно реалізуються інноваційні стартап-проєкти, 

відбувається якісна перебудова звичних бізнес-процесів, у т.ч. за рахунок їх 

цифрової модернізації, активно використовуються інструменти бізнес-аналітики 

для аналізу ринку та прогнозування можливих змін з метою вчасної адаптації до 

них, відбувається цифровізація бізнесу і переведення його в режим онлайн.  
При цьому слід звернути увагу і на тенденцію активного партнерства і 

колаборації компаній, які співпрацюють як в інноваційній сфері, так і в о6ласті 

о6міну досвідом і навчання співро6ітників компаній. Крім того, ефективною 

може стати на сьогодні і стратегія кобрендінгу, то6то о6'єднання компаній для 

створення і виро6ництва спільного інноваційного продукту під єдиним 6рендом. 
Висновки. Дослідження сучасного стану малого та середнього бізнесу 

дозволило встановити, що поширення пандемії COVID-19 і введення державою 

низки протиепідемічних заходів протягом 2020-2021 рр. Значно дестабілізувало 

стан вітчизняних бізнес-суб’єктів. Встановлено, що окрім пандемії коронавірусу 

на сьогодні бізнес занепокоєний відсутністю дієвих реформ щодо реалізації 
антикорупційної політики, а також затягуванням нео6хідних змін у податковій 
та митній сферах, секторі правосуддя і правоохоронних органів.  



96  

Розкрито перелік ключових про6лем, що о6- межують потенціал сталого 

розвиту су6'єктів малого та середнього бізнесу. Визначено, що тур6улентність, 

викликана корона кризою, внесла суттєві Зміни в звичний ритм ро6оти су6'єктів 

господарювання. 3окрема, минулий рік став потужним стимулом для компаній в 

аспекті усвідомлення нео6хідності впровадження інноваційних рішень, 

застосування нестандартних підходів і формування високої адаптивності до 

нових о6ставин.  
Встановлено, що компаніями активно реалізовувалися інноваційні 

стартап-проєкти, від6увалася якісна пере6удова звичних бізнес-процесів, у т.ч. 

за рахунок їх цифрової модернізації, активно використовувалися інструменти 

бізнес-аналітики для аналізу ринку та прогнозування можливих Змін з метою 

вчасної адаптації до них, від6увалася цифровізація бізнесу і переведення його в 

режим онлайн. Активного поширення на6ула тенденція партнерства і 

eола6орації компаній як в інноваційній та виро6ничній сфері, так і в о6ласті 

о6міну досвідом і навчання співро6ітниeів. 
 

Список використаних джерел: 
1. Дикань В.Л., Шраменко О.В. Стратегічні орієнтири державного 

регулювання суб’єктів малого та середнього бізнесу. Стратегічні аспекти 

управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному 
просторі: колективна монографія За ред. д.е.н., проф. Ареф'євої О.В. К. ФОП 

Маслаков, 2019. С. 47 
2. Маркович І.Б., Струтинська І.В. Передумови та осо6ливості зміни вимог 

до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації гло6альної економіки. 
Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 41. С. 10. 

 Мірошниe Р.О., Прокоп'єва У.О. Розвиток малого і середнього бізнесу в 

Україні: про6леми і перспективи. Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". Серія "Про6леми економіки та управління". 2020. Т. 4. № 1. С. 63-
71. 

3. О6руч Г.В., Іванюта Б.Л., Журавльов К.В. Про6леми і перспективи 
розвиту малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник економіки 
транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 62. 

4. Родченко В.Б., Рекун Г.П. Механізми інституалізації довіри, як основа 

інноваційного розвиту підприємницького середовища. Розвиток 
підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності. За наук. 
пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018 р.). Харків. Право. 2018. С. 177-
180. 

5. Статистична інформація. Діяльність підприємств. Державна служ6а 

статистики України. ве6- сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 

13.10.2022). 
6. Коментар щодо реалізації Державної програми. Доступні кредити с. 7-9. 

Інтерфакс-Україна: ве6- сайт. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/ 

760800.html (дата звернення: 10.10.2022). 
7. Підтримка малого і середнього підприємництва. Урядовий портал: 

ве6сайт. URL: https://www.kmu.- gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kmu.-/


97  

pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (дата звернення: 10.10.2022). 
8. 10 - трендов которые нужно учитывать бизнесу в 2021 году. ЛІГА. 

Бизнес: ве6сайт. URL: https:// biz.liga.net/keysy/all/opinion/J-trendov-kotorye-   
nujno-uchityvat-biznesu-v-2021-godu (дата о6ращения: 10.10.2022). 

9. Украина в коронакризис вошла в ТОП-10 стран по росту доходов от e-
commerce. ЛІГА. Бизнес. ве6сайт.  

URL: https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/ ukraina-v-koronakrizis-
voshla-v-top-10-stran-po-rostu- dohodov-ot-e-commerce (дата о6ращения: 

14.10.2022) 
 
 

Вікторія ПЕТРОВА 
студентка 6 курсу, 

факультет обліку та аудиту, 
Вінницький національний аграрний університет 

Вінниця, Україна 
 

ОБЛІК ТА АУДИТ ВИТРАТ ЗА МІСЦЯМИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА 

ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Анотація. У статті розкрито теоретичні засади організації обліку 

витрат за центрами відповідальності та місцями їх виникнення. Уточнено  

визначення поняття «центр відповідальності». Проаналізовано та 

систематизовано підходи до визначення поняття «місце виникнення витрат». 
Висвітлено ознаки виокремлення центрів відповідальності та критерії 

оцінювання їх діяльності. Згруповано переваги обліку витрат за центрами 

відповідальності.  
 
Abstract. The article reveals the theoretical principles of the organization of 

cost accounting by responsibility centers and places of their occurrence. The definition 
of the term "responsibility center" has been clarified. Analyzed and systematized 
approaches to defining the concept of "place of cost occurrence". The signs of the 
separation of responsibility centers and the criteria for evaluating their activity are 
highlighted. The advantages of cost accounting are grouped by responsibility centers. 

 
Вступ. Ринкові умови господарювання, наявність трансформаційних 

процесів в економіці формують нові вимоги до ефективного управління 

підприємствами. Облік, як одна з функцій управління, створює інформацію. У 

середовищі бухгалтерського облікового знання питання обліку витрат за місцями 

виникнення та центрами відповідальності набуває особливої гостроти, адже саме 

він надає можливості до забезпечення управління достовірною, точною, 

актуальною, своєчасною та релевантною інформацією щодо понесених 

підприємством витрат, створюючи при цьому умови для здійснення ефективного 
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їх контролю. Тому, надання керівництву на різних рівнях управління якісної 

обліково-контрольної інформації щодо витрат, зумовлює необхідність 

дослідження змісту центрів відповідальності, підходів до визначення суб’єктів 

відповідальності та місць виникнення витрат, що робить дану статтю актуальною 

і потребує подальших досліджень.  
Виклад основного матеріалу. Історично, вперше концепцію центрів 

відповідальності було розроблено американським вченим Джоном Хиггинсом у 

1952 році. Теорія американського вченого базувалася на трансформації 

організаційної структури підприємства таким чином, що витрати акумулювалися 

і відображалися у звітах на певних рівнях управління. Тобто, на підприємстві 

необхідні закріплення витрат за керівниками різних рангів та систематичний 

контроль за дотриманням вартості кошторисів за кожною відповідальною 

особою.  
Сутність основного правила Дж. Хиггинса наступна: «кожну структурну 

одиницю підприємства хвилюють ті, і лише ті витрати, за які вона може 

відповідати і які вона контролює». Підтримуючи дану теорію, професор 

Сопко В.В. наголошує, що «… можливість відокремлювати робочі місця, 

переділи, фази, технології тощо дає змогу відповідно до них будувати облік 

процесу виробництва. В межах відокремлених самостійних технологічних 

дільниць (центрах витрат) - здійснювати облік витрат за елементами» [3]. 
За результатами проведеного наукового дослідження нами було визначено, 

що центром відповідальності є певна субстанція, яка має визначену межу у 

структурі господарюючого суб'єкта, наділена відповідальністю за частину 

об'єктів, що належать до її складу, а підзвітні результати діяльності цієї 

структури можуть бути як нормованими, так і ненормованими. 
Тобто, при розгляді наукових поглядів щодо визначення сутності поняття 

«центр відповідальності», були виокремлені наступні спільні ознаки (рис. 1): 

 

Рис. 1. Ознаки виокремлення центрів відповідальності 

Узагальнюючи різні наукові погляди, історію становлення та практичний 

розвиток системи центрів відповідальності, пропонуємо наступне уточнююче 

визначення поняття: центр відповідальності – це частина організації, що 

найчастіше всього представлена відокремленим структурним підрозділом, який 

управляється менеджером (керівником), що відповідає за певний бізнеспроцес 

відокремлений структурний підрозділ підприємства 

результати роботи центру відповідальності обов'язково вимірюються і 

контролюються керівником (менеджером) центру 

керівник (менеджер) центру несе пряму відповідальність за результати діяльності 

ввіреного йому підрозділу 

ЦЕНТР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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чи господарську діяльність підприємства, та генеровані цією діяльністю доходи, 

витрати, ресурси та фінансові результати.  
З огляду на зміст поняття «центр відповідальності» вибір центрів 

відповідальності повинен задовольняти такі вимоги:  
1. Центр відповідальності необхідно пов’язати з виробничою та 

організаційною структурою підприємства.  
2. Для кожного центру відповідальності необхідно визначити 

відповідальну особу – менеджера.  
3. Повноваження з використання ресурсів та відповідальність за результати 

повинні бути закріплені у положеннях, інструкціях та інших внутрішніх 

нормативних документах. Оцінювання діяльності центрів відповідальності 

здійснюють з дотриманням певних критеріїв (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Критерії оцінювання діяльності центрів відповідальності 

 
Центр відповідальності за витратами є підрозділом на підприємстві, 

керівник якого відповідає тільки за витрати. Центри відповідальності за 

витратами можуть бути різних розмірів: як досить великі (завод або 

адміністрація великої фірми), так і маленькі (робочі місця). Ступінь деталізації 

центрів витрат різний і залежить від цілей і завдань, поставлених керівництвом 

перед менеджером. Тому, основою організації обліку витрат за центрами 

відповідальності є закріплення витрат за керівниками різних рівнів та  
за місцями виникнення. Як свідчать дослідження, у багатьох трактуваннях 

поняття «місце виникнення витрат» за основу взяті різні за економічним змістом 

та рівнем узагальнення витрат об’єкти обліку – сфера відповідальності, сегмент 

діяльності, структурна одиниця, робоче місце.  
Переваги обліку витрат за центрами відповідальності полягають у 

наступному (рис. 3). 
Отже, облік витрат за центрами відповідальності підвищує точність, 

адресність облікових показників та створює умови для здійснення дієвого 

контролю ефективності роботи як підприємства в цілому, так і його структурних 

підрозділів. 

Баланс короткострокових та 

довгострокових цілей 

Зрозумілість для працівників 

Відображення результатів діяльності 

працівників 

Об'єктивність та відносна 

простота розрахунку 
Послідовність та регулярність 

використання 

Можливість використання для 

оцінювання та заохочення працівників 

Взаємозв'язок з цілями 

підприємства 

Відображення ключової 

діяльності керівництва 

Оцінка діяльності центрів відповідальності 
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систематичний контроль за дотриманням кошторисів за кожною 

відповідальною особою.  
В умовах практичної діяльності підприємства можливі випадки, в яких 

складно визначити точно за які саме витрати відповідальність повинна бути 

покладена на керівника даного центру відповідальності. В таких випадках 

доцільним є застосування наступних правил: 
1) якщо менеджер може контролювати обсяги та оплату послуг, то він є 

відповідальним за всі витрати у разі їх здійснення;  
2) якщо менеджер може контролювати обсяг послуг, але не їх ціну, то він 

відповідає лише за ті відмінності які є запланованими та фактичними витратами, 

що є наслідком використання послуг;  
3) якщо менеджер не може контролювати ані обсяг послуг, ані їх оплату, 

то витрати є некерованими і відповідальність за них менеджер нести не повинен 

[3]. 

 

Рис. 3. Переваги обліку витрат за центрами відповідальності 

Вчені-економісти вважають, що для організації обліку за центрами 

відповідальності і визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

необхідне групування витрат. 
Мета обліку витрат за центрами відповідальності, згідно проведеного 

дослідження, полягає у зборі, накопиченні та узагальненні даних про витрати за 

кожним центром відповідальності таким чином, щоб відхилення від заданого 

цьому центру можна було віднести на конкретну особу. 
Ефективне функціонування обліку витрат за центрами відповідальності 

потребує дотримання основних принципів до його організації та здійснення. У 

науковій літературі це питання розглядається значною кількістю науковців. 

Проте, конкретної одностайності щодо переліку принципів обліку витрат за 

центрами відповідальності не спостерігається. Згідно проведених досліджень 

залучення менеджерів усіх рівнів у процес не тільки складання звітності за 

минувший звітний період але і в процес бюджетування на майбутній звітний 

період 

вчасне виявлення перевитрат та оперативне реагування на них завдяки 

зосередженню відповідальності за понесені витрати на керівників підрозділів 

можливість прослідкувати за процесом споживання ресурсів та виходом продукції 

визначення відповідальних осіб за складання кожної форми внутрішньої звітності 

Переваги обліку витрат за центрами відповідальності 

локалізація витрат по відношенню до центрів відповідальності, що підвищує 

точність та обґрунтованість їх розподілу за об’єктами обліку затрат, а також 

калькулювання собівартості продукції 
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доводиться спостерігати, що основним є принцип того, що менеджер центру 

відповідальності повинен відповідати за ту діяльність, що перебуває під його 

контролем. Отже, підґрунтям для виокремлення центрів відповідальності є 

можливість виконання принципу контрольованості. 
На нашу думку, найбільш вдалим є визначення Л. Г. Медвідь та Г. А. Говди 

які стверджують, що місцями виникнення витрат є безпосередньо місця, що 

характеризуються просторовою та функціональною відокремленістю для 

первісного споживання виробничих ресурсів, а саме робочі місця, виробничі 

дільниці, зміни, бригади, вироби, групи однорідних виробів, види робіт (послуг), 

залежно від організації та технології виробництва, характеру продукції, робіт та 

послуг, згідно з якими організується планування, нормування, первинний облік 

та контроль витрат [6]. 
З метою визначення місця витрат як об’єкта обліку, Миронюк О.В. 

пропонує враховувати дві взаємопов’язані тенденції:  
1) чим більш детальнішою і ближчою до організаційно-виробничої 

структури є система планування, нормування й обліку витрат за місцями 

виникнення, тим вищими стають витрати на ведення такого обліку і складання 

звітних даних;  
2) чим менше деталізовано місця виникнення витрат, тим менший ефект 

від прийняття рішення стосовно стратегії формування витрат і зниження 

собівартості продукції [7]. 
Отже, кількість місць виникнення витрат повинна бути достатньою для 

прийняття ефективних рішень. Саме це зазначають автори Куцик П.О., 

Мазуренко О.М., тобто, деталізуючи облік за більш дрібними центрами витрат – 
виробничими лініями, дільницями, підрозділами, створюється можливість 

ідентифікації частини витрат з виробництвом конкретного виробу [4, с.28].  
Так, створення системи обліку витрат на основі «центрів відповідальності» 

та «місць виникнення» зумовлює децентралізацію структури підприємства в 

цілому та управлінських функцій, зокрема. Децентралізація підприємства дає 

більшу можливість впливати на витрати саме на релевантних стадіях їх 

виникнення. В першу чергу, це зумовлено скороченням шляху носіїв облікової 

інформації від місця їх виникнення до керівничої ланки. Крім цього керівник 

«центру відповідальності» отримує детальнішу інформацію з відповідною 

можливістю глибшого аналізу. 
Функціонування системи обліку витрат на основі «центрів 

відповідальності» та «місць виникнення» вимагає також певних змін в системі 

документообігу та самих носіїв облікової інформації. Зокрема, це стосується 

питання щодо розроблення носіїв звітної інформації, як від керівників 

структурних підрозділів менеджеру «центра відповідальності», так і, власне, від 

відповідальної особи до центру вищої ланки управління. Крім цього доцільним 

буде розроблення системи кодифікації витрат підприємства, таким чином, щоб 

код витрат включав інформацію не лише про об’єкт витрат (окремий виріб, 

замовлення), але й про «місце» та «центр» їх виникнення, основне призначення 

витрат (виробництво, збут і т. д.) тощо. 
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Функціонування системи обліку витрат за «місцями виникнення» та 

«центрами відповідальності» має певні особливості, зокрема щодо:  
1) поділу та класифікації витрат;  
2) відображення витрат на аналітичних рахунках та в зведених реєстрах;  
3) узагальнення показників у звітних формах;  
4) діяльності структури: керівник – «центр відповідальності» – «місце 

(центр) виникнення» витрат. 
Визначення ефективності діяльності «центру відповідальності» 

ґрунтується на порівнянні показників, тому характерною рисою обліку витрат за 

«місцями виникнення» та «центрами відповідальності» є їх поділ на фактичні та 

планові (стандартні, нормативні). Створення бюджетів витрат є неодмінною 

вимогою побудови такого обліку. Керівник центру відповідальності спільно з 

бухгалтерією та, згідно технологічних особливостей виробничого процесу, 

складають бюджет, відповідно до вимог, котрі стоять перед «центром 

відповідальності». Бюджет погоджується вищим керівництвом і, в подальшому, 

є головним документом для порівняння з фактичними показниками. Поточний 

облік витрат за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» включає 

в себе процедури, пов’язані із відображенням (накопиченням) планових затрат 

відповідно до завантаженості виробництв на аналітичних рахунках. При цьому 

специфічним є облік відхилень від планових (нормативних) показників. 

Фактично використані ресурси списуються по кредиту відповідних рахунків на 

дебет рахунка «Виробництво» по нормативних (планових) показниках. 

Відхилення від нормативних затрат списуються на рахунки відхилень. При 

цьому позитивні відхилення накопичуються за кредитом відповідних рахунків, а 

негативні – за дебетом. Накопичені витрати та відхилення відображаються в 

управлінському балансі «центру відповідальності», котрий і передається, разом 

із відповідними поясненнями щодо виконання бюджету, керівництву 

підприємства. Пояснення з відхилень повинні включати інформацію щодо їх 

сутності та причин. Після отримання звіту керівництво підприємства детально 

його аналізує та дає оцінку діяльності відповідного «центру відповідальності» з 

пропозиціями щодо усунення недоліків. Крім цього, аналіз та оцінка результатів 

діяльності проводиться також керівництвом «центру відповідальності», що дає 

змогу детальніше дослідити причини негативних витрат та шляхи їх усунення 
Висновки. Отже, побудова обліку витрат за «місцями виникнення» та 

«центрами відповідальності» є одним з вагомих кроків на шляху до організації 

ефективного управлінського обліку, оскільки його концепція допомагає:  
- децентралізувати систему управління витратами підприємства, що, в 

свою чергу, дає можливість поглибити інформацію про сутність і причини 

витрат, оперативно реагувати на негативні наслідки господарської діяльності;  
- планувати витрати, що дає можливість чітко усвідомлювати завдання, які 

стоять перед керівниками «центрів відповідальності»;  
- накопичувати інформацію про величину витрат за «місцями 

виникнення»;  
- отримувати інформацію про величину відхилень (позитивних, 

негативних) від планових витрат та їх причини;  
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- оперативно управляти й ефективно контролювати витрати підприємства 

за «місцями виникнення»;  
- аналізувати ефективність діяльності структурних підрозділів та їх 

керівників;  
- розробляти, спільно з керівниками «центрів відповідальності» концепцію 

стратегічного управління витратами на основі об’єктивної й обґрунтованої 

інформації про їх виникнення. 
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суб’єктів господарювання. Представлено структуру податкових надходжень 

до зведеного державного бюджету України й визначено, що податок на 

прибуток входить до трійки основних бюджетоутворювальних податків. 

З’ясовано, що сутність податку на прибуток наразі викривлена, він вже не є 

«справедливим», а його фіскальна ефективність досить низька.  
 
Abstract. The article examines the normative definition of the concept of «profit» 

and elucidates its various interpretations. The functions of profit and its modern role 
in the financial provision of the activities of economic entities are revealed. The 
structure of tax revenues to the consolidated state budget of Ukraine is presented and 
it is determined that the income tax is one of the three main budget-forming taxes. It 
has been found that the essence of the income tax is currently distorted, it is no longer 
"fair", and its fiscal efficiency is quite low. 

 
Вступ. Діяльність будь-якого підприємства здійснюється з метою 

отримання прибутку за наслідками виробничо-господарської діяльності. 

Водночас сума отриманого прибутку залежить від попиту на продукцію та 

витрат на виробництво. Аналізуючи прибуток, керівники підприємства 

визначають ефективність своєї діяльності, оцінюють можливості розвитку 

бізнесу чи навпаки – необхідність згортання. У мінливих умовах сьогодення 

показник прибутку є важливим, адже він є об’єктом уваги не лише керівництва 

господарського суб’єкта, але й органів контролю. Адже прибуток, як фінансовий 

показник у сфері діяльності суб’єктів господарювання, підлягає оподаткуванню, 

і його частина, у вигляді податку на прибуток, є складовою податкових 

надходжень до бюджету. 
Виклад основного матеріалу. Нормативне визначення прибутку 

підприємства представлено в Багатьох нормативних документах. Господарським 

кодексом України (ст. 142) визначено прибуток (дохід) суб’єкта господарювання 

як показник фінансових результатів його господарської діяльності, що 

визначається за допомогою зменшення суми валового доходу суб’єкта 

господарювання за певний період на суму валових витрат і суму амортизаційних 

відрахувань [1]. 
Нормативне трактування прибутку спонукає науковців до пошуків 

сутності цієї категорії, власного трактування його змісту, складових елементів і 

чинників, що на нього впливають. Неоднозначність підходів до тлумачення 

прибутку пояснюється тим, що ця категорія визначається з різних позицій: з 

економічної, фінансової та бухгалтерської. 
Теоретичні та практичні аспекти основних складових процедури 

адміністрування та обліку податку на прибуток підприємств висвітлено у 
наукових дослідженнях учених: Калетніка Г.М., Гончарук І.В.,                      

Богацької Н.М., Гаман Г.О., Денисенко М.П., Долженкова О.В., Іщенко Я.П., 

Коваль Н.І., Подолянчук О.А., Гудзенко Н.М., Лучишина Л.М. та інших. 
Ураховуючи різні підходи до визначення ролі й суті прибутку як 

економічної категорії, можна передусім відзначити такі його риси, як категорії 

ринкової економіки: прибуток становить лише частину комплексного доходу 
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підприємця, який він отримує від певного виду діяльності (операційної, 

фінансової чи інвестиційної); прибуток є частиною очікуваного доходу 

підприємця, який вклав свій капітал в організацію діяльності певного виду 

(бізнесу) з метою досягнення певного комерційного успіху, але він не є 

гарантованим доходом підприємця; прибуток характеризує не весь дохід, 

отриманий у процесі підприємницької діяльності, а лише ту його частину, яка 

залишається після відрахування усіх витрат на ведення цієї діяльності, які мали 

місце; прибуток є вартісним показником, вираженим у грошовій формі [2]. 
Сутність прибутку розкривається у його функціях, серед яких: 
1) функція оцінки – отриманий прибуток дозволяє оцінити ефективність 

господарської діяльності та якість управління нею; 
2) функція стимулювання – отриманий прибуток дозволяє проводити 

операційну й фінансову діяльність більш раціонально й ефективно, задля 

отримання більшого прибутку; 
3) функція розподілу – прибуток використовується для фінансування 

різних сфер діяльності підприємства, а також сплати податків [2]. 
За допомогою податку на прибуток можна регулювати такі процеси: вибір 

правової форми організації бізнесу; розподіл прибутку (на споживання чи 

накопичення); вибір методів фінансування інвестицій (самофінансування або 

залучення позичкових коштів); розподіл трудових і матеріальних ресурсів між 

окремими сферами господарської діяльності; розподіл і перерозподіл ВВП; 

регулювання темпів економічного зростання на макрорівні [3]. 
Важливим є момент, що платник податку на прибуток, у якого річний дохід 

(за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 

обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, 

має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці. Однак платник не може мати такого 

права, якщо у нього відсутнє від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років, визначеного відповідно до положень ПКУ [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Механізм розрахунку суми податку на прибуток 
Джерело: узагальнено автором за [4] 
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Механізм розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємства передбачає використання форми фінансової звітності № 2 Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і коригування фінансового 

результату на податкові різниці (рис. 1). 
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо прямий зв’язок між доходами 

й витратами встановити неможливо, витрати відображають у тому звітному 

періоді, у якому вони були здійснені. Визнані підприємством витрати в 

бухгалтерському обліку класифікують за такими групами [5]: собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); адміністративні витрати; витрати 

на збут; інші операційні витрати; фінансові витрати; інші витрати. 
Вимоги щодо коригування фінансового результату до оподаткування на 

податкові різниці передбачено ПКУ (ст. 138-141). Аналізуючи норми ПКУ, 

спостерігаємо, що найбільше випадків різниць між даними бухгалтерського 

обліку й податкових розрахунків може виникати під час нарахування 

амортизації. Саме амортизація є особливою статтею формування витрат 

платника податку на прибуток. Відповідно до норм ПКУ (ст. 138.3.3) усі основні 

засоби й необоротні активи з метою податкового обліку розділені на 16 груп [4]. 
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, який спричинений 

військовою агресією Російської Федерації проти України, 15 березня 2022 року 

Верховна рада України проголосувала за законопроєкт «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії 

норм на період дії воєнного стану» № 2120-ІХ від 15.03.2022 р. Зокрема, 

тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на 

території України, передбачено податкові стимули для платників податку на 

прибуток [12]. 
Отже, фінансові результати відображаються в обліку за видами 

діяльності(рис. 2) і слугують основою для визначення об’єкта оподаткування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 Порядок формування кінцевого фінансового результату 
Джерело: [6, с. 259] 
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Законопроєктом визначено можливість переходу платників податку на 

прибуток на сплату єдиного податку 3 групи платників. Ключовим положенням 

цього нормативного документу є можливість фізичних осіб-підприємців і 

юридичних осіб, із обсягом доходу за рік до 10 мільярдів гривень, сплачувати 

єдиний податок у розмірі 2% від доходу за правилами, установленими для 3 

групи платників єдиного податку. Одночасно відзначено про звільнення від 

обов’язку нарахування, сплати й подання податкової звітності з податку на 

додану вартість із операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання 

яких розташоване на митній території України. Порядок сплати єдиного податку 

третьої групи, які використовують особливості оподаткування, буде визначений 

Кабінетом Міністрів України. Такі зміни спрямовані на підтримку національної 

економіки, збереження малого й середнього бізнесу під час війни [4]. 
Закон № 2115 від 03.03.2022 дозволив не подавати звітність, не сплачувати 

податки/збори та не реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування 

тим платникам, які внаслідок воєнних дій не мають такої змоги. На час воєнного 

стану та протягом шести місяців після його завершення платники звільняються 

від відповідальності за невиконання таких обов'язків. При цьому від платників 

не вимагалося доведення неможливості подання звітності, сплати податків чи 

реєстрації податкових накладних, тому фактично всі платники могли не 

виконувати свої обов'язки незалежно від можливості [8]. 
Закон передбачив випадки, коли платник не виконував з 24 лютого 2022 

року свої податкові обов'язки, а згодом перейшов на спеціальну третю групу 

єдиного податку зі ставкою 2%. Перебування на цій системі обмежує можливість 

виконання платником своїх обов'язків за попередні періоди, зокрема, немає 

технічної можливості зареєструвати податкові накладні. 
Саме тому на час перебування на спеціальній 3 групі єдиного податку 

платники звільняються від відповідальності за невиконання своїх податкових 

обов'язків з 24 лютого 2022 року до переходу на спеціальну 3 групу. Подати 

звітність, сплатити податки/збори та зареєструвати податкові накладні потрібно 

буде протягом 60 днів після повернення на попередню систему оподаткування 

[8]. 
Оподаткування платників податку на прибуток, що тимчасово перейшли 

на сплату єдиного податку групи 3, здійснюють з огляду на такі нюанси:  
- надміру сплачену суму грошових зобов'язань із податку на прибуток 

підприємств, авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів, 

від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, проценти, які 

перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ПКУ, ураховують для 

визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток після відновлення 

сплати цього податку; 
- у разі якщо платник, який протягом календарного року перейшов на 

сплату єдиного податку, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток, 

то такий платник складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток 

підприємств наростаючим підсумком із початку такого календарного року та не 

враховує результатів діяльності за час перебування на єдиному податку з огляду 

на положення підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t222115?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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- обсяг річного доходу платника податку на прибуток для цілей 

трансфертного ціноутворення (ст. 39 ПКУ), для застосування різниць (пп. 134.1.1 

ПКУ) і річного/квартального податкового періоду (п. 137.5 ПКУ) обчислюють за 

весь звітний рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 

перебування на єдиному податку за ставкою 2 % [9]. 
Висновки. Проведені дослідження засвідчують неоднозначність 

трактування сутності прибутку, оскільки в різних нормативних документах 

характеризується по-різному й розглядається з економічного, фінансового й 

бухгалтерського поглядів. Зважаючи на реалії сьогодення, вважаємо, що метою 

діяльності суб’єкта господарювання має бути не власне прибуток як показник 

результативності, а ефективність його використання з метою сталого розвитку. 

Хоча беззаперечним є той факт, що чим більше прибутку отримає підприємство, 

тим реальнішою є можливість покращення діяльності у перспективі.  
Держава в частині прибутку підприємства зацікавлена у своєчасній та 

повній сплаті податку на прибуток. Однак, наявність збитковості суб’єктів 

господарювання та системні недоліки податкової системи перетворили податок 

на прибуток в Україні, на дієвий механізм фіскального тиску на сумлінних 

платників податку. Маніпуляції, які можливо здійснювати законними 

інструментами обліку для зменшення фінансового результату й зниження 

податкового навантаження, вимагають перегляду системи обліку податкових 

розрахунків із податку на прибуток.  
Пропозиції науковців, практиків і політиків щодо введення податку на 

виведений капітал і заміну податку на прибуток є двоякими, адже досвід 

розвинутих країн свідчить не лише про переваги, але й про загрози. Проведене 

дослідження доводить важливість прибутку в системі управління ним як на 

макрорівні, так і на мікрорівні. 
Зараз склалася унікальна ситуація, коли одні платники сплачують податки 

авансом, а інші – не платять за минулі податкові періоди. Коли одні подають 

декларації про майновий стан і доходи та беруть участь в одноразовому 

добровільному декларуванні, а інші – досі не видають фіскальні чеки. Коли 

волонтерство стає національною доблестю, а публічні фінанси потребують 

глибокого переосмислення через розбалансування дохідної частини, зростання 

зовнішніх і внутрішніх зобов’язань та пріоритизації вирішення поточних питань 

фінансування витрат, пов’язаних із веденням війни. 
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Анотація. У статті розглянуто міжнародні стандарти фінансової 

звітності, історія розробки та впровадження міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Обґрунтовано певні досягнення у вирішенні проблем 

гармонізації фінансової звітності на світовому рівні.  
 
Abstract. The article discusses international financial reporting standards, the 

history of development and implementation of international financial reporting 
standards. Certain achievements in solving the problems of harmonization of financial 
reporting at the global level are substantiated. 

 
Вступ. Стандарти МСФЗ є на сьогодні найбільш універсальною системою 

обліку, що відповідає інтересам і запитам щодо якості надання фінансової 

звітності представників різних країн. Впровадження МСФЗ дозволяє послідовно 

усунути недоліки і невідповідності вітчизняної системи бухгалтерського обліку 

запитам ринкової економіки без порушення цілісності цієї системи. Ключовою 

проблемою визнається і подальший розвиток системного підходу до організації 

внутрішнього аудиту в форматі міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) і міжнароднихстандартів аудиту (МСА), а також науково-методичних 

положень їх прив’язки до конкретних економічних суб’єктів . 
Виклад основного матеріалу. Глобалізація економічних відносин 

спричинила уніфікацію правил ведення бухгалтерського обліку в усьому світі. 

Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку зажадав розробки та 

впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Для того 

щоб компанії могли конкурувати з іноземними фірмами в залученні іноземних 

ресурсів, необхідна нова система нормативного регулювання бухгалтерського 

обліку та звітності. Реформування бухгалтерської звітності відповідно до вимог 

міжнародних стандартів стає незаперечним завданням. 
Так в 1973 р з ініціативи англійського аудитора Г. Бенсона (Henry Benson) 

для забезпечення гармонізації фінансової звітності 29.06.73 р. було створено 

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International 

Accounting Standard Committee - IASC) за угодою між професійними 

організаціями бухгалтерів Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, 

Мексики, Нідерландів, Ірландії, Великобританії. Керує діяльністю комітету 

Правління спільно з постійним секретаріатом. Штаб- квартира КМСБО 

розташована в Лондоні. 
У 1989 році Комітет з міжнародних стандартів приймає Концептуальні 

засади підготовки і подання фінансової звітності, що можна вважати початком 

формування системи МСФЗ, як системи стандартів, що базуються на єдиних 

концепціях  або  принципах.  В  цьому  ж  році  Комітет  публікує  Проект Е32 

«Порівнянність фінансової звітності» (Е32 Comparability of Financial Statements), 

метою якого є зменшення кількості можливих альтернативних облікових 

трактувань, дозволених чинними на той момент стандартами. На думку 

Комітету, даний Проект повинен «полегшити порівнянність фінансової звітності 

між різними країнами, знизити кількість коригувань при перерахунку фінансової  

звітності  однієї  країни  в  фінансову звітність іншої, поліпшити прибутковість 
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міжнародних портфельних інвестицій в результаті більш ефективного аналізу 

фінансової звітності» [2]. 
У 1997 році у складі IASC було створено Постійний комітет з інтерпретацій 

(SIC – Standing Interpretations Committee), що доповнюють і роз’яснюють окремі 

пункти IAS. Робота над основними стандартами була завершена 1998 року. 

Зростання значущості діяльності Комітету ілюструє той факт, що в 90-і роки ряд 

країн, що розвиваються приймають стандарти як національні (наприклад, Кіпр, 

Малайзія, Сінгапур). В цей же період деякі європейські компанії добровільно 

починають застосовувати міжнародні стандарти для складання консолідованої 

звітності, що пов'язано з полегшенням залучення «міжнародних» грошей. Таким 

чином, даний період є початком розвитку МСФЗ як системи, що базується на 

Концептуальних засадах, яка характеризується структурною єдністю форми 

подання вимог і яка знаходить застосування на практиці. 
Для забезпечення правового впровадження міжнародних стандартів в 

структурі ЄС створюється спеціальний комітет – Комітет з Регулювання Обліку 

(Accounting Regulatory Committee - ARC) і консультаційна група – Європейська 

Консультаційна група по Фінансової Звітності (European Financial reporting 

Advisory Group – EFRAG). Тому, починаючи з 2005 року, МСФЗ є обов'язковими 

(на рівні законодавства) до застосування для складання консолідованої звітності 

європейськими лістинговими компаніями. У зв'язку з цим Комітетом з 

міжнародних стандартів була проведена велика робота по перегляду вимог 

діючих стандартів, яка спрямована на зменшення кількості допустимих 

альтернатив (Проект з поліпшення (Improvements Project), в результаті якого 

були переглянуті 15 МСФЗ (IAS)). 
У 2000 році була прийнята нова Конституція, згідно з якою основними 

завданнями Комітету є наступні: 
 розробляти в громадських інтересах єдиний комплект 

високоякісних, зрозумілих і застосовуваних глобальних облікових стандартів, 

які вимагають високоякісної, прозорої і порівнянної інформації, що подається до 

фінансової звітності, яка допомагає учасникам світових ринків капіталу і іншим 

користувачам приймати економічні рішення; 
 сприяти практичному використанню та обов'язковому застосуванню 

цих стандартів; 
 при виконанні цілей, пов'язаних з попередніми пунктами, брати до 

уваги, там де необхідно, спеціальні потреби середніх і малих підприємств і 

економік, що розвиваються (даний пункт був введений в 2005 році); 
 здійснювати зближення національних облікових стандартів і 

міжнародних стандартів для вироблення високоякісних рішень. 
Відзначимо, що на відміну від завдань з узагальнення досвіду різних країн 

в області обліку і складання звітності, які ставилися Комітетом раніше, 

вищеназвані завдання визначають більш активну позицію Комітету в процесі 

гармонізації підходів до формування фінансової звітності і практичного 

застосування МСФЗ. 
З 1973 по 2001 рік Комітет випускав стандарти під назвою International 

Accounting Standards (IAS). У 2000 році Комітет з бухгалтерських стандартів 
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реорганізували і вже у квітні 2001 року його замінила Рада з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (IASB – International Accounting Standards 
Board), яка, в свою чергу, є частиною нової структури, назва якої дослівно 

перекладається як Організація (фонд) комітет з міжнародних стандартів обліку 

(International Accounting Standard Committee Foundation - IASCF). Відповідно, 

можна говорити про те, що Комітет (IASC) поміняв свою назву  на Фонд комітет 

(IASCF), в рамках якого діє Рада (IASB). В силу того, що українською мовою 

«фонд комітет» звучить граматично некоректно використовується одна назва 

«Комітет» (Рис. 1.1.). Стандарти, які видає Рада, почали називатися вже не 

стандартами бухгалтерського обліку (IAS), а стандартами фінансової звітності 

(IFRS – International Financial Reporting Standards). 

 
 

 
Рис. 1 Зміна назв при реформуванні Комітету з  міжнародних 

стандартів 
Цей етап знаменує нові цілі і напрямки в діяльності РМСФЗ. При цьому 

основний акцент в цілях розробки міжнародних стандартів, на н ашу 

думку,зміщується в бік гармонізації більшою мірою фінансової звітності, ніж 

обліку. Про це свідчить і заміна назви стандартів на International Financial 
Reporting Standards (IFRS) – міжнародні стандарти фінансової звітності. У 

таблиці 1 зіставлені формулювання цілей діяльності РМСФЗ до і після прийняття 

в травні 2000 року його нового Статуту. 
Вважаємо, що зіставлення наведених формулювань виявляє принципові 

зміни проголошених цілей діяльності РМСФЗ.  Метою Ради  після 2000 р.  стає 

розробка "глобальних" міжнародних стандартів, що мають "обов'язкову силу". У 

формулюванні цілей РМСФЗ після 2000 р, на наш погляд, більш чітко 

проголошена і спрямованість МСФЗ на забезпечення порівняння інформації, 

оскільки в зазначеному формулюванні, на відміну від попереднього, уточнено, 

що така порівнянність необхідна для того, "щоб учасники фондових ринків та 

інші користувачі могли приймати обґрунтовані економічні рішення. 
Проведене зіставлення цілей РМСФЗ до і після прийняття його нового 

Статуту дозволяє зробити висновок про те, що на відміну від колишніх установок 

діяльність РМСФЗ в перспективі націлена на забезпечення контролю за 

обов'язковістю застосування МСФЗ (табл. 1.1.).  
 
 

Комітет з міжнародних 
стандартів 

(International Accounting Standards 
Committee - IASC) 

Комітет з міжнародних 
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(International Accounting Standards 
Committee Foundation - IASCF) 

Рада з міжнародних стандартів 
(International Accounting Standards 

Board -IASB) 
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Таблиця 1.1 
Зіставлення цілей діяльності РМСФЗ до і після 2000 р. 

 

Формулювання цілей діяльності 

КМСФО до 2000 р [1] 
Формулювання цілей діяльності РМСФЗ після 

2000 р [1] 
Розробка і публікація, виходячи з 

суспільних інтересів, міжнародних 

стандартів фінансової звітності, які 

повинні дотримуватися при 

формуванні фінансових звітів 

Розробка, в інтересах громадськості, єдиної 

системи високоякісних, зрозумілих і мають 

обов'язкову силу глобальних стандартів 

бухгалтерського обліку, відповідно до яких у 

фінансовій звітності та іншої фінансової 

документації повинна розкриватися 

високоякісна, прозора і порівнянна інформація з 

тим, щоб учасники фондових ринків та інші 

користувачі могли приймати обґрунтовані 

економічні рішення 

Просування повсюдного прийняття та 

дотримання цих стандартів 
Поширення і забезпечення суворого 

дотримання цих стандартів 
Робота з удосконалення і гармонізації 

правил, стандартів обліку, процедур, 

пов'язаних з поданням фінансової 

звітності 

Забезпечення максимального зближення 

(конвергенції) національних стандартів 

бухгалтерського обліку до міжнародних 

стандартів фінансової звітності виходячи з 

найбільш оптимального вирішення питань 

бухгалтерського обліку та звітності 

 
Очевидно також  і те, що для досягнення поставлених цілей РМСФЗ змінює 

тактику своєї діяльності: з проголошеної до 2000 р. роботи з удосконалення і 
гармонізації стандартів обліку на забезпечення максимального зближення 

(конвергенції) національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 
При цьому, під конвергенцією розуміється взаємне прагнення РМСФЗ і 

організацій, що займаються розробкою національних бухгалтерських систем, до 

зближення національних і міжнародних стандартів. 
Система впровадження МСФЗ в ЄС має дворівневу структуру. На 

технічному рівні створена Європейська консультативна група з фінансової 

звітності (EFRAC), завдання якої полягає в консультуванні ЄС та Комітету з 

регулювання стандартів бухгалтерського обліку, в який входять представники 

країн ЄС. Крім того, ЄС дав згоду на формування Групи SARC, яка буде 

складатися з представників державних установ та даватиме оцінку рекомендацій 

EFRAC на їх об'єктивність і збалансованість. Крім того, в інфраструктуру 

впровадження МСФЗ входить також Комітет європейських органів регулювання 

цінних паперів - CESR, який знаходиться в тісній взаємодії з ЄС.  
Роль національних регуляторів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні виконують Верховна Рада України, Кабінет міністрів 

України, Міністерство фінансів України, Національний банк України, Державна 

служба статистики України, Державна фіскальна служба України,Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції; Міністерство 

зовнішніх справ, Нацкомфінпослуг України, НКЦПФР України; Державна 
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казначейська служба, галузеві Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади України. 
Міністерство фінансів України і Національний банк України ініціювали 

об'єднання професійної спільноти навколо процесу застосування МСФЗ. 

До 2018 року Україна дотримувалася адаптаційної політики замість 

повного прийняття і стандартизація обліку здійснювалася шляхом створення 

національних стандартів П(С)БО. На сьогодні діє 34 стандарти обліку, вони 

розроблені та базуються на основі міжнародних, однак відрізняються від них, а 
саме: 

– не всі міжнародні стандарти обліку стали підґрунтям для розробки 

П(С)БО; 
– П(С)БО не включають пояснювальних параграфів, які наведено в 

МСФЗ; 
– П(С)БО не передбачають певних альтернативних методів обліку, 

встановлених МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки», МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу», МСБО 23 «Витрати на позики» тощо; 
– П(С)БО вимагають повного розкриття інформації лише від 

підприємств, що оприлюднюють річну фінансову звітність. 
Із 2018 р. спостерігається процес повного переходу підприємств на 

міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності, які включають: 

Концептуальну основу фінансової звітності, 17 Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, 28 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, МСФЗ 

для малих та середніх підприємств, Інтерпретації (роз’яснення). 
Виходячи з поточної ситуації активного поширення МСФЗ в світі, в 2013 

році Рада з МСФЗ почала проект з дослідження застосування стандартів в різних 

країнах, щоб певною мірою перейти від етапу розробки стандартів до етапу 
підтримки їх впровадження, що також відповідає одному з основних 

напрямків його діяльності. В рамках такої ініціативи Рада відстежує особливості 
застосування МСФЗ в кожній юрисдикції на основі інформації з різних джерел, 
а також даних спеціального анкетування, в якому беруть участь національні 

регулюючі органи і представники бухгалтерської професії. Для оцінки прогресу 

в досягненні мети глобальних стандартів бухгалтерського обліку фонд МСФЗ 

розробляє профілі застосування стандартів МСФЗ в окремих юрисдикціях. 

За даними на 10 серпня 2017 року, застосування стандартів є обов'язковим для 

використання громадськими організаціями або дозволені в тій чи іншій мірі в 

150 країнах [1]. 
В даний час малий і середній бізнес в різних країнах привертає до себе 

величезну увагу, що і послужило причиною розробки, прийняття і переведення 

на багато мов міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для 

підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ). Рада з МСФЗ вважає, що 

прийняття МСФЗ для МСБ забезпечить розширення доступу до міжнародного 

фінансування на основі уніфікації та подання високоякісної фінансової 

інформації [4]. 
Висновок. На основі проведеного аналізу діяльності національних, 
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регіональних (груп країн) і міжнародних організацій, спрямованої на 

гармонізацію фінансової звітності, сформулюємо висновки, що характеризують 

підсумки цієї діяльності на сучасному етапі. Вважаємо, що необхідно визнати 

певні досягнення у вирішенні проблем гармонізації фінансової звітності на 

світовому рівні, які виразилися в наступному: 
– під впливом регіональних вимог (для груп країн) реформовані і значно 

наближені один до одного регламентації національних стандартів країн, що 

входять до відповідних регіони; 
– завдяки міжнародній стандартизації в певній мірі (адаптовані до 

вимог МСФЗ національні бухгалтерські стандарти; 

– під впливом МСФЗ зазнали змін і зближені деякі регіональні 

регламентації формування звітності; 
– відзначається збільшення кількості корпорацій – транснаціональних, 

лізингових, а також ряду великих нелістингових організацій, які формують 

фінансову звітність на основі єдиних міжнародних стандартів; 
– в результаті розпочатого процесу конвергенції певною мірою 

наближені міжнародні стандарти фінансової звітності та досить поширені 

загальноприйняті облікові принципи (US GAAP). 
Разом з тим слід констатувати, що незважаючи на перераховані позитивні 

результати є і факти, що свідчать про те, що поки ще рано говорити про 

досягнення загальної сумісності звітності на світовому рівні. До них відносяться: 
– збереження національного законодавства в області бухгалтерського 

обліку в переважній більшості країн; 
– використання в переважній кількості країн світу національних, а не 

міжнародних стандартів формування звітності; 
– збереження значної відмінності національних бухгалтерських 

стандартів різних країн від міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ 

ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Анотація. З дня запровадження воєнного стану Верховна Рада України 

активно вносить зміни до податкового законодавства. У статті розглянуто 

сутність екологічного податку. Акцентовано увагу на зміни сплати податку в 

умовах дії воєнного стану. Охарактеризовані групи, наведено цілі та 

проаналізовано історію сплати екологічного податку в Україні за попередні 

роки. Проведено дослідження змін внесених у Податковий кодекс України. 
 
Abstract. Since the introduction of martial law, the Verkhovna Rada of Ukraine 

has been actively amending the tax legislation. The article discusses the essence of the 
environmental tax. Attention is focused on changing the payment of tax under martial 
law. The groups are described, the goals are given and the history of the payment of 
the environmental tax in Ukraine for previous years is analyzed. A study of changes 
made to the Tax Code of Ukraine was carried out.  

 
Вступ. Воєнний стан – це період невизначеності і зростаючих ризиків для 

всіх бізнесів. Влада вживає низку заходів для мінімізації негативних наслідків. 

Проте інколи ці заходи занадто радикальні й не до кінця продумані. Від цього 

страждає податкова визначеність, а з нею і передбачуваність не тільки для 

платників податків, а й для контролюючих органів [1].  
Працююча економіка є опорою, на якій тримається тил країни в умовах 

воєнного стану. Бізнес розуміє свою роль в економічній обороні й, за 

можливості, продовжує працювати. Навіть в місяці найжорстокішого 

протистояння представники бізнесу не припиняли свою роботу. За даними 

опитування Європейської Бізнес Асоціації серед учасників проєкту Unlimit 

Ukraine (мікро та малий бізнес), в березні кожне восьме підприємство МСБ 
працювало в повному обсязі, у квітні – кожне п’яте. 

Зокрема, цьому посприяло те, що держава на час війни спростила податкові 

правила та умови для ведення підприємницької діяльності. Водночас кількість 

змін настільки велика, що представникам бізнесу важко зорієнтуватися в 

питаннях актуальних пільг, стимулів та податкових ставок [2]. 
Виклад основного матеріалу. Екологічний податок – загальнодержавний 

обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне 

                                                             
 Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки ВНАУ, 
Наталя КОВАЛЬ 
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повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх 

виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. 
З-поміж українських учених, які активно звертаються до проблематики 

теоретичних, методологічних та прикладних аспектів екологічного 

оподаткування варто виділити: О. Веклич, Т. Галушкіну, Т. Єфименко,                     

Ю. Іванов, Н. Коваль, Є. Котляров, Д. Марчук, Ю. Маркуц, Т. Маршалок, У. 

Новак, О. Подолянчук, Д. Серебрянського, А. Соколовську, Є. Хлобистова та 

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

провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, 

громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні 

представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські 

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

провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються [4]: 
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 
- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як 

вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів 

господарювання); 
- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 
- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк. 
Відповідно до підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, з 1 січня 2022 

року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений 

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, не нараховується та не сплачується 

екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на 

облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення 

радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово 

окупованих збройними формуваннями російської федерації [5]. 
Усі різновиди податків екологічної спрямованості можна розподілити на 

дві групи (рис. 1).  
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Рис. 1 Основні групи екологічних податків 
Джерело: [3] 
 
Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, 

тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, 

визначається Кабінетом Міністрів України. Таким чином, для об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням екологічним податком, платниками, 
зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел 

забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 

на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської 

федерації, визначених Кабінетом Міністрів України, не нараховується та не 
сплачується за I, II, III та IV квартали 2022 року екологічний податок за всі обсяги 

та види забруднення, що здійснюються стаціонарними джерелами забруднення, 

передбачені законодавством України, та за всі обсяги утворених радіоактивних 

відходів та обсяги тимчасового зберігання радіоактивних відходів [5]. 
Оподаткування забруднень (податки компенсаційної спрямованості) 

здійснюється після того, як факт забруднення вже відбувся. За своєю 

економічною суттю ці податки близькі до штрафів за забруднення оточуючого 

середовища. Зазвичай, таке оподаткування охоплює забруднення повітря, водних 

ресурсів та земної поверхні. Застосування таких податків потребує визначення 

переліку речовин, які відносяться до забруднюючих, оцінку впливу на довкілля 

кожної забруднюючої речовини та встановлення податкових ставок залежно від 

шкоди, яку заподіює контакт забруднювача з оточуючим природним 

середовищем. Типовим для цієї групи податків є їх поєднання з системою лімітів 

(гранично допустимих величин) викидів, скидів та розміщення відходів та 

підвищення ставок за понадлімітне забруднення. 
Ефективна реалізація цього варіанта екологічного регулювання пов’язана з 
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декількома серйозними проблемами [3]:  
по-перше, прагнення якомога більше розширити перелік шкідливих 

речовин, викиди і скиди яких є об’єктами оподаткування, призводить, з одного 

боку, до надмірного збільшення витрат на моніторинг, контроль та 

адміністрування, а з іншого – не дозволяє забезпечити повноту податкових 

надходжень;  
по-друге, встановлення рівня ставок податку за забруднення: податкові 

платежі повинні бути досить відчутними для платників, але в той же час 

порівнянними з витратами на впровадження енергозберігаючих технологій.  
Цілі екологічного оподаткування [5]:  
1. Превентивний спосіб захисту навколишнього середовища: 

стимулювання інвестування у природоохоронні заходи, а саме застосовування 

платниками податку природозберігаючих технологій, зменшення викидів, 

забруднення та відходів, що становлять загрозу навколишньому середовищу.  
2. Джерело фінансових ресурсів для фінансування заходів по охороні та 

відновленню навколишнього середовища.  
3. Фіскальні цілі: використання коштів від сплати екологічного податку для 

поповнення доходів державного бюджету. 
Проаналізуємо надходження коштів від сплати екологічних податків до 

державного бюджету за категоріями забруднень навколишнього середовища в 

порівнянні 2017 і 2021 років (рис. 2). 
Загалом з 1 січня по 31 грудня 2021 року в Україні сплачено 5 млрд 435 млн 

566 тис. 210 грн екологічних податків. Найбільші виплати були у 2019 році, коли 

підприємства сплатили 5,5 млрд грн. У попередні роки виплати сягали від 4,3 до 

4,6 млрд грн [4]. 
Щороку виплати за викиди в повітря зменшуються. Якщо у 2017-му 

сплатили 2,4 млрд грн, то наступні роки сума дійшла до 2 млрд. Невелике 

збільшення відбулося у 2019 році – до 2,5 млрд грн. Стабільними залишались 

виплати за забруднення водних об’єктів на рівні 0,1 млрд грн. За наведенні 

останні 3 років з’явилися ще виплати за викиди у повітря двоокису вуглецю. 
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Рис. 2 Історія сплати екологічних податків за період 2017 – 2021р.р. 
Джерело: [7] 
 
Податки за розміщення відходів у 2017 році становили 0,8 млрд грн, 

наступного року – 1 млрд, у 2021 зросли до 1,1 млрд. Схожа ситуація із 

виплатами за утворення або тимчасове зберігання радіоактивних відходів: у 2017 

– 0,9 млрд грн, а по 1 млрд вже всі наступні роки [7]. 
Таблиця 1 

Крайні дати декларування та сплати екологічного податку 2022 

Звітний період Декларування Сплата 

І квартал 2022 10.05.2022 20.05.2022 
ІІ квартал 2022 09.08.2022 19.08.2022 

ІІІ квартал 2022 09.11.2022 21.11.2022 
(крайній день – 19.11.2022 припадає на суботу) 

IV квартал 2022 09.02.2023 20.02.2023 
(крайній день – 19.02.2023 припадає на суботу) 

Джерело: [8] 
 
Варто зауважити, що у 2022 році збільшено ставки екологічного податку, 

які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного 
податку за результатами господарської діяльності, а саме [4]: 

- ставка податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення збільшилися на 5 відсотків [4 п. 243.1 – 
243.3 ст. 243]; 

- ставка податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю 
становить 30 гривень за тонну [4 п. 243.4 ст. 243]; 

- ставка податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти 
збільшилася на 800 відсотків [4 п. 245.1 – 245.2 ст. 245]. 

Порядок справляння екологічного податку у 2022 році не змінився та 
регламентується розділом VІІІ ПКУ. Для екологічного податку визначено 
базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу. 

Податкові декларації з екологічного податку складаються за формою, 
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року 
№ 715 та подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів. 
Податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 
днем граничного строку подання податкової звітності [9]. 

Висновки. Отже, економіка України зазнає колосальних збитків від 

російської збройної агресії, й наразі ці втрати оцінити важко, адже війна триває. 

Однак, усі ми розуміємо, що битви виграє армія, а війну – економіка. Війна 

вплинула не тільки на соціальне життя, а й на правовий стан суб’єктів 

господарювання.  
У результаті проведеного дослідження було розглянуто сутність та 

особливості екологічного податку, його зміни сплати в умовах воєнного часу. 

Він являється певною компенсацією за негативний вплив господарської 
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діяльності на навколишнє середовище. Попри поступове зростання ставок 

екологічного податку фінансова мотивація забруднювачів до зниження викидів, 

скидів та розміщення відходів є недостатньою. В окремих галузях економіки 

розмір сплати екологічного податку знаходиться на рівні 0,1 % від загального 

обсягу виробленої продукції. 
Екологічний податок не можна назвати основним бюджетоутворюючим 

джерелом доходів, адже їх фіскальна роль в Україні незначна, а надходження від 

екологічних податків займають незначну питому вагу у надходженнях до доходів 

Державного та місцевих бюджетів. Тому ця сфера потребує удосконалення та 

підвищення регулювання з боку законодавчих органів задля задоволення 

інтересів населення та підприємництва. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  
 

Анотація. Стаття присвячена висвітленню організаційно методичних 

питань формування облікової політики підприємства в частині обліку витрат. 

Розглянуто сутність, зміст облікової політики підприємства. Визначено основні 

фактори, що впливають на формування облікової політики 

сільськогосподарських підприємств. Описано основні завдання облікової 

політики сільськогосподарського підприємства. Також розглянуто основні 

елементи, які необхідно розкрити в обліковій політиці за об’єктом обліку витрат 

та їх класифікацію. 
 
Abstract. The article is devoted to the coverage of organizational and 

methodical issues of the formation of the company's accounting policy in terms of cost 
accounting. The essence and content of the enterprise's accounting policy have been 
considered. The main factors affecting the formation of the accounting policy of 
agricultural enterprises have been determined. The main tasks of the accounting policy 
of an agricultural enterprise are described. Also considered are the main elements that 
must be disclosed in the accounting policy by object of expense accounting and their 
classification. 

 

Вступ. В сучасних умовах господарювання для аграрного підприємства 
важливо забезпечити компетентність в процесі формування облікової 
інформації як щодо обсягу виробленої продукції, так і щодо обсягів 
понесених витрат. 

У системі обліку інформація про витрати підприємства є надзвичайно 

цінною та багатогранною. За значенням для її користувачів вона посідає місце 

поряд з інформацією про активи, зобов’язання та капітал підприємства.  
Одним з рівнів регламентації обліку витрат є облікова політика 

підприємства. Як специфічний елемент системи обліку вона має створювати 

організаційно-методичне середовище для досягнення таких результатів як: 

раціональне використання майна власника; надання різноманітної формальної та 

неформальної інформації менеджменту, постійний контроль за ефективністю 

діяльності управлінського персоналу, створення незалежної й підпорядкованої 

служби внутрішнього контролю; забезпечення власника інформацією про 

фінансові результати діяльності підприємства; організація підсистеми 

управлінського обліку. 

                                                             
 Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку ВНАУ, Катерина БУРКО 
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Організаційно-методологічні засади формування облікової політики 

підприємства та проблемні питання  щодо  її  реалізації  на  підприємствах  

Україні є предметом цілого ряду наукових досліджень. Теоретичним  аспектам  

формування  облікової  політики присвятили  свої  праці  ряд  вітчизняних  

вчених,  серед  яких М.Т. Білуха,  Ф.Ф. Бутинець,  А.Г. Загородній,  В.А. Дерій, 

М.В. Кужельний, С.А. Ніколаєва,  М.С. Пушкар, Н.В. Смірнова,  О.В. Чумак та  

інші.   
Окремі аспекти формування облікової досліджували: К.В. Бурко, Л.В. 

Коваль, Н.І. Коваль, В.А. Кулик,  О.А. Подолянчук та інші.  
В наукових роботах у повній мірі розкривають теоретичні та практичні 

аспекти досліджуваних питань щодо облікової політики підприємств. Однак, 

зміни чинного законодавства та економічного становища суб’єктів 

господарювання спонукають до подальших досліджень проблем формування 

облікової політики за окремими об’єктами обліку, якими є витрати підприємства. 

Необхідність наукових досліджень в напрямку вирішення вказаних проблемних 

питань обумовила вибір теми нашого дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика - 
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 

для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності 

[1]. 
Від об’єктивності, доцільності тих чи інших альтернативних способів, які 

обрані підприємством в обліковій політиці, суттєво залежить правильність 

розрахунку фінансового результату та достовірність фінансової звітності 

підприємства. Тому розроблення і прийняття облікової політики підприємства 

має ґрунтуватися не тільки на глибокому і всебічному вивченні ринкового 

середовища, потенційних перспектив розвитку підприємства, нормативної бази 

діяльності, а й на інформації, одержаної після ґрунтовного проведення 

розрахунків та оцінки фінансових наслідків вибору того чи іншого варіанту 

облікової політики. 
Важливим при формуванні облікової політики є визначення системи 

факторів, які впливають на її формування. 
Більшість науковців поділяють фактори впливу на внутрішні, що залежать 

від організації фінансово-економічної діяльності підприємства, і зовнішні, на які 

підприємство відповідно вплинути не може (табл. 1). 
Облікова політика має велике значення для всіх видів підприємницької 

діяльності. Від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежать 

ефективність управління. 
Сьогодні  в  Україні  є можливість використання декількох підходів до 

організації та  ведення  бухгалтерського  обліку,  що  з  однієї  сторони надає  

певну  свободу  підприємствам,  з  іншої  –  викликає необхідність  розробки  

кожним  підприємством  своєї власної облікової політики. Можливість вибору 

конкретних способів  оцінки,  калькулювання,  складу  та  порядку ведення  
рахунків,  форми  бухгалтерського  обліку  тощо. Все  це  в цілому  складає  певну  

ступінь  свободи,  що  має підприємство  при  формуванні  облікової  політики. 
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Таблиця 1 
Фактори, що впливають на формування облікової політики 

Внутрішні Зовнішні 
- форма власності;  
- організаційна структура управління та 

наявність структурних підрозділів;  
- виробнича структура;  
- розмір підприємства;  
- тип виробництва та технологічні особливості 

процесу виробництва;  
- стратегія фінансово-господарського 

розвитку;  
- система інформаційного забезпечення 

підприємства економічних та правових питань;  
- рівень економічної сміливості;  
- ініціативності та підприємливості керівників 

- специфіка галузі;  
- законодавчі вимоги щодо 

здійснення діяльності та ведення 

обліку;  
- зовнішні користувачі;  
- стан економіки;  
- рівень конкуренції;  
- специфіка діяльності контрагентів; 

Джерело: побудовано автором на підставі [2, с. 177] 
 
Облік  витрат,  зокрема  й  витрат  на  виробництво, відіграє  велику  роль  

в  інформаційному  забезпеченні управління  підприємством.   
Оскільки,  розмір  витрат впливає  на  собівартість  продукції,  на  розмір 

загального доходу підприємства  і, відповідно, на суму податку,  що  підлягає  

сплаті  до  бюджету,  на рентабельність  і  самоокупність  підприємства  та  на 

зміцнення  його  конкурентоспроможності. 
На думку О.А. Подолянчук,  завдання управління витратами можна досить 

широко деталізувати, враховуючи об’єкти, які підлягають дослідженню. Проте, 

найважливішим є – інформаційне забезпечення системи управління з метою 

оцінки, контролю, прогнозування та прийняття об’єктивних і раціональних 

рішень щодо складу витрат та можливості економії ресурсів.  
Організаційно- методичний підхід формування облікової політики витрат 

на підприємстві, на думку автора, можна вважати інструментами управління 

витратами  [3]. 
Витрати на виробництво різні за своїм економічним змістом, напрямками 

використання, місцем виникнення. У таблиці 2 наведено найбільш поширені 

класифікаційні ознаки виробничих витрат. 
Кожній галузі притаманні особливості організації облікового процесу.  

Тому, підприємства (в тому числі і сільськогосподарські) відповідно до сучасних 

умов господарювання повинні створити власну класифікацію витрат за такими 

ознаками, які є найбільш сприятливими у використанні та розроблені для 

задоволення різноманітних потреб управління з врахування їх галузевих 

особливостей. 
До особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств, які мають 

значний вплив на процес прийняття управлінських рішень та визначають 

побудову безпосередньо обліку витрат відносять:  
- виділення головних (рослинництво, тваринництво), допоміжних 

(ремонтно-механічні майстерні, вантажний автотранспорт, жива тяглова сила, 
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машинно-тракторний парк, електро-, тепло-, водопостачання) та підсобних 

(промислові та обслуговуючі виробництва) галузей;  
- нерівномірність проведення витрат протягом виробничого періоду;  
- наявність великої кількості комплексних статей витрат, які вважаються 

непрямими витратами і потребують розподілу відповідно до обраної бази;  
- можливість отримання інформації про фактичну собівартість продукції 

лише раз в кінці року, коли будуть зібрані понесені за весь виробничий період 

витрати та розподілені між усіма видами виробленої продукції;  
- використання у виробничих процесах продукції власного виробництва та 

надання послуг допоміжних виробництв один одному, що потребує дотримання 

певної послідовності при визначенні фактичної собівартості продукції (робіт, 

послуг) і закритті рахунків [4, с. 169]. 
Таблиця 2 

Класифікація виробничих витрат 
№ 

з/п 
Ознаки Витрати 

1 За центрами відповідальності 

(місцем виникнення витрат) 
Витрати виробництва, цеху, дільниці, 

технологічного переділу, служби 
 

2 За видами продукції (робіт, 

послуг) 
Витрати на виробництво, типового представника 

виробів, групу однорідних виробів, виробниче 

замовлення (одноразове), напівфабрикати, 

валову, товарну, реалізовану продукцію 

3 За однорідним складом витрат Одноелементні, комплексні 

4 За видами витрат Витрати за економічними елементами, витрати за 

статтями калькуляції 

5 За способами перенесення 

вартості на продукцію 
Витрати прямі, непрямі 

6 За ступенем впливу обсягу 

виробництва на рівень витрат 
Витрати змінні, постійні 

7 За календарними періодами Витрати поточні, довгострокові, одноразові 

8 За доцільністю витрат Продуктивні, непродуктивні (доцільні, 

недоцільні) 
9 За відношенням до собівартості 

продукції 
Витрати на продукцію, витрати періоду 

Джерело: узагальнено автором на підставі [5]. 
 
На думку О.В. Пеньової [6] визначення  складових  облікової  політики  в  

частині  обліку  витрат дозволяє охоплювати різноманітність способів підходу 

до організації ведення обліку  витрат.  
До елементів облікової політики щодо обліку витрат підприємства часто 

відносять: розподіл виробництв на основне, допоміжне та обслуговуюче; спосіб 

розподілу накладних витрат; оцінка незавершеного виробництва та готової 

продукції; спосіб групування і списання витрат на виробництво; вибір 

калькуляційного періоду та періоду визначення фінансового результату, а також 

безпосередньо варіант обліку витрат  [7, с. 52]. 



126  

Я.П. Пастернак [8] виділяє цілий ряд елементів облікової політики в 

частині організації бухгалтерського обліку витрат, за якими можливі 

альтернативні варіанти. У їх складі прописані і такі, як:  
- склад витрат, які формують собівартість виробництва та реалізації 

продукції (встановлюється підприємством);  
- перелік статей калькуляції (встановлюється підприємством);  
- методи калькулювання собівартості продукції (позамовний; 

попередільний; нормативний);  
- методи розподілу витрат виробництва продукції в незавершеному 

виробництві (встановлюється підприємством);  
- перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат 

(встановлюється підприємством);  
- метод розподілу загальновиробничих витрат (години роботи, заробітна 

плата, обсяг діяльності, прямі витрати);  
- перелік об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання та 

калькуляційних одиниць (види продукції, підрозділи підприємства, центри 

відповідальності, види діяльності).  
На заключному етапі формування облікової політики проводиться 

оформлення та затвердження керівником розпорядчого документа стосовно 

обраної облікової політики й способи контролю за її дотриманням.  
Більшість авторів виділяють три основних розділи 

розпорядчого документу про облікову політику підприємства: методичні, 

організаційні та технічні. Кожен автор пропонує власний перелік складових 

кожного із зазначених розділів.  
Облікова політика щодо витрат охоплює всі стадії  облікового процесу, 

всю сукупність способів, прийомів і методів збору, реєстрації та обробки 

інформації, а також всі аспекти облікового процесу – теоретичний, методичний, 

технічний, організаційний.  
На думку С.В. Сирцева та Т.М. Ізвощик при розробці єдиної облікової 

політики сільськогосподарського підприємства методичний розділ повинен 

включати наступні аспекти щодо витрат:  
– форми внутрішньої звітності, яка допомагає контролювати і управляти 

витратами; 
– виділення контрольованих і неконтрольованих статей звітності центрів 

відповідальності, персоналізація документів внутрішньої звітності;  
– встановлення статей калькуляції, вибір методів обліку витрат;  
– процес розподілу непрямих витрат між окремими видами продукції 

(робіт, послуг);  
– вибір способу групування і списання витрат на виробництво  [9, с.180]. 
Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження, слід зазначити, 

що ефективність управління суб’єктом господарювання в цілому залежить від 

розробки адекватної облікової політики, яка визначає сутність діяльності 

сільськогосподарського підприємства, сприяє підсиленню обліково-аналітичних 

функцій бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Формування 

облікової політики щодо витрат виробництва має важливе значення в організації 
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ефективної системи управління підприємством в цілому, тому її елементи мають 
обиратись якісно та чітко. Реалії сьогодення свідчать, що обґрунтований вибір 

елементів облікової політики щодо витрат виробництва підвищить рівень 

достовірності, корисності та своєчасності інформації, а також дасть можливість 

ефективно здійснювати підприємству його фінансово-господарську діяльність. 
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ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У публікації проаналізовано розвиток земельних відносин в 

України. Узагальнено етапи розвитку земельних відносин. Визначено, що вони в 

основному пов’язані зі зміною економічних відносин та відносин власності на 

землю. Запропоновано виокремлення нового етапу, який означено 

запровадженням вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. 

Виявлено: здійснення земельної реформи в Україні спрямовано на 

трансформацію державної і колективної власності в приватну та формуванню 

на її базі більш ефективної соціально-економічної системи відносин з високим 

мотиваційним механізмом до роботи зі стійкою системою відповідальності за 

її результати. 
 
Abstract. The publication analyzes the importance of land relations that are 

carried out on the territory of modern Ukraine. The stages of development of land 
relations are highlighted. It is determined that they are mainly associated with changes 
in economic relations, land ownership relations for their use in various sectors of 
economic activity.It was revealed that the implementation of land reform in Ukraine is 
aimed at transforming state and collective property into private and forming on its 
basis a more effective socio-economic system of relations with a high motivational 
mechanism for working with a stable system of responsibility for its results. 

 
Вступ. Українська земля, наші чорноземи - безцінна спадщина, багатство 

народу, родючість, воля. Земельні ресурси є джерелом національного 

забезпечення, від їх використання залежить сталий економічний розвиток країни 

й рівень життя населення. Еволюція земельних відносин є своєрідною 

трансформацією суспільних відносин щодо володіння, користування і 

розпорядження землею.  В історичному плані здійснення земельної реформи в 

Україні спрямовано на трансформацію державної і колективної власності в 

приватну та формуванню на її базі більш ефективної соціально-економічної 

системи відносин з високим мотиваційним механізмом до роботи зі стійкою 

системою відповідальності за її результати. 
Питання розвитку земельних відносин в Україні ґрунтовно висвітлено у 

працях Г.М. Калетніка [1],  В.І. Захарченко[3], П.Т. Саблука та інших провідних 

вчених. Цими науковцями також піднімалися актуальні питання інституційного 

супроводу земельної реформи. Облік земель сільськогосподарського 

призначення є  об’єктом досліджень провідних науковців, що займаються 

методологічними проблемами обліку в аграрному секторі економіки, серед них 

Я.П.  Іщенко [2], В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Є.Ю. Попко [4]  та інші. 
Зокрема, Жук В.М. зазначає, що без удосконалення бухгалтерського обліку 

земельних ділянок, без пошуку найбільш раціональних та ефективних методів 

обліку і контролю не можуть бути успішно вирішені і завдання земельної 



129  

реформи [4].  
Саме цей автор пропонує триєдине тлумачення земельного капіталу в 

бухгалтерському обліку як господарського активу, національного багатства та 

планетарного природного ресурсу. Проте, на сьогодні, стає нагальним вирішення 

критичної проблеми – прямого впливу країни-агресора на діяльність 

сільськогосподарського сектору, що ставить під удар продовольчу безпеку в 

світі. 
Виклад основного матеріалу.  З набуттям Україною незалежності і 

започаткуванням ринкових трансформацій виникла об’єктивна необхідність у 

здійсненні земельної реформи, яка є однією з центральних ланок економічної 

реформи, що провадиться в нашій державі. Земельна реформа – це комплекс 

заходів – правових, соціально-економічних, технічних та організаційних, –    
направлених на перебудову земельних відносин через роздержавлення земель, 

утвердження різних форм власності на неї та розвиток нових організаційних 

форм господарювання на селі, що функціонують на приватній власності. 
Земельна реформа в Україні пройшла ряд етапів(табл. 1) [5]. 

Таблиця 1 
Характеристика еволюціонування земельної реформи в Україні 

Етап Характеристика 
1 2 

І етап 
(1990р. - 1992р.) 

Прийняття Земельного кодексу Української РСР, яким було 

зафіксовано існування права на землю у різних формах 
ІІ етап 

(1992р. - 1994р.) 
Прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про 

форми власності на землю» і нової редакції Земельного кодексу 

України 
ІІІ етап 

(1994р. - 1999р.) 
Прийняті Укази Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо прискорення земельної реформи у сфері 

сільськогосподарського виробництва» 
ІV етап 

(1999р. ) 
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки» 
V етап* 

(01.07.2021-сьогодні) 
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який 

скасовує мораторій на продаж сільгоспземлі 
* Курсивом зазначено пропозицію автора 
Джерело: сформовано автором на основі [6] 

 
Перший – бере свій початок з прийняття Земельного кодексу Української 

РСР, яким було зафіксовано існування права на землю у формі довічного 

успадкованого володіння, постійного володіння, а також постійного і 

тимчасового користування. Це був переломний момент, оскільки ще переважало 

адміністративне регулювання земельних відносин, характерне для 

централізовано-планової системи господарювання, але одночасно створювалася 

національна законодавча база з метою проведення земельної реформи. 15 

березня 1991 року було прийнято Постанову «Про земельну реформу»[6], де 

зазначалося, що весь земельний фонд України визнавався як об’єкт земельної 

реформи, завданням якої є перерозподіл земель з метою створення умов для 

рівноправного розвитку різних форм господарювання на селі. В процесі такого 
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перерозподілу земля мала передаватися у приватну власність громадянам, 

колективним сільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям; у 

тимчасове користування фізичним і юридичним особам. За цей період здійснено 

інвентаризацію та перерозподіл земель, виділено землі запасу. Закладено більш 

прогресивну базу земельної реформи внесенням змін і доповнень до Земельного 

кодексу Української РСР, законами про форми власності на землю та плату за 

неї. Нормативними актами про фермерське господарство, про колективне 

сільськогосподарське підприємство, про сільськогосподарську кооперацію, про 

господарське товариство визначено альтернативні організаційно-правові форми 

господарювання на селі.З моменту прийняття земельної реформи кардинально 

змінилися відносини власності на землю, структура землеволодінь та 

землекористувань в аграрній сфері, запроваджено плату за землю, оренду 

земельних ділянок, їх купівлю-продаж, дарування, міну. Мільйони громадян 

безоплатно одержали земельні ділянки з державної власності. З проголошенням 

незалежності України та вибором ринкової моделі економіки держави, постала 

гостра потреба радикальної видозміни земельних правовідносин, включаючи 

відродження інституту приватної власності на землю.  
Другий етап земельної реформи започаткований у січні 1992 р. з 

прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про форми власності 

на землю». Запроваджено поряд з державною – колективну і приватну форми 

власності на землю. З того часу всі форми власності є рівноправними. Як відомо, 

державна власність належить народу, всьому суспільству, а колективна – 
певному колективу. Колективна власність відрізняється від державної меншим 

рівнем усуспільнення. При цій власності працівник не має прямого інтересу до 

майна і землі. Як засвідчує світовий досвід та невелика практика роботи 

господарств в Україні, при приватній власності виникнення, зміни і 

призупинення правовідносин власності пов’язані з наявністю визначених 

юридичних фактів. Необхідність правового регулювання цих питань спричинена 

вимогами захисту власника, свого права власності, тобто забезпечення гарантій 

захисту економічних інтересів власників. При цьому, колективні підприємства – 
це юридичні особи, що діють на підставі статуту. Втручання держави та інших 

органів у господарську та іншу діяльність підприємств не допускається, крім 

випадків, передбачених законодавством України. 
Третім етапом земельної реформи стало прийняття 10 листопада 1994 р. 

Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва». Метою стало 

створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності та  

господарювання на землі, вільного їх вибору громадянами України, посилення 

стимулювання праці та забезпечення на цій основі збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції.  
Установлено,  що  приватизація земель, які перебувають у користуванні 

сільськогосподарських підприємств і  організацій,  є невідкладним 

першочерговим  заходом у здійсненні земельної реформи в Україні. Передачу 

земель у колективну та приватну власність  для виробництва 

сільськогосподарської продукції слід проводити на добровільних засадах,  
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виходячи з того,  що земля повинна належати тим, хто її обробляє. 
Початком четвертого етапу земельної реформи, на нашу думку, став Указ 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектора економіки», прийнятий у грудні 1999 р. Це був період великих 

змін, а саме згідно Указу впроваджено наступні кроки(табл. 2): 
Таблиця 2 

Зміни згідно Указу Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» 

Кроки Характеристика 

1 2 

І нововведення 
Підтримка розвитку особистих підсобних господарств 

громадян та селянських (фермерських) господарств 
 

ІІ нововведення 
Видача, в установленому порядку, державних актів на право 

приватної власності на землю усім бажаючим власникам 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

ІІІ нововведення 

Участь на конкурсних засадах сільськогосподарських 

підприємств, заснованих на приватній власності, у виконанні 

державних програм, фінансування яких здійснюється за 

рахунок бюджетних коштів 

ІV нововведення 

Прискорення у 2000 році формування необхідної 

інфраструктури аграрного ринку, в тому числі товарних бірж, 

оптових ринків, агроторгових домів, аукціонів, ярмарків, 

заготівельних кооперативів, підприємств фірмової торгівлі 

тощо, яка б забезпечувала заготівлю і реалізацію продукції 

всіх секторів агропромислового виробництва та постачання 

їм необхідних матеріально-технічних ресурсів та сировини 
 Джерело: сформовано автором на основі [7] 
 

Для поглиблення аграрної реформи в даний період здійснюється зовнішній 

тиск на керівництво держави. Міжнародні фінансові установи обумовлюють 

відкриття програм розширеного фінансування для України з конкретними її 

зобов'язаннями щодо вдосконалення управління аграрною сферою, створення 

умов для функціонування прозорого ринку землі, продовольства, промислової 

продукції і енергоносіїв, які споживаються сільським господарством. 

Безперечним досягненням земельної реформи є розвиток особистого 

селянського господарства, садівництва, городництва. Ця категорія 

землеволодінь і землекористувань у сучасних умовах домінує в забезпеченні 

населення продуктами харчування. Невідкладною проблемою стала розробка 

законодавчої та нормативної баз, наукового забезпечення, правового, 

економічного й організаційного механізмів регулювання земельних відносин з 

урахуванням традицій, регіональних особливостей і державних інтересів. У 

зв'язку з цим виникла потреба її удосконаленні земельних відносин та 

земельного законодавства. 
П’ятий етап триває прямо зараз, а його початок було покладено 

прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який скасовував 

мораторій на продаж сільгоспземлі з 1 липня 2021р. При цьому, до 1 січня 2024 

року громадяни України можуть купити земельну ділянку площею до 100 га. В 

свою чергу в цей період забороняється купівля-продаж або іншим способом 

відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, що перебувають у 

приватній власності і віднесених до земель для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, крім переходу до банків права власності 

на земельні ділянки в якості предмета застави, передачі у спадщину, обміну. 

Розрахунок за покупку ділянок відбуватиметься тільки в безготівковій формі. До 

1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення не може бути меншою їх нормативної грошової оцінки. 
У разі відсутності у покупця землі документів, що підтверджують джерела 

походження коштів або інших активів, за які купується ділянка, її продаж буде 

заборонено. Для укладення угоди треба звернутися до нотаріуса, який здійснить 

перевірки, посвідчить договір купівлі-продажу та зареєструє перехід прав. Якщо 

ділянка перебуває в оренді або є спецдозвіл на користування надрами, то 

власнику треба буде поінформувати нотаріуса про своє бажання продати 

ділянку, назвавши бажану ціну продажу. Далі нотаріус поінформує осіб, які 

мають переважні права на придбання ділянки. Вони матимуть два місяці для 

ухвалення рішення про придбання ділянки за запропонованою ціною. 
Висновки. Дослідження етапів становлення земельної реформи свідчить, 

що незмінним залишається важливе значення земельних відносин, які 

здійснюються на території сучасної України ще з давніх часів.  
Етапи розвитку земельних відносин в основному пов’язані зі зміною 

економічних відносин, відносин власності на землю для використання їх у різних 

галузях господарської діяльності. У всіх суспільних формаціях землеустрій 

провадиться в інтересах панівних класів. Історично змінювався землеустрій 

залежно від заміни одних експлуататорських класів іншими.  
Суть землеустрою для кожного історичного способу виробництва 

визначається економічними відносинами. В історичному плані здійснення 

земельної реформи в Україні спрямовано на трансформацію державної і 

колективної власності в приватну та формуванню на її базі більш ефективної 

соціально-економічної системи відносин з високим мотиваційним механізмом до 

роботи зі стійкою системою відповідальності за її результати. 
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  ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ НА ШЛЯХУ ДО 

СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню основних значень 

податкових інструментів в регулюванні розвитку економіки. Зазначено, що 

неефективність використання податкових інструментів, призвели до 

суперечностей в формуванні податкової системи, нерівномірного податкового 

навантаження на платників податків й великої кількості нормативних 
документів. Розглянуто класифікацію податкових інструментів за характером 

дії та за впливом на соціально-економічні процеси держави. Узагальнюючі 

зазначено, що реформування системи податкового регулювання повинно 

орієнтуватись на зменшення податкового тиску для тих платників податків, 

які сумлінно сплачують податки та інвестують кошти у виробничий та 

соціальний розвиток країни. Узагальнюючі зазначено, що потребує уваги 

підвищення контролю надання пільг й запровадження непрямих методів 

контролю доходів населення. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні сутності 

податкової політики, обгрунтовано її роль у державному регулюванні 

економіки. На основі результатів дослідження зроблено відповідні висновки. 
 
Abstract.The article is devoted to the study of the main meanings of tax 

instruments in regulating the development of the economy. It was noted that the 
ineffective use of tax instruments led to contradictions in the formation of the tax 

                                                             
 Науковий керівник к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки ВНАУ, 

Марина ПРАВДЮК 



134  

system, an uneven tax burden on taxpayers and a large number of regulatory 
documents. The classification of tax instruments according to the nature of the action 
and the impact on the socio-economic processes of the state is considered. 

Summing up, it is stated that reforming the tax regulation system should be 
aimed at reducing tax pressure for those taxpayers who conscientiously pay taxes and 
invest funds in the country's industrial and social development. Summarizing, it is 
stated that attention needs to be paid to improving control over the provision of benefits 
and introducing indirect methods of controlling the incomes of the population. The 
scientific novelty of the obtained results lies in the determination of the essence of tax 
policy, its role in the state regulation of the economy is substantiated. Based on the 
results of the study, appropriate conclusions were drawn. 

 
Вступ. Процеси глобалізації й міжнародної інтеграції, що породжують 

підвищену взаємодію і взаємовплив національних економік, та розвиток 
світового господарства активізують трансформаційні зміни економічних систем 
держав. Водночас процеси євроінтеграції в Україні, доступність вибору 
різноманітних форм і методів організації господарської діяльності в період 
економічних перетворень зумовлюють необхідність реалізації оптимальної 
державної політики у сфері міжнародних фінансових відносин з метою 
впровадження сучасного зарубіжного досвіду, спрямованого на розвиток 
податкової системи, підвищення рівня її ефективності та створення умов для 
розвитку реального сектора економіки. 

Основою стабільного функціонування національної економіки є 
податкова політика, яка має бути сформована на нових засадах, зорієнтована не 
лише на зовнішні чинники, а базуватися на обґрунтованих внутрішніх 
детермінантах, що впливають на структуру податкової системи, 
адміністрування податків, механізм їх розрахунку та справляння. Нині 
проголошений урядом України євроінтеграційний курс потребує реальних 
кроків, зокрема заходів щодо реформування, модернізації й підвищення 
ефективності розвитку і конкурентоспроможності податкової системи. 

Аналіз тенденцій сучасної податкової системи України, визначення шляхів 
оптимізації системи оподаткування. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність оподаткування в державі 
безпосередньо залежить від особливостей реалізації податкової політики, яку 
розглядають як складову економічної та фінансової політики, що повинна 
сприяти розвитку фінансових відносин, стимулювати ділову та підприємницьку 
активність, забезпечувати надходження фінансових ресурсів до бюджетів всіх 
рівнів, стимулювати макроекономічну стабілізацію. 

Податкова політика є обов’язковим атрибутом державності, їх 
обов’язковість зумовлена необхідністю фінансового забезпечення виконання 
державою соціальних, політичних, економічних, управлінських, 
військовооборонних, природоохоронних, міжнародного співробітництва та 
низки інших суспільних функцій і завдань. Податки як історично найдавніша 
фінансова категорія не лише забезпечують формування дохідної частини 
бюджету, а й безпосередньо впливають на діяльність платників. 
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Податкову систему України можна характеризувати такими явищами як: 

нерівномірне податкове навантаження на деякі сфери виробництва, 

нестабільність податкового законодавства та недосконалий механізм контролю 

та адміністрування. Стратегічної помилки припустився уряд країни на етапі 

становлення податкової політики, оскільки багато у чому було скопійовано 

діючу систему оподаткування європейського зразка, що націлена на розвинені та 

стабільні економіки країн. 
Ще одним недоліком податкової системи є її фіскальний характер 

здебільшого, так як підприємства змушенні сплачувати податки, а не інвестувати 

у власний розвиток , що сприяє збільшенню тіньового сектору економіки. В свою 

чергу зі зростанням тінізації та непрозорості економічних процесів, зменшується 

дохідна частина бюджету, зростає дефіцит бюджету, що стимулює збільшення 

податкового тиску на бізнес. 
Таблиця 1  

Перелік загальнодержавних і місцевих податків та зборів згідно з 

Податковим кодексом України. 
Загальнодержавні Місцеві 

1. На прибуток підприємств 1. Податок на майно 
2. На доходи фізичних осіб 2. Єдиний податок 
3. На додану вартість 3. Туристичний збір 
4. Акцизний податок  

4. Збір за місця паркування транспортних засобів 5. Екологічний податок 
6. Рента 
7. Мито 

Джерело сформовано за [1].  
 
Перелік податків, які застосовуються в країні, певною мірою відбиває стан 

розвитку її економіки. Проблема використання податків на споживання й їхнє 

співвідношення з податками на доходи була і залишається однією із самих 

суперечливих у фіскальній науці. Історично непряма форма оподатковування 

з'явилася пізніше, ніж пряме оподатковування доходів підприємств і громадян, 

однак поступово перейшла в найбільш важливий канал поповнення доходів 

державного бюджету і фінансування державних витрат. 
Розмежування прямих і непрямих податків відповідає певним критеріям. 

По-перше, це наміри законодавця щодо перекладання податків. Залежно від 

завдань державної фінансової політики пріоритетними у певний час стають 

прямі (підтримка виробників, соціальна справедливість) чи непрямі податки 
(безумовне наповнення бюджету). 

По-друге, об’єкт оподаткування. Державний устрій, економічна ситуація 

та інші фактори зумовлюють наявність або відсутність певних об’єктів 

оподаткування. 
По-третє, спосіб визначення платоспроможності платника, зокрема 

прямий – на основі доходу та майна та непрямий – на основі витрат. Тому 
податки на доходи та майно віднесено до прямих, а на витрати, тобто на 
предмети споживання в широкому розумінні – до непрямих податків. По-
четверте, форма взаємовідносин між платниками та органами фіску [2]. 
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З еволюцією державного устрою, змінами й розширенням 

багатоманітності суспільних відносин, розширенням міжнародної торговельної 

активності насамперед зазнає значних змін сфера встановлення та регулювання 

податкових платежів. Усе це впливає на появу досить складної юридичної 

побудови й важкого механізму податкових платежів, а також структури 

податкової системи. 
В Україні податки відіграють вирішальну роль у наповненні бюджету. Їм 

можна надати відповідні риси: 
– фіскальність – держава сама по собі не може забезпечити суспільство 

гідними умовами життя, тому податки нині є головним джерелом наповнення 

бюджетів і фінансових ресурсів держави; 
– грошовий вираз – незалежно від того, що є об’єктом оподаткування, 

податки самі по собі мають виключно грошовий вираз; 
– обов’язковість, примусовість і законодавче закріплення – усі платники 

податків сплачують їх на засадах, у порядку й розмірах, визначених Податковим 

кодексом України й законами з питань оподаткування; 
– індивідуальність і загальність – кожен платник індивідуально й 

самостійно несе відповідальність за виконання ним податкового обов’язку; 
– безвідплатність, безумовність, однобічний характер – після сплати 

платником податків у правових відносинах «платник – держава» держава не 

зобов’язується на виконання певних умов стосовно конкретного платника 

податку, натомість держава коштами від податків, що наповнюють бюджет, 

втілює публічний інтерес усього суспільства в правовідносинах «держава – 
суспільство»; 

– соціальність – наповнивши бюджет унаслідок податків, держава 

задовольняє соціальні інтереси всієї країни; 
– безповоротність – той податок, що сплачується платником, не підлягає 

поверненню безпосередньо такому платнику, навіть якщо, наприклад, податок 

на додану вартість безповоротно сплачується кінцевим споживачем до бюджету 

одноособово; 
– нецільовий характер використання – держава акумулює всі бюджетні 

надходження, після чого визначає видатки державного чи місцевих бюджетів на 

реалізацію виконання відповідних програм. 
Також у Податковому кодексі України [1] зазначено основні елементи 

податку, за допомогою якого держава має стимулюючий вплив на економічні 

процеси у суспільстві: податкова ставка, податкова база, податковий період 

тощо. 
За характером дії податкові інструменти поділяють на три групи: 
1. Системні – засоби податкового регулювання, які відносяться до системи 

оподаткування (загальний рівень оподаткування, структура діючої в країні 

системи оподаткування, застосування альтернативних систем оподаткування). 
2. Комплексні – інструменти податкового регулювання, які одночасно 

стосуються декількох основних податків і зборів, що створює спеціальний режим 

оподаткування для певних груп платників (спеціальні податкові режими, що 

вводяться за територіальною ознакою та за галузевою ознакою. 
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3.Локальні – пов ́язані з реалізацією регуляторного потенціалу кожного 

окремого податку або збору, що визначається вибором поєднання елементів 

податку й відповідним порядком обчислення податкових зобов ́язань 
(інструменти, пов ́язані з об ́єктом оподаткування, визначення складу платників 

податків, принципи встановлення і розмір ставки податку, податкові пільги) [3]. 
Таблиця 2 

Сутнісна характеристика елементів податку 
Елементи податку Економічний зміст 

1. Суб’єкт податку Один з учасників процесу  оподаткування – держава, державні 

інституції в галузі нарахування, сплати, адміністрування податків, 
платники податків та їх носії 
 

2. Об’єкт 
оподаткування 

Предмет, процес, явище, які підлягають оподаткуванню 

3. Податкова ставка Розмір податку, законодавчо встановлений на одиницю 
оподаткування (грошову або фізичну) 

4. Податковий період Період, протягом якого здійснюється формування податкової бази 

та розраховується величина податкового зобов’язання 
 

5. Порядок 
обчислення податку 

Встановлена податковим законодавством методика розрахунку 
податку та всіх необхідних для цього складових 

6. Порядок сплати 
податку 

Сформовані відповідно до принципів побудови 

податкової системи методи, терміни, засоби сплати податку в 

державі 
7. Податкова база Кількісний вимір об’єкта оподаткування, тобто та його частина 

(завирахуванням податкових пільг), яка використовується 

для нарахування податкового зобов’язання 
8. Джерело податку Фонд грошових коштів, з якого фактично сплачується податок – 

доходи платника податку, вартість майна, що реалізується з 
метою отримання доходів для погашення податкової 
заборгованості, позика як джерело сплати 

9. Одиниця 
оподаткування 

Масштаб   виміру   об’єкта оподаткування,   що виражається у 

грошовій або натуральній формі та має переважно розрахунковий 
характер 

10. Податкові пільги Повне або часткове звільнення від сплати податків 
11. Податкова звітність Документи встановленої форми, що подаються в податковий 

орган зі звітними даними про розрахунки з бюджетом 
12. Податкова квота Частина податку у доході платника 
13. Податковий режим Схема (алгоритм) податкових  розрахунків,щовизначається 

загальними або особливими(альтернативними) формами 
оподаткування 

14. Метод податкового 
обліку 

Метод, що використовується для визначення періоду виникнення 
окремих складових податкових зобов’язань 

Джерело систематизовано автором 

Формуючи свою податкову політику, держава за допомогою збільшення 

або зменшення державних обсягів податкових надходжень, зміни форм 

оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування 

окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти 

зростанню чи спаду господарської активності, створенню сприятливої 
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кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, 

реалізації збалансованої соціальної політики.Система оподаткування в Україні є 

комплексною та потребує детального огляду, слід відзначити що система 

оподаткування поділяється на 2 типи: 
• спрощена система; 
• загальна система. 
Загальна система оподаткування передбачає ставку податку на чистий 

дохід у розмірі 18% та військовий збір - 1,5%. 
Спрощена система оподаткування включає в себе єдиний податок. Єдиний 

податок – це місцевий податок, який сплачують фізичні та юридичні особи, що 

знаходяться на спрощеній системі оподаткування. За спрощеною системою 

оподаткування виділяють єдиний податок за трьома групами: 
1. Єдиний податок перша група – 10% від мінімальної заробітної плати.  
Максимальний дохід не має перевищувати 300 тис грн за рік та немає бути 

найманих працівників. 
2. Єдиний податок друга група – 20% від мінімальної заробітної плати.  
Максимальний дохід має бути менше 1,5 млн і число найманих працівників 

не повинно перевищувати 10 осіб. 
3. Єдиний податок третя група – 3%, 5%. Гранична сума доходу на рівні 5 

млн й відсутні обмеження щодо працівників [1].Вилучення у формі податків 

частини доходів платників призводить до зменшення їх інвестиційних 

можливостей, що негативно впиває на розвиток виробництва. Це можна 

пояснити тим, що примусове вилучення у платника певної частки його доходу 

спонукає його до підвищення продуктивності праці та веде до зростання 

виробництва [4, с. 17]. 
Через використання податкових надходжень держава може 

перерозподіляти капітал із таких галузей виробництва, які менше задовольняють 

нагальні суспільні потреби, у такі галузі, розвиток яких дасть змогу розв’язати 

суспільно важливі потреби. Так держава може впливати на структуру 

виробництва [5, с. 18]. 
Окрім згаданих відрахувань, суб’єкту господарської діяльності також слід 

сплатити 20% ПДВ, що накладається на споживачів та впливає на загальну 

вартість продукції чи послуги, що в результаті впливає на попит. Податок з 

обороту становить 20%, але є список товарів на які застосовується знижена 

податкова ставка 7% (фармацевтична продукція). Податок на прибуток 

становить 18%, виплати з дивідендів – 5% [1]. 
Професор М.П. Кучерявенко зазначає, що «система оподаткування окрім 

податкової системи містить широкий спектр відносин, пов’язаних із реалізацією 

процесів оподаткування, та являє собою сукупність законодавчо встановлених 

податків і зборів, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни або 

скасування; засобів забезпечення виконання податкового обов’язку; дій, що 

забезпечують сплату й контроль за своєчасним і повним надходженням коштів 

від податків і зборів до бюджету й цільових фондів» [6, с. 460–461]. 
Сучасна структура податкової системи не здатна задовольняти інтереси й 

відповідати реаліям суспільних відносин. Головними наповнювачами бюджету є 



139  

непрямі податки, зокрема податок на додану вартість (далі – ПДВ) та акцизний 

податок. Водночас головні податки мають чимало прогалин правового 

регулювання. Так, не дивлячись на надмірність податкових перевірок ПДВ, 

незаконне його відшкодування є постійною практикою. Крім того, ПДВ 

притаманні такі негативні явища, як непрозоре оподаткування, 

багатоконтрагентність операцій, що дозволяє приховати ПДВ. Своєю чергою 

акцизний податок нині не може подолати контрабанду й незаконне виробництво 

підакцизних товарів, що вказує на необхідність виконання акцизним податком 

не лише фіскальної, але й регулюючої функції. Усе це, безсумнівно, зводить не 

лише до ухилення від оподаткування, але й до виведення капіталів за кордон, що 

не може не впливати на збалансованість доходів і витрат бюджету [7, с. 91]. 
На думку І.В. Ясько, удосконалення податкової системи починається з 

визначення принципів оподаткування та їх раціонального впровадження. 

Принципи оподаткування утворюють основу податкового законодавства, 

виконують функцію орієнтирів правотворчої та правозастосовної діяльності, 

показують вирішальний вплив на формування масової та професійної 

правосвідомості, стають надійним показником досягнутого в державі рівня 

урегульованості й порядку в суспільних відносинах. Під час прийняття, зміни чи 

скасування нормативних актів законодавець зобов’язаний ураховувати чинні 

принципи національного й міжнародного права [8, с. 135–136]. 
Проте, на нашу думку та як показує практика, український законодавець не 

звертає жодної уваги на принципи оподаткування, і є переконання, що звертати 

й не буде. Тому розгляд принципів оподаткування для реформування податкової 

системи вважаємо взагалі недоцільним. 
Сучасна податкова система не відбиває реальні потреби сучасної 

економіки з присутнім їй швидким розвитком і розширенням меж її діяльності в 

різних сферах. 
Ураховуючи зазначене, покращення економічного становища країни треба 

досягати шляхом податкового реформування, пріоритетами визначивши 

механізми стимулювання інвестиційної активності, розвитку національного 

виробництва, перегляду фіскальної складової частини податку зі спрямуванням 

на формування податкової культури платників. Тому саме реформування 

податкової системи, яка має докорінно змінити своє бачення щодо українського 

бізнесу, сучасних економічних відносин, а також соціальних потреб країни, 

повинне подолати застарілі бачення [9]. 
На думку деяких вчених, зміст і структура податкової системи 

визначаються податковою політикою, що є винятковим правом держави, яка 

проводить її самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку 

[10]. І ми погоджуємося з такою думкою та хочемо підкреслити, що побудова 

власної податкової системи – це суверенне право України й українського народу. 
І таке право ніким не може бути обмежено. 
Практика й світовий досвід показали, що найефективнішою є податкова 

система з невеликою кількістю податків, яка охоплює всі основні об’єкти 

оподаткування. Податкова система має бути звільнена від малоефективних 

податкових форм. Установлюючи елементи податкової системи, законотворець 
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повинен виходити з можливостей платників податків. Відштовхуючись від них, 

встановлюється об’єкт оподаткування, його база й ставка. Отже, розподіл 
податкового навантаження повинен відбуватися між різними елементами 

податкової системи [11, с. 49]. 
Висновки. Податкова система України має ряд переваг, проте значним її 

недоліком є те, що вона носить здебільшого фіскальний характер. Влада для того 

аби наповнити бюджет з кожним разом збільшує податковий натиск на 

підприємства шляхом встановлення високих ставок та ускладненням податкових 

платежів. Таке є явище є негативним, оскільки штовхає бізнесменів до виплати 

зарплат у конвертах та ведення чорної бухгалтерії. Окреме місце займає 

спрощена система оподаткування, у якій ставки як для приватних підприємців 

так і для середніх підприємств майже однакові, не зважаючи на колосальну 

різницю в доходах.  
Сільське господарство, в свою чергу, займає пільгове місце в податкових 

системах провідних економік світу, проте в Україні для нього не існує 

специфічних ставок.  
Перше, що необхідно зробити в Україні це вдосконалити механізм 

контролю та запровадити чіткі правила покарань підприємств, що ухиляються 

від сплати чи виводять кошти у «тінь». Подальші кроки повинні стосуватися 

зниження податкових ставок та диверсифікації груп оподаткування, необхідно 

зобов’язати підприємства фіксувати усі транзакції та заохочувати їх до ведення 

електронних розрахунків. З іншого боку, слід зосередитися на процедурі 

створення бізнесу, та покращити позиції у світовому рейтингу з ведення бізнесу.  
По-друге, створити спеціальні умови для підтримання сільського 

господарства та сприяти оновленню технологій в даній сфері, що б значно 

збільшило якість продукції і дозволило експортувати уже готову 

конкурентоспроможну продукцію на світовий ринок.  
По-третє необхідно підтримувати бажання підприємств вкладати прибуток 

у розширення або розвиток виробництва, шляхом встановлення нульової ставки 

або ж встановити такий податок на 2 роки, для того аби підприємство змогло 

ефективно функціонувати і затвердитися на ринку країни. 
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АНАЛІЗ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ОСНОВА ЇХ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Анотація. У статті розглянуто основні показники діяльності страхових 

компаній впродовж останніх років. Запропоновано поділ страховиків на групи 

на основі нормованого відхилення. Проаналізовано елементи страхового 

менеджменту для виділеної групи страхових компаній. Запропоновано шляхи 

удосконалення страхового менеджменту в Україні. 
 
Abstract. The article examines the main indicators of the activity of insurance 

companies in recent years. The division of insurers into groups based on the 
normalized deviation is proposed. The elements of insurance management for a 
selected group of insurance companies are analyzed. Ways to improve insurance 
management in Ukraine are proposed. 

 
Вступ. Страховий ринок за останні роки характеризується стійкою 

тенденцією зростання основних показників: зростає обсяг страхових послуг та 

кількість надавачів страхових послуг – страхових компаній. З’являються нові 

страхові продукти, удосконалюються та розвиваються страхові послуги, які 

мають стійки попит у споживачів, зокрема послуги з автострахування. Ріст ринку 

вимагає удосконалення діяльності страхових компаній, а тому актуальним є 

дослідження чинників, що впливають на менеджмент страхових компаній. 
Виклад основного матеріалу. Діяльність страховиків в останні роки 

здійснюється з певними елементами нестабільності, але в цілому продовжується 
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тенденція зростання основних показників. Дані діяльності страхових компаній за 

останні три роки наведені в табл.1. Аналіз цих даних показує ріст кількості 

страховиків та значну частку серед них компаній з іноземним капіталом. За 

темпом росту показників найбільшим є ріст обсягу страхових виплат та рівня 

виплат (як валових, так і чистих).  
Таблиця 1 

Основні показники діяльності страхового ринку впродовж 2019-2021 рр.  
Показники Період 

2019 2020 2021 
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 
Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового 

страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому 

числі: 

80 271,1 17 810,9 62769,5 

- зі страхувальниками-фізичними особами 73 440,1 16 001,5 6023,8 
Страхова діяльність, млн грн 
Валові страхові премії 53 001,2 11 548,8 38070,6 
Валові страхові виплати 14 338,3 3 749,9 13427,7 
Рівень валових виплат, % 27,1% 32,5% 35,3% 
Чисті страхові премії 39 586,0 9 668,0 35253 
Чисті страхові виплати 14 040,5 3 659,0 13215,7 
Рівень чистих виплат, % 35,5% 37,8% 37,5% 
Перестрахування, млн грн 
Сплачено на перестрахування, у тому числі: 16 713,4 2 765,1 6722,3 
- перестраховикам-резидентам 13 415,2 1 880,9 2 032 
- перестраховикам-нерезидентам 3 298,2 884,2 3904,7 
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі 2 508,2 564,1 2 473,6 

- перестраховиками-резидентами 297,8 90,9 69,2 
- перестраховиками-нерезидентами 2 210,4 473,3 2 404,4 
Отримані страхові премії від перестрахувальників-
нерезидентів 

56,8 5,1 114,2 

Страхові резерви, млн грн 
Обсяг сформованих страхових резервів 29 558,8 31 965,5 35642,8 
- резерви зі страхування життя 10 273,7 11 124,8 15 450 
- технічні резерви 19 285,1 20 840,7 20 062,5 
Активи страховиків та статутний капітал, млн грн 
Загальні активи страховиків (згідно з формою 1 

(П(С)БО2)) 
63 866,8 65 114,9 65635,6 

Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про 

страхування» для представлення коштів страхових 
резервів 

44 609,9 47 390,0 46898,7 

Обсяг сплачених статутних капіталів 11 066,1 10 663,2 8 794,7 
Джерело: офіційний сайт НБУ 
 
Структура одержаних страхових премій показує збільшення у страховиків 

частки клієнтів – фізичних осіб, а рівень виплат для них залишається сталим. 

Значна частка коштів направляється страховиками на збільшення статутного 
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капіталу. Для аналізу стану страхового менеджменту вітчизняних страхових 

компаній доцільно оцінити діяльність певних груп страховиків з метою 

визначення рівня конкурентоспроможності та потенціалу діяльності компанії. 
Одним із підходів до поділу страховиків на групи є оцінка рівня 

конкуренції по частці ринку, що подає у відсотках охоплення ринку щодо обсягу 

страхових платежів. При цьому існує певна розбіжність в офіційних даних по 

всьому ринку та ринку страховиків рейтингу, що може пояснюватися не 

входженням ряду страховиків до рейтингу. Для оцінки рівня страхового 

менеджменту було вибрано дані про діяльність страховиків групи лідерів 

Рейтингу. 
Напрями удосконалення страхового менеджменту в Україні будуть 

формуватися, на мою думку, на таких основних чинниках, як розвиток ринку 

щодо обсягів залучених клієнтів та переходом до більш жорсткої конкуренції за 

утримання відповідних сегментів страхових ринків та забезпечення 

конкурентоздатних показників діяльності. Для досягнення цього страховикам 

необхідно взяти на озброєння засади західноєвропейського та американського 

менеджменту, зокрема оцінити зацікавлені групи та їх сподівання від діяльності 

страхових компаній. 
При цьому необхідно сформувати збалансовані цілі розвитку корпорацій, 

що відповідають сподіванням зацікавлених груп. Зокрема на практиці 

зарубіжного менеджменту оцінюють зони дисбалансу та толерантності за такими 

показниками, як дохід на одну акцію, вартість акціонерного капіталу, якість та 

обслуговування, мінімізація ризику, частка ринку, мотивація співробітників, 

охорона навколишнього середовища, зростання бізнесу. 
Для формування збалансованої системи показників діяльності зарубіжні 

дослідники рекомендують для більшості корпорацій виділяти цілі та завдання у 

чотирьох галузях діяльності компанії (табл.2). 
Таблиця 2 

Цілі та завдання діяльності страхової компанії 
 Мета Цілі Показники 

1 2 3 4 
Фінансова 

діяльність 
Фінансова система 

України. Частина 3. 57 

реалізація стратегій 

акціонерів 

Виживання, успіх, 

процвітання, 

визнання 

Потоки грошових коштів, 

квартальний прибуток, 

дохідність акціонерного 

капіталу, ціна акції 
Робота зі 

споживачами 
Задоволення потреб 

споживачів 
Задоволення 

потреб, швидка 

реакція, лояльність 

споживачів, частка 

ринку 

Результати опитів 

споживачів, своєчасні 

поставки, повторні 

покупки, збільшення частки 

ринку 
Господарська 

діяльність 
Створення механізмів 

для ефективного 

функціонування 

компанії 

Технології, 

переваги у 

виробництві, „в 

ногу з ринком”, 

якість 

Конкурентоспроможність, 

що визначається за 

„зразковою практикою”, 

порівняння з показниками 

„зразкової практики”, 

загальна якість 
Продовження табл. 2 
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1 2 3 4 
Внутрішні 

можливості 
Виправдання 

очікування та 

розвиток потенціалу 

співробітників, 

оскільки їх 

професіоналізм буде 

визначати майбутнє 

компанії 

Співробітники, 

зростання за 

рахунок 

внутрішніх 

ресурсів, інновації, 

розвиток 
персоналу 

Досліди для визначення 

ступеню задоволення, 

збільшення обсягу 

продажів, кількість нових 

товарів, кількість днів 

навчання 

Джерело: побудовано на основі [4] 
 

Висновок. Проведене дослідження сформулювало такі результати: 

Діяльність страхових компаній впродовж останніх років характеризується 

зростанням конкуренції та нарощенням фінансового потенціалу страховиків. 

Для оцінки діяльності страхових компаній доцільно здійснювати їх поділ на 

групи, але з використанням не формальних ознак поділу, а спеціальних, зокрема 

відносних показників. 
Оскільки основними видами діяльності страховика є страхування, 

перестрахування та фінансова діяльність щодо управління страховими 

резервами, тому, на мою думку, за показник поділу страховиків доцільно вибрати 

страхові платежі, які дають інтегральну оцінку діяльності страхової компанії. 

Крім того, валові страхові платежі характеризують діяльність страховика як по 

прямому страхуванню, так і по перестрахуванню. 
Поділ страховиків на групи за відносним показником нормованого 

відхилення платежів дає більш точну характеристику процесів, що відбуваються 

на ринку, зокрема рівня концентрації діяльності страхових компаній та, 

відповідно, рівня конкурентоспроможності в окремих групах компаній.  
Удосконалення страхового менеджменту в Україні базується на таких 

чинниках, як ріст ринку, переходом до більш жорсткої конкуренції, необхідністю 

забезпечення конкурентоздатних показників діяльності.  
Результати дослідження показують ефективність застосування вибраного 

методологічного інструментарію для аналізу окремих механізмів страхового 

менеджменту, що вказує на доцільність продовження формування критерію 

оцінки діяльності страхових компаній. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ  
 

Анотація. У статті обґрунтовується сутність та особливості 

кредитної системи Франції. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти 

функціонування, а також перспективи розвитку кредитної системи даної 

країни . Характеризуються етапи її розвитку та шлях створення . 
Акцентується увага на сучасних аспектах формування монетарної політики 

Франції. 
 
Abstract. The article substantiates the essence and features of the French credit 

system. Theoretical and practical aspects of functioning, as well as prospects for the 
development of the credit system of this country are considered. The stages of its 
development and the way of creation are characterized. Emphasis is placed on modern 
aspects of monetary formation politics of France . 

 
Вступ. Метою статті є виокремлення і дослідження етапів у розвитку 

кредитної системи Франції  в аспекті достатності інституційного забезпечення 

для її розвитку у конкретними період і в перспективі. Виокремлення і 

дослідження етапів розвитку кредитної системи після Другої світової війни  . 

Проблеми становлення банків шляхом націоналізації приватних 

банків,створення державних та напівдержавних установ,державного 

регулювання банківської справи . 
Виклад основного матеріалу. Основи французької кредитної системи 

почали закладатися ще в ХVШ ст., причому провідну роль в цьому відігравала 

державна (королівська) влада.  
Першою спробою створення національного центрального банку у Франці 

була організація англійцем Джоном Ло у 1716 р. Генерального банку. Капітал 

банку було розподілено на акції, які розповсюджувалися за підпискою, з них 

чверть сплачувалася готівкою, решта – державними борговими зобов’язаннями. 

У 1718 році його було перейменовано на Королівський та націоналізовано. 

Королівський банк почав здійснювати незабезпечену емісію, фінансуючи 

невиробничі витрати королівського двору і таким чином вводячи до обігу 

паперові гроші. Наслідком такої діяльності стало банкрутство банку. 
Банк Франції був створений 18 січня 1800 року Наполеоном Бонапартом, 

який був тоді Першим Консулом, з метою сприяння поновленню економічного 

росту після глибокого спаду Революційного періоду. Задачею нового Банку була 
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емісія банкнот як засобу платежу замість знецінених комерційних векселів.У той 

час і Швеція, і Англія вже мали емісійні банки. Емісійна функція Банку, 

створеного у Франції, однак, була більш обмеженою. Згідно " Основним 

Статутам " від 13 лютого 1800 року він мав право емітувати банкноти в межах 

Парижу і не звільнявся від конкуренції з боку вже існуючих на той час подібних 

закладів. Люди, які складали статут Банку, розуміли, що довіру публіки до 

паперових грошей можна було забезпечити тільки шляхом доручення випуску 

таких грошей установі, яка була б незалежною від уряду. Тому Банк Франції був 

заснований на базі акціонерної форми власності з капіталом 30 мільйонів 

франків. Частиною акцій володів Наполеон Бонапарт та декілька членів його 

оточення. Щорічні Загальні збори були відкриті для двох сотень найбільших 

акціонерів. Вони призначили п'ятнадцять Регентів, які утворювали Загальну 

Раду, яка здійснювала управління Банком, та трьох Цензорів, які контролювали 

управління. Загальна Рада, в свою чергу, обирала Центральний комітет, в склад 

якого входило три члени, один з яких був Головою Центрального комітету. 

Загальної ради і Загальних зборів. 
Банк Франції розпочав свою діяльність 20 лютого 1800 року, незважаючи 

на те, що ще не весь його капітал був виплачений. 14 квітня 1803 року новий 

Банк отримав свій перший офіційний чартер, який давав йому виключне право 

випускати паперові гроші в Парижі протягом п’ятнадцяти років. Банк Франції 

пережив багато труднощів в перші роки після заснування: кризу державних 

фінансів і зменшення його золотих резервів, які обмежили забезпечення банкнот. 

В результаті Наполеон вирішив провести реформи, які б надали уряду більше 

повноважень в управлінні Банком. 22 квітня 1806 року новий закон замінив 

Центральний комітет Губернатором і двома Представниками Губернатора. 
Організаційна структура Банку Франції представлена центральними 

підрозділами в Парижі і розгалуженою мережею філій (212), які розташовані по 

всій країні. Кожну філію очолює директор, які призначається міністром 

економіки і фінансів за пропозицією керуючого Банку Франції. При кожній філії 

є консультативний орган – рада, кількість радників в якій (з числа відомих 

підприємців) складає від 6 до 17 осіб в залежності від розмірів філії. Призначення 

радників строком на 3 роки здійснюється Генеральною радою з рекомендації 

керуючого Банка Франції. Радники зобов’язані надавати директору філіалу 

інформацію про стан і перспективу економічної діяльності в даному регіоні і 

надавати відповідні рекомендації.В функції філій входить: випуск банкнот в обіг; 

обслуговування клієнтури, наприклад по операціях з цінними паперами; 

організація клірингових розрахунків через розрахункові палати; збір інформації 

про діяльність кредитних установ; оцінка банківських ризиків; консультування 

підприємств з питань фінансового аналізу і експертизи; збір і аналіз економічної 

і фінансової інформації на регіональному рівні за допомогою кон'юнктурних 

досліджень в різних галузях економіки. 
Таким чином, організаційна структура, яка склалася в Банку Франції, 

забезпечує виконання тих задач, які на нього покладені. Цьому сприяє 

збільшення ступеню незалежності центрального банку, яке досягнуто завдяки 

прийнятому в 1993 році Закону про Устав Банка Франції.Банк Франції виконує 
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всі основні функції центрального банку, а в деяких випадках, в певні періоди він 

виконує більш специфічні економічні функції.Так він має функції, які не 

виконують центральні банки інших країн. Цей банк веде рахунки приватних осіб 

– поточні та по цінним паперам. Це склалося історично, коли Банк Франції був 

приватним кредитним інститутом. Вказана діяльність банка обмежена статутом 

1993 року, який прямо забороняє йому відкривати нові рахунки.Нині Банк 

Франції веде біля 80 тис. рахунків приватних осіб, причому половина з них 

належить службовцям банку або його пенсіонерам. Через свої філії банк може 

надавати кредити приватним особам переважно під заставу цінними паперами, 

надає деякі інші види послуг приватним особам. 
Кредитні муніципальні каси – державні установи комунального характеру, 

які підпорядковані одночасно місцевим префектурам а також міністерству 

фінансів. Свій сучасний статус вони отримали за законом 1992 р., згідно з яким 

каси мають право здійснювати банківські операції з приватними особами, а 

також деякі операції для юридичних осіб. Діяльність кас координує Рада 

орієнтації та нагляду за касами. Головними напрямками зовнішнього контролю 

за діяльністю французьких банків є: 
 видача дозволу на діяльність банку; 
 постійний нагляд за діяльністю банку з боку банківської комісії; 
 обов’язок для кожного банку, принаймні, одного ревізора по обліку; 
 необхідність дотримання нормативів; 
 інформування податкових органів про сплату податків, відкриття і 

закриття рахунків клієнтів, а митних органів – про валютні операції. 
Кожна з названих чотирьох організацій виконує функції, визначені в 

загальному вигляді Законом про банки.  
Національна кредитна Рада включає 51-го члена, з них: 
4 – представляють державу, 
8 – обираються, 
10 – представляють галузі економіки,  
10 – профспілки,  
3 – кредитні установи  
6 – висококваліфіковані фахівці.  
Рада виконує консультативні функції при розробці грошової і валютної 

політики, при визначенні основних умов функціонування національної 

фінансової системи, бере участь у розробці законопроектів, що належать до 

кредитно-фінансової сфери.Комітет банківського регулювання очолює міністр 

економіки і фінансів. Його заступником є керуючий Банку Франції. До складу 

Комітету входять по одному представнику Французької асоціації банків і 

профспілок, два персонально запрошених фахівця. Комітет встановлює правила 

і норми діяльності банків у наступних питаннях: 
 розмір і структура статутного капіталу банку; 
 правила створення банківських відділень і представництв; 
 умови придбання участі у капіталі інших банків і підприємств; 
 правила обліку і звітності; 
 інструменти і правила надання кредитів та інші. 
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Комітет кредитних установ включає 6 членів і очолюється керуючим Банку 

Франції. До складу комітету входять директор французького казначейства і 4 

представника банківського світу. Комітет надає дозвіл на створення банку або 

зміну його статусу, на здійснення банківських операцій, а також приймає 

рішення по окремих питаннях застосування банківського законодавства. 
Банківська комісія, очолювана керуючим Банку Франції, включає 

директора казначейства, члена Державної ради, члена Касаційного суду і 2 

персонально запрошених фахівців. Ця комісія – головний орган повсякденного 

контролю за діяльністю банків, що виконує свого роду "прокурорські функції". 

Вона стежить за дотриманням правових норм, вивчає умови діяльності установ, 

а також якість їхніх послуг. Комісія регулярно одержує від банків звіти про їх 

діяльність, на підставі яких призначає інспекції безпосередньо в банках, а також 

зустрічі з керівництвом банків. За результатами таких перевірок Банківська 

комісія оцінює фінансовий стан банку, дає рекомендації з підвищення якості 

менеджменту банку. Якщо комісія визнає фінансовий стан банку незадовільним, 

то може призначити "ліквідатора", не очікуючи початку судової процедури 

банкрутство банку.  
Основу банківської системи Франції складають комерційні банки - банки 

універсального типу. Після Другої Світової війни було націоналізовано 4 

найбільших депозитних банки. Після того, як у 1966 році два з них злилися, на 

чолі французьких депозитних банків за сумою балансу стоять: "Банк Насіональ 

де Пари", "Сосьєте Женераль", "Креди Лионне". Завдяки державним гарантіям ці 

банки сконцентрували більше половини поточних рахунків підприємств, 

операцій з цінними паперами, 67% депозитів та кредитів. Мають біля 6 тис. філій. 

На їх долю припадає більше 40% сукупного балансу зареєстрованих банків. 
Таблиця 1 

Структура банківської системи Франції 
 

Види банків Число банків Сумарний баланс , млрд банків 

Депозитні банки 248 365,4 

Ділові банки 25 24 

Банки довгострокового 

кредиту 
41 13 

Загальне число 

зареєстрованих банків 
314 402,7 

Джерело побудовано автором: [3, 6c.] 
 
Серед зазначених чинників найістотніше впливає на валютний курс стан 

платіжного балансу тієї чи іншої країни. Перевищення дефіциту над нормою 

інфляції – призводить до кризи. Коли він активний, то і курс валюти має 

тенденцію до підвищення, а коли країна має пасивний платіжний баланс на 

світовому ринку, то це означає, що за певний період її валютні витрати 

перевищують надходження з-за кордону. За цих умов пропозиція валюти цієї 
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країни на світових ринках зросте, а коли перевищить попит, то її курс впаде.  
У банківській системі Франції розрізняються комерційні депозитні банки, 

які спеціалізуються в області короткострокових кредитних операцій, та 

інвестиційні, або ділові, банки, що фінансують промисловість шляхом емісійно-
установчих операцій. 

Третім різновидом, що займає проміжне положення між депозитними і 

діловими банками, є так звані банки довгострокового і середньострокового 

кредиту. 
Однак спеціалізація французьких банків носить відносний характер: 

спостерігається все більша універсалізація банків. З одного боку, ділові банки 

широко розвивають депозитні операції і конкурують з депозитними банками як 

відносно залучення вкладів, так і щодо обліково-позичкових операцій, а з іншого 

- депозитні банки не обмежуються тільки короткостроковими кредитними 

операціями, а все більш розвивають операції з довгострокового кредитуванню і 

фінансуванню промисловості. 
Висновки.  Таким чином, кредитна  система  Франції у  новітній період 

часу відрізняється високим рівнем розвитку. Ця країна є однією з провідних 

промислово розвинених країн Європи та світу. 
 З державного регулювання в банківській сфері Франція займає перше 

місце. Комерційні банки включають: комерційні депозитні банки, інвестиційні, 

банки довгострокового і середньострокового кредиту. Інвестиційні банки 

займаються засновницькою діяльністю і довгостроковим кредитуванням 

підприємств. Банки середньострокового і довгострокового кредиту займають 

проміжне положення між депозитними і діловими.  
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ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 
 
Анотація. У статті розглянуто поняття та еволюцію світової валютної 

системи. Дослідженні та обґрунтуванні поняття та структури міжнародних 

валютних відносин. Розкрита сутність валюти та валютної системи. 

Розглянуто особливості міжнародно валютно- фінансових відносин на 

сучасному етапі. 
 
Abstract. The article considers the concept and evolution of the world monetary 

system. Research and substantiation of the concept and structure of international 
monetary relations. The essence of currency and currency system is revealed. Features 
of international monetary and financial relations at the present stage are considered. 

 
Вступ. Виникнення світового ринку як підсистеми господарства, 

пов’язаної з обміном товарів за межами національної економіки та валютно-
фінансовим забезпеченням такого обміну, стимулювало перетворення грошей у 

валюту (національну, іноземну, міжнародну), виокремлення валютно-
фінансових відносин у відносно самостійну сферу, найважливішими елементами 

якої є національні, регіональні та міжнародна (світова) валютні системи. 

Міжнародні валютні відносини виникли з початком функціонування грошей у 

міжнародному платіжному обороті. Упродовж історії мінялись форми світових 

грошей і умови міжнародних розрахунків.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Валюта (currency – з англ. 

«обмін», «валюта») – це грошова одиниця країни, яка використовується для 

вимірювання величини вартості товарів і послуг та використання якої прямо чи 

опосередковано пов’язане із зовнішньоекономічними відносинами. Валюта 

представляє собою специфічний товар, який виконує роль постійного 

еквіваленту. Валюта реалізується через ознаку ліквідності, тобто здатності 

активу зберігати свою номінальну вартість незмінною [1, с. 763]. 
За здатністю обмінюватися на іноземні, валюти поділяються на: 
 неконвертовані; 
 конвертовані. 
Неконвертованими є валюти, які неможливо вільно обміняти на іноземні 

валюти за ринковим курсом, їх ввіз та вивіз жорстко обмежується. 
Конвертованими є валюти, які вільно обмінюються на валюти інших країн 

за курсом, що формується у встановленому порядку, і вільно вивозяться і 

ввозяться через кордон. 
 Регламентація валютних відносин у світовому співтоваристві відбувалася 

в межах генезису світової валютної системи. Міжнародні валютні відносини 

були зумовлені процесом створення світового ринку, поглибленням 

міжнародного поділу праці та розвитком економічних відносин між різними 
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державами. 
Світова валютно-фінансова система — сформований історично, на базі 

розвитку товарного виробництва, грошового обігу і міжнародних економічних 

відносин, порядок розрахунків між учасниками платіжного обороту з 

притаманною йому системою валютно-фінансових міжнародних установ 

(інституцій). 
Складовими глобальної міжнародної валютної системи є: 
1) резервні національні та міжнародні (наднаціональні) валютні одиниці; 
2) інші міжнародні платіжні активи; механізм валютних паритетів і 

курсів валют; 
3) умови взаємної конвертованості валют; 
4) механізм та форми міжнародних розрахунків; 
5) міжнародні валютні ринки та ринки золота; 
6) система міжнародного кредитування; 
7) міждержавні валютно-фінансові організації глобального 

рівня [3, с. 47]. 
Світова валютна система покликана виконувати дві головні функції: по- 

перше, створювати сприятливі умови для розвитку виробництва та 

міжнародного поділу праці, по-друге, забезпечувати безперебійне 

функціонування її структурних елементів, що є найголовнішим [2, с. 84]. 
Світова валютна система пройшла довготривалий шлях розвитку, який був 

відзначений багатьма різноманітними подіями. Для виокремлення головних 

етапів еволюції світової валютної системи прийнято виділяти міжнародні 

конференції, на яких відбувався перегляд міждержавних домовленостей щодо 

міжнародних економічних відносин. 
Головними подіями у розвитку світової валютної системи були 

конференції в Парижі (1867 р.), Генуї (1922 р.), Бреттон-Вудсі (1944 р.) і 

Кінгстоні (1976 р.). Періодичні кризи світової валютної системи займають 

відносно тривалий історичний період. Так, наприклад, криза Паризької валютної 

системи тривала біля 10 років (1913–1922 рр.), Генуезької валютної системи – 8 
років (1929–1936 рр.), Бреттон-Вудської – 10 років (1967–1975 рр.) [1, с. 816]. 

Головні аспекти основних етапів формування світової валютної системи 

наведені в табл. 1. 
Європейську валютну систему країнами ЄС було створено у відповідь на 

нестабільність Ямайської валютної системи з метою стимулювання процесу 

економічної інтеграції. 
Невід’ємним елементом світової валютної системи є інституції, що 

здійснюють державне та міждержавне регулювання валютних відносин. 

Національним органами валютного регулювання зазвичай є центральні банки, 

міністерства фінансів. Міждержавне валютне регулювання реалізується 

Міжнародним валютним фондом (з 1944 р.), в європейській валютній системі – 
Європейським центральним банком. Важлива роль в організації світової 

валютної системи та функціонування міжнародних фінансів загалом належать 

групі Світового банку та Банк міжнародних розрахунків у Базелі [3, с. 55]. 
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Таблиця 1 
Етапи еволюції світової валютної системи 

 

Етап (рік 
формалізації) 

Стандарт Особливості 

 
 
Паризька валютна 

система (1867) 

 
 

Золотомонетний 

Функціонування золота як світових грошей; 

Фіксування золотого вмісту національної 

валюти; 
Фіксування валютних курсів; Вільне карбування 

золотих монет; 
Банкноти та білонні гроші вільно 

розмінюються на золоті. 
 
 
Генуезька валютна 

система (1922) 

 
 

Золотозлитковий, 

Золотодевізний 

В обігу відсутні золоті монети; 
Банкноти і білонні монети розмінюються лише 

на золоті злитки; 
Скасоване вільне карбування золотих монет; 

Національні кредитні гроші (банкноти, векселі, 

чеки, депозити) почали використовуватись як 
міжнародний платіж. 

 
 
Бреттон-Вудська 

валютна система 

(1944) 

 
 

Золотодевізний 

(золотовалютний, 

валютний, 
золотодоларовий) 

Збереження ролі золота як розрахункової 

одиниці в міжнародному обігу; 
Фіксовані валютні курси; 
Заборона вільної купівлі-продажу золота; Долар 

у режимі золотого стандарту, решта валют 

фіксовані до долара; 
Інституційною основою стали МВФ та МБРР. 

 
 
Ямайська валютна 

система (1976) 

 
 

Паперово-валютний 

(стандарт СПЗ) 

Повна демонетизація золота у сфері валютних 

відносин; 
Анульовано офіційну ціну золота та фіксацію 

масштабу цін; 
Перетворення колективної одиниці СПЗ на 

головний резервний актив та засіб розрахунку; 

Впровадження гнучких валютних курсів 
національних одиниць. 

 Джерело: сформовано автором на основі  [2, с. 85] 
 
Як економічна категорія міжнародні валютно-фінансові відносини 

являють собою сукупність відносин, опосередкованих рухом валютно- 
фінансових потоків, що виникають у зв’язку з перерозподілом фінансових 

ресурсів і капіталу в системі світового господарства через дію ринкового і 

неринкового механізмів. Міжнародні валютно-фінансові відносини в процесі 

розвитку міжнародних економічних відносин набули ряду характерних 

особливостей (табл. 2). 
Золотовалютні резерви – запаси резервних активів, які можуть 

використовуватися для здійснення міжнародних розрахунків країни, виплат за 

борговими зобов’язаннями як перед урядовими установами, так і комерційними 

та фінансовими структурами інших держав та міжнародних фінансових 

організацій. Вони перебувають у власності та розпорядженні державних 

фінансових установ, до яких належать центральні банки, міністерства фінансів 

(казначейства), валютні управління, стабілізаційні валютні фонди. 
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Таблиця 2 
Особливості міжнародних валютно-фінансових відносин на сучасному 

етапі 
Сутність специфіки 

МВФН 
Характеристика специфіки МВФВ 

Міжнародні фінанси 

функціонують як єдина 

глобальна 
гіперсистема 

інвалютних потоків 

Єдність міжнародних фінансів виражається в тому, що всі інвалютні 

потоки тісно пов’язані. Зміна будь-якого з них впливає на інші 

потоки. 
Глобальність міжнародних фінансів полягає в охопленні ними всієї 

світової економіки. Вони пов’язані з усіма національними фінансами, 

міжнародними економічними, політичними структурами та 

інститутами. Розвиток міжнародних фінансів зумовлений всім 

комплексом процесів світового політичного та економічного 

розвитку і здійснює вплив на всі аспекти цих процесів 
Міжнародні фінанси, як 

і будь-яка інша 

гіперсистема, в 

значному ступені, 

розвиваються 
стохастично, тобто 

невизначеним і 

непередбачуваним 
чином 

 
 
Хоча певні внутрішні закони розвитку міжнародних фінансів 

існують, проте вони дуже складні. Крім того, їх зовнішні прояви 

безперервно змінюються. Тому будь-який прогноз розвитку 

міжнародних фінансів описує лише вірогідний сценарій розвитку 

фінансових подій. 

Міжнародні фінанси 

завжди функціонують 
у валютній формі 

Тому що будь-які рішення у міжнародній сфері пов’язані з рухом 

інвалютних потоків 

 
 
 

Важливе місце в 
системі організації і 

регулювання світових 

фінансів належить 
міжнародним 

фінансовим 

організаціям 

Основні міжнародні фінансові організації об’єднані в групу Бреттон- 
Вудських інституцій (Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Група 

Всесвітнього банку (Міжнародний банк реконструкції і розвитку 

(МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна 

фінансова корпорація (МФК), Багатостороннє агентство з 

гарантування інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр урегулювання 

інвестиційних спорів (МЦІУС)), які виконують ключову роль в 

сучасній інституційній структурі міжнародних валютних відносин. 

Важливе значення в системі регулювання міжнародних розрахунків 

та розробки нормативних документів з банківського нагляду відіграє 

Банк міжнародних розрахунків (БМР). Окрему групу серед 

міжнародних банківських організацій представляють регіональні 

банки розвитку.  
 

Джерело:  сформовано автором на основі [3, с. 9-10] 
 
Золоті запаси є централізованим резервом золота у вигляді зливків та 

золотих монет, якими володіють центральні банки та міжнародні валютно-
фінансові організації. Золоті запаси використовуються як резервний фонд коштів 

для міжнародних платежів. Під час оцінки вартості золотих резервів більшість 

країн орієнтується на ринкову ціну золота. У зв’язку з постійними коливаннями 

цієї ціни урядам країн необхідно періодично переоцінювати свої золоті запаси. 

Незважаючи на демонетизацію золота, його роль як міжнародного платіжного та 

резервного засобу зберігається. 
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Запаси ВКВ перебувають, як правило, у безготівковій формі і зберігаються 

на кореспондентських рахунках і короткострокових депозитах у зарубіжних 

банках, а також у формі різного роду цінних паперів, виражених у валюті, що 

обертаються на міжнародному фінансовому ринку.  
Висновок. Аналізуючи сучасні тенденції розвитку національного 

валютного ринку України, необхідно відмітити, перш за все падіння обсягів 

торгівлі в кризові періоди. Однією з основних причин стала внутрішня криза 

(економічна, політична та соціальна). А деякі експерти вважають, що складний 

економічний стан України поглибився через несвоєчасні заходи Національного 

банку України. У кризових умовах фундаментальні чинники відіграють 

другорядну роль, тоді як першочергового значення набуває політика уряду і 

Національного банку. Проте втрата контролю над валютним ринком фактично 

спричинила некеровану девальвацію. 
Для подолання наслідків кризи та стабілізації валютного ринку 

першочерговим завданням НБУ є урівноваження попиту та пропозиції на 

іноземну валюту, продовження заходів по лібералізації валютного сектору 

(спрощення офіційних валютно-обмінних операцій, скасування валютних 

обмежень для притоку іноземних інвестицій та стимулювання експорту, 

впровадження ефективної нормативно-правової бази (типу введення Закону 

України «Про валюту», «Про похідні цінні папери» та ін.), зменшення попиту на 

іноземну валюту як засобу заощадження за рахунок створення альтернатив (типу 

фінансові інструменти, розвиток ринку золота та дорогоцінних металів, 

скасування валютних обмежень на зняття депозитів та певні державні гарантії), 

продовження політики інфляційного таргетування. 
Валютні відносини виникають на національному та на міжнародному 

рівнях. На національно-державному рівні вони формують національну валютну 

систему, яка включає в себе валютні відносини країни, їх інституціональні 

форми, що визначаються валютним та іншим законодавством, розгалужену 

сукупність інфраструктурних підрозділів, що забезпечують функціонування 

національної валютної системи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
 

Анотація. У статті досліджено облікові технології які експортуються 

та імпортуються, що доводить схожість існуючих систем обліку у різних 

країнах. Це дозволяє провести класифікацію національних систем обліку.  

Чинники, що визначають рівень розвитку бухгалтерського обліку, 

взаємопов'язані. Так, у більшості країн, які мають жорстке правове 

регулювання економічної діяльності, банки чи уряд історично розглядалися як 

основні кредитори, тоді як у країнах загальноправової спрямованості у 

забезпеченні фінансових запитів бізнесу більше покладалися на розширення 

акціонерної власності та ринків цінних паперів. Таким чином, якщо вважати 

ідею впливу «довкілля» на систему бухгалтерського обліку правильною, можна 

очікувати, що в країнах зі схожими соціально-економічними умовами та 

системи обліку мають багато спільного. 
 
Abstract. The article examines accounting technologies that are exported and 

imported, which proves the similarity of existing accounting systems in different 
countries. This allows classification of national accounting systems. The factors that 
initiated the level of development of accounting are interrelated. Thus, in countries 
with stricter legal regulation of economic activity, banks or the government have 
historically been regarded as the main creditors, while in countries with a common 
law orientation, businesses have relied more on the expansion of share ownership and 
securities markets to secure financial requests. Thus, if the idea of the influence of the 
"environment" on the accounting system is accepted correctly, it can be expected that 
countries with similar socio-economic conditions and accounting systems have a lot in 
common. 

 
Вступ. Бухгалтерський облік здійснюється суб'єктами господарювання 

всього світу. Головною його функцією є акумуляція фінансової інформації. 

Проте відомості бухгалтерського обліку можуть бути різним цілям. Так, у деяких 

країнах, наприклад, у США, така інформація спрямована на задоволення потреб 

інвесторів та кредиторів. У більшості країн Південної Америки на перше місце 

може бути поставлено достовірну інформацію державним органам, які 

здійснюють контроль за належним виконанням податкового законодавства. У 

деяких країнах система бухгалтерського обліку формується з пріоритету 
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макроекономічних цілей. 
Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік здійснюється 

суб'єктами господарювання всього світу. Головною його функцією є акумуляція 

фінансової інформації. У цьому бухгалтерський облік дозволяє стандартизувати 

відбиток операцій компанії, незалежно від її типу, і навіть від цього, хто є 

користувачем інформації. 
Бухгалтерська інформація використовується великою кількістю людей: 

інвесторами та кредиторами (зовнішні користувачі), менеджерами компанії 

(внутрішні користувачі), службовцями державних органів, конкурентами та 

іншими. 
Основними цілями та завданнями фінансової звітності є надання 

інформації, яка була б корисною для прийняття рішень про інвестиції та надання 

кредитів, допомагала б користувачам оцінювати майбутній рух коштів, 

відображала рекламації зміни в економічних ресурсах. Є різні види користувачів 

цією інформацією. 
Принципи бухгалтерського обліку у країнах світу значно різняться. Ці 

відмінності обумовлюються як різноманітністю існуючих форм організації 

господарську діяльність, і впливом на практику обліку зовнішніх чинників 

(економічних, політичних, соціальних, географічних та інших). 
У деяких країнах, наприклад у США, інформація, що генерується в рамках 

бухгалтерського обліку, спрямована насамперед на задоволення потреб 

інвесторів та кредиторів. В інших країнах роль бухгалтерського обліку та 

пріоритети можуть бути іншими. Так, на перше місце може бути поставлено 

достовірну інформацію державним органам, які здійснюють контроль за 

належним виконанням податкового законодавства. Саме такий підхід 

характерний для бухгалтерського обліку у більшості країн Південної Америки.  
У деяких країнах система бухгалтерського обліку формується з пріоритету 

макроекономічних цілей, зокрема: досягнення заданих темпів зростання 

національної економіки, зниження інфляції, корисності облікової інформації для 

податкових органів, а також для інвесторів та кредиторів. 
Серед факторів, що впливають зміст облікової практики в тій чи іншій 

країні, можна виділити такі: 
-  кредитори та інвестори як основні користувачі облікової інформації; 
- число фізичних та юридичних осіб, залучених у процес інвестування 

капіталу; 
- участь інвесторів в управлінні бізнесом; 
- ступінь участі у міжнародному бізнесі. 
- ступінь розвитку фінансового ринку та ринку цінних паперів; 
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Рис. 1. Користувачі облікової інформації 

 
Вплив цих чинників можна проаналізувати з прикладу розвитку країн. 
Наприклад, промислова революція США, Великобританії призвела до 

різкого збільшення багатства, переважно рахунок зародження середнього 

бізнесу. Саме цей процес вплинув на розвиток фінансового обліку, оскільки 

зростала кількість інвесторів, кредиторів, їх склад ставав все більш 

різноманітним. Багато компаній переросли у корпоративну форму власності. 

Власники компаній, інвестори дедалі більше відокремлювалися від оперативного 

управління своїм капіталом, передаючи ці функції професійним управляючим. У 

цій ситуації фінансова облікова інформація стає найважливішим джерелом 

даних про добробут компанії. І невипадково з'явилася практика надання 

управлінським персоналом фінансових звітів акціонерам контролю за 

ефективним використанням ресурсів. Саме ця обставина зумовила націленість 

фінансової звітності на інформаційні потреби інвесторів та кредиторів. Така 
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орієнтація фінансового обліку була властива США та Великобританії протягом 

багатьох років. У цих країнах були створені ринки та біржі цінних паперів. Через 

війну фінансові звіти компаній цих країн відрізняються аналітичності, і 

визначення рентабельності господарську діяльність є метою фінансового обліку.  
В інших країнах (Німеччина, Швейцарія) фінансова політика визначається 

невеликою кількістю банків, які задовольняють значну частину потреб бізнесу. 

Одночасно відбувається концентрація в акціонуванні компаній. Цей шлях є 

більш простим та ефективним, оскільки компанія має обмежену кількість 

власників та кредиторів (наприклад, один великий банк). Уряд цих країн вимагає 

публікувати деяку інформацію про компанії, тому компанії також змушені 

готувати фінансову звітність, але в менш детальному вигляді, ніж, наприклад, 

американські компанії. 
У цих країнах звітність націлена на захист, передусім, банків-кредиторів. 

Для бухгалтерської практики характерний консерватизм. 
У Франції та Швеції бухгалтерський облік має дещо іншу орієнтацію. Тут 

держава грає визначальну роль управлінні національними ресурсами. 

Підприємства мають дотримуватися урядової економічної політики, зокрема у 

межах макроекономічного планування. Уряд у цих країнах не тільки контролює 

фінансові можливості бізнесу, а й виступає за необхідності у ролі інвестора чи 

кредитора. Таким чином, бухгалтерський облік орієнтований, перш за все, на 

потреби державних планових органів, і фірми змушені дотримуватися 

уніфікованих стандартів у галузі обліку та звітності. 
Сучасні моделі бухгалтерського обліку розрізняються за організаційною 

будовою, складом і кількістю об'єктів і суб'єктів обліку, за видами та силами 

зав’язків, за рівнем семантичної сумісності облікової інформації, сфери дії, 

характеру взаємодії із зовнішнім середовищем тощо. Основними принципами 

побудови сучасних моделей бухгалтерського обліку за кордоном є принцип 

подвійного запису, десяткової класифікації у Плані рахунків бухгалтерського 

обліку, а також побудова обліку на основі дворівневої системи, що включає 

фінансовий та управлінський облік. Але використання всіх цих принципів у 

кожній системі обліку має свої особливості, що представляється цікавим з 

погляду їх аналізу та ролі кожної з них у міжнародній практиці обліку. 
Основні принципи англо-американської моделі розроблені у Великій 

Британії, США та Голландії. Для моделі обліку характерна нежорстка 

регламентація обліку, орієнтація на інформаційні запити інвесторів і кредиторів. 

У багатьох країнах, що використовують цю систему обліку, добре розвинений 

ринок цінних паперів, за допомогою якого частина організацій може знаходити 

додаткові джерела для поповнення фінансових ресурсів. Крім того, дана система 

передбачає економічне нормування, наявність безлічі галузевих професійних 

планів рахунків, незалежну податкову систему, а також створення поряд з 

бухгалтерським паралельним податковим обліком. 
Враховуючи, що економічний, політичний і релігійний розвиток держав, 

що входять до складу облікових моделей, що розглядаються, відбувається по-
різному і різними темпами, то на основі цих класичних моделей в сучасних 

умовах починають з'являтися абсолютно нові моделі, які в основному 
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відображають інтереси окремих держав або груп держав . І таким чином, кожна 

представлена для аналізу модель може бути поділена на внутрішні групи, що 

мають власну спрямованість та мету. 
Так, наприклад, держави, які використовують континентальну модель, 

характерну для країн Європи, можуть бути поділені за фактом правових 

пріоритетів у державі. У цьому сенсі серед країн, які визнають необхідність 

точності відображення облікових операцій, найпрогресивнішою є Німеччина. 

Причому вченим, який сформулював основні теорії статичного балансу, є 

німецький автор альтернативної концепції – теорії динамічного балансу Еге. 

Шмаленбах (1873-1955). Саме він у 1908 році у своїй знаменитій статті 

«Амортизація» показав несумісність концепцій статичного та динамічного 

бухгалтерського обліку. 
Основний підхід до ведення обліку та складання звітності в Німеччині – 

обережність та орієнтованість на користувачів фінансової звітності (кредиторів), 

тому активи оцінюються швидше за найменшою з можливих оцінок, а 

зобов'язання – за найбільшою. В даний час податковий облік у Німеччині 

виділено в самостійне облікове виробництво, однією з перших запровадила 

виробничий облік та національний План рахунків. 
Серед держав, які визнають беззаперечне виконання податкового права, 

основними є Франція та Італія. Характерним для цих країн є те, що внутрішній 

облік у них формується як бухгалтерія, яка ґрунтується на використанні такого 

принципу обліку витрат як «витрати – випуск – результат», що дає можливість 

ведення чіткого та прозорого обліку нарахованих податків. Таким чином, у цих 

країнах переважає обліковий пріоритет, що дає можливість чіткішого 

аналітичного обліку внутрішніх витрат, а також аналізу фінансових результатів. 
Англомовні держави у самій англо-американській моделі можуть бути 

поділені на такі напрямки: на англійську та американську. Так, англійський 

варіант є найбільш класичним та консервативним, що передбачає застосування 

системи подвійного запису та використання системи прямих коригувань при 

формуванні кінцевого фінансового результату. При цьому американський 

варіант переважно орієнтований на внутрішній управлінський облік, що є 

основним при прийнятті управлінських рішень та виконанні функцій бухгалтера, 

який здійснює облікові операції. 
Розглядаючи моделі країн східної Європи, слід зазначити ведення обліку 

за принципами, сформульованими державними органами та обов'язковими для 

всіх господарюючих суб'єктів. 
Особливістю обліку для країн американської моделі є використання в 

обліку єдиного міжнаціонального Плану рахунків, чинного всім держав. Ця 

модель й у країн із високим рівнем інфляції, уніфікацією всіх принципів обліку. 
Наявна нині у системі обліку ісламська модель носить як і сильний 

відбиток впливу релігійних поглядів арабських держав. З економічної точки 

головним елементом цього впливу є заборона отримання спекулятивного доходу 
як наслідок заборона ряд видів діяльності. Тому ісламська економіка знайшла 

вихід у цьому сенсі, розділивши ступінь ризику між обома партнерами і, 

відбиваючи таким чином, ці елементи в обліку. 
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Основою формування російської моделі обліку є система витратного 

обліку, основою якої є регулювання. Однак останнім часом до неї внесено велику 

кількість елементів англо-американської моделі, що багато в чому зумовило 

формування такого варіанта державного регулювання обліку, в якому 

використовуються різні методи економічного нормування. 
Таким чином, латиноамериканська модель має дві відмінні риси: по-перше, 

фінансова звітність формується виходячи з інтересів держави, а не інвестора, а 

по-друге, розрахунки вартісних показників у звітності ведуться після 

коригування їх на річний рівень інфляції. Таким чином, перша відмінність 

стосується лише принципів англо-американської моделі, а друга відмінність – 
обох моделей. Голландський варіант базується на основних принципах моделі, 

але при цьому формування облікових правил та стандартів передбачає 

початковий теоретичний пріоритет. 
Держави південно-східної Азії як такої своєї моделі обліку немає, але 

сформована Федерація бухгалтерів Асоціації держав Південно-Східної Азії 

активно займається питаннями підвищення статусу бухгалтерської професії у 

країнах, і навіть узгодженням національних методик обліку. 
Таким чином, світова практика має дві великі та організаційно чітко 

сформовані з урахуванням міжнародної практики певні облікові моделі, на які 

накладаються варіації нових облікових формувань. При цьому, з урахуванням 

фактичних потреб економічної та облікової роботи та одночасно залишаючись у 

рамках материнської моделі, вони використовують або методи конкуруючої 

моделі, або свої національні особливості, поєднуючись між собою 

найрізноманітнішим чином. 
Висновок. Розглянувши ведення бухгалтерського обліку та порядок 

складання бухгалтерської звітності у країнах Європи, Америки та Азії, можна 

виділити безліч класифікацій систем бухгалтерського обліку. Найбільш відомі 

такі моделі: англійсько-американська, континентальна, американська, ісламська, 

міжнародна. У цьому кожна модель має особливості. 
Колишня система обліку була призначена обслуговування вимог 

командної економіки, єдиного користувача – держави. Сьогодні ситуація 

змінилася. Слід пам'ятати одне, на шляху перебудови системи обліку не можна 

помилково вважати, що для вирішення всіх проблем потрібно відкинути все 

минуле та скопіювати систему обліку, що склалася у країнах. Нині жодна з країн 

світу не може розвиватися у повній ізоляції. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 
 
Анотація. У статті досліджено сутність страхування життя; 

визначено основні елементи, що формують структуру цього страхового 

продукту; встановлено актуальність та необхідність розвитку страхування 

життя в Україні; досліджено практичні аспекти реалізації цього страхового 

продукту у вітчизняній страховій сфері; проаналізовано основні проблеми і 

фактори, що стримують розвиток цього напряму страхування; надано 

рекомендації для підвищення ефективності функціонування сфери страхування 

життя в Україні; проведено прогнозування основних тенденцій стосовно 

розвитку цієї сфери у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

  
Annotation. The article examines the essence of life insurance;  the main 

elements forming the structure of this insurance product are defined;  the relevance 
and necessity of the development of life insurance in Ukraine has been established;  the 
practical aspects of the implementation of this insurance product in the domestic 
insurance sector were investigated;  the main problems and factors restraining the 
development of this line of insurance are analyzed;  recommendations were provided 
to increase the effectiveness of the functioning of the life insurance sector in Ukraine;  
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forecasting of the main trends in the development of this area in the short and medium 
term was carried out. 

 
Вступ. Страхування життя є важливим елементом соціальної системи 

держави, засобом захисту рівня добробуту населення та забезпечення 

стабільності економічного розвитку, а також досить могутнім джерелом 

внутрішніх інвестицій. З’ясування сутності страхування життя і його значення 

для національної та світової економіки обумовлює необхідність дослідження 

основних елементів цього виду відносин.  
«Страхування життя – вид особистого страхування, який передбачає 

обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором 

страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено 

договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку 

дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного 

договором віку» – так трактує досліджуваний вид відносин чинне законодавство. 
 В умовах розбудови соціально-орієнтованої економіки, де найбільш 

ефективним та потенційним фактором виробництва є людський капітал, а 

основною метою функціонування економіки стає повноцінний розвиток 

людського суспільства, все більшого значення набуває питання захисту здоров’я 

і життя людини, підтримання умов нормальної життєдіяльності. На жаль, в 

Україні соціальній складовій економічного розвитку приділяється недостатньо 

уваги, що призводить до зниження життєвого рівня населення та уповільнення 

темпів економічного зростання. Ефективним рішенням цієї проблеми може стати 

повноцінна система страхування життя, яке дасть змогу захистити особу або її 

родину від економічної дестабілізації внаслідок смерті страхувальника та 

створить підґрунтя для повноцінної життєдіяльності кожної людини у разі 

дожиття до обумовленого у страховому договорі віку. Проте для досягнення 

максимальної ефективності від реалізації цього страхового продукту необхідно 

провести його комплексне дослідження, визначити заходи для поширення 

страхування життя для пересічних громадян.   
Виклад основного матеріалу. Ринок страхування життя в Україні почав 

своє становлення у 1996 році, після набуття чинності Законом України «Про 

страхування», де страхування життя виділялось, як окрема галузь страхової 

діяльності. Становлення цього виду відносин продовжується і сьогодні. 

Страхова діяльність змінюється, удосконалюється й усе більше впливає на 

економіку країни, розширюється сфера страхування, з’являються і розвиваються 

нові його види. Дослідники відзначають, що галузь страхування до настання 

світової фінансово-економічної кризи за темпами розвитку випереджала інші 

галузі економіки.  
Перш за все необхідно визначити сутність страхування життя, дослідити 

склад і структуру цього напряму страхування, його місце у загальній системі 

страхування. Згідно із сучасним визначенням страхування життя 

характеризується як вид особистого страхування, який передбачає обов’язок 

страховика здійснити виплату відповідно до договору страхування за настання 
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смерті в період дії договору або дожиття застрахованої особи до закінчення 

договору, а також за настання нещасного випадку або захворювання . 
Нині у страховій сфері розрізняють ризикове, накопичувальне та змішане 

страхування життя. Сутність ризикового страхування життя полягає в тому, що 

страхові виплати сплачують страховиком у разі смерті або втрати працездатності 

застрахованої особи. Відмінною рисою накопичувального страхування життя є 

те, що страхова сума виплачується страхувальнику за дожиття ним до 

зазначеного терміну або у разі смерті застрахованої особи його спадкоємцям. 

Змішане страхування життя поєднує в собі риси ризикового та накопичувального 

страхування, а також може включати страхування від нещасних випадків.  

 
Рис. 1. Види і форми страхування життя в Україні 

Джерело: побудовано на основі [3] 

 
Необхідно відзначити, що історично першою формою особистого 

страхування вважається страхування життя на випадок смерті застрахованої 

особи, проте з часом коло видів страхування життя розширювалось, а сьогодні 

воно охоплює широкий спектр форм і видів (рис. 1) . 
Страхування життя має низку характерних особливостей, які вирізняють 

його серед інших видів страхування:  
1) людське життя не має вартісної (грошової) оцінки; це означає, що за 

даним видом страхування неможливо визначити величину збитку, зумовленого 

настанням страхового випадку; саме ця обставина зумовлює інші особливості;  
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2) у страхуванні життя беруть участь одразу чотири суб’єкти, такі як 

страховик, страхувальник, застрахована особа та бенефіціар (вигодонабувач);  
3) неможливість визначити в грошовому вимірі втрати, пов’язані з життям, 

зумовлює своєрідний підхід до визначення страхової суми та страхового тарифу 

(премії, внеску); у страхуванні життя страхова сума визначається на кожного 

застрахованого окремо з урахуванням інтересів та можливостей обох сторін 

(страхувальника і страховика); страховик, як правило, встановлює мінімальну 

межу страхової суми, нижче від якої обслуговування договору зі страхування 

життя буде збитковим; щодо страхувальника, то обрана ним страхова сума 

визначається насамперед його платоспроможністю та бажанням відкладати 

споживання цього доходу на тривалий час;  
4) договори зі страхування життя є довгостроковими; хоча українське 

законодавство не встановлює мінімальних строків договорів зі страхування 

життя, методика формування резервів (1997 рік) зазначає, що ці договори 

підписуються на строк, не менший трьох років, а загалом договори можуть діяти 

значно довше, а саме 10, 15, 20, 30, 40 років; чим триваліше договір, тим більше 

частка в резерві від інвестування коштів;  
5) з попередньої особливості випливає, що страхування життя виконує як 

захисну функцію, так і заощаджувальну функцію, зміст якої полягає в 

прибутковому, але низькоризиковому розміщенні тимчасово вільних грошових 

засобів. 
 Говорячи про український досвід у сфері страхування життя, необхідно 

відзначити, що цей напрям є не досить розвиненим та потребує суттєвих 

трансформацій відповідно до тих реалій, з якими стикається українська страхова 

сфера та економіка загалом. Згідно зі свідченням фінансових експертів такий 

суттєвий розрив у попиті на страхові продукти у сфері страхування життя 

пояснюється перш за все тим фактом, що для нестабільних економік, до яких 

відноситься вітчизняна, характерним є прагнення до максимального заробітку і 

можливості швидко повернути собі гроші, а стабільним, розвиненим економікам 

властиві довгострокові вкладення з невисоким річним доходом у розмірі 3–6% 
річних. Тому страхування життя існує в розвинених країнах в різних видах: від 

пенсійного накопичення або ризику передчасної смерті до непопулярного серед 

українського населення страхування немовлят на «дожиття до повноліття», яке 

європейці розглядають як спосіб накопичити кошти на освіту дитини 
Крім того, в Європі та США традиційно розвинене так зване страхування 

життя з інвестиційною складовою (unit-linked страхування), яке полягає у тому, 

що страхова компанія, щоб підвищити прибутковість, використовує частину 

портфеля для інвестицій в потенційно більш прибуткові, але й більш ризикові 

інструменти, не ризикуючи при цьому всіма коштами клієнта. На жаль, в умовах 

політичної та економічної нестабільності в Україні невеликі страхові компанії не 

можуть запропонувати клієнтам таку опцію через високий ризик отримання 

збитку і втрати інвестованих коштів . 
Страхування життя – це не тільки фінансові відносини та джерело 

надходження інвестицій в економіку країни, а й важливий інструмент у 

забезпеченні соціального захисту населення, з допомогою якого можна 



166  

вирішувати безліч суспільних проблем. Важливе значення страхування життя 

обумовлює необхідність модернізації цієї сфери та визначення перспектив 

розвитку. Нинішня важка економічна ситуація не дає можливості державі в 

повному обсязі задовольняти потреби громадян у медичному обслуговуванні, 

відшкодуванні фінансових витрат при травматизмі на виробництві чи втраті 

працездатності, та вирішувати інші соціальні питання. Передбачене соціальними 

стандартами забезпечення не є достатнім для покриття існуючої фінансової 

уразливості. 
 Страхування життя покликане розв’язати подібні проблеми. 

Використанню послуг страхування життя як вагомого та комплексного 

інструменту соціального захисту сприятимуть:  
- просвітницька діяльність страхових компаній, оскільки більша частина 

потенційних страхувальників не проінформовані або погано проінформовані про 

послуги, які надаються страховиками, а також про соціальні та економічні 

вигоди, які може принести страхування для кожного громадянина зокрема;  
- розширення списку професій, спеціальностей та посад, що підлягають 

обов’язковому страхуванню життя;  
- обов’язкове страхування життя військовослужбовців, медиків, волонтерів 

та інших учасників антитерористичної операції;  
- розширення переліку страхових випадків у «life» страхуванні;  
- спрощення процедури укладання договору страхування життя, інтеграція 

цього виду страхування до системи онлайн послуг, популяризація укладання 

страхових угод через Інтернет. 
 На сучасному етапі функціонування ринку страхування життя, великі 

перспективи має страхування на дожиття. Реформування пенсійної системи 

України, її нестабільність, підвищення пенсійного віку для чоловіків та жінок, 

збільшення кількості пенсіонерів та «старіння нації», відсутність впевненості 

населення в надійності державного пенсійного страхування – всі ці причини 

змушують громадян все частіше звертатися до страховиків щодо укладання 

договорів страхування рент та пенсій. 
Складна економічна ситуація в Україні є значною перешкодою для 

підвищення інвестиційної активності страховиків. Фінансова нестабільність, 

наявність високих інвестиційних ризиків та нерозвиненість фондового ринку 

обумовлюють консервативність страхових компаній щодо управління 

інвестиційним портфелем та низький рівень ефективності розміщення страхових 

резервів. Для підвищення ефективності діяльності страхових компаній як 

важливої інституційної складової фінансової інфраструктури необхідно 

збільшувати їхню ресурсну базу, а також оптимізувати структуру розподілу вже 

акумульованих коштів. 
 Ключове завдання держави полягає у створені умов для активізації 

інвестиційної діяльності вітчизняних фінансових посередників. До 

найважливіших завдань вітчизняного ринку страхування життя належить 

активізація залучення грошових коштів заможного населення. Причиною 

відмови від послуг вітчизняних страховиків представниками вищого класу є 

слабкість страхового ринку України, в порівнянні із ринками економічно 
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розвинених країн, недовіра до вітчизняного інституту страхування життя та 

невідповідність страхових послуг потребам і запитам цього сегменту покупців. 

Заможні українці ладні купувати поліс закордоном, долаючи при цьому 

юридичні труднощі та переплачуючи, але мати надійний та універсальний 

договір страхування, який практично неможливо придбати в Україні. Як 

показують дослідження, у сучасних умовах в Україні прибутковість поліса 

накопичувального страхування життя в деяких випадках може конкурувати з 

прибутковістю депозитів у надійних банках, хоч суттєвим недоліком 

страхування є відсутність фонду гарантування, який наразі є основною 

перевагою банківського депозиту в Україні .  
Зважаючи на те, що страхування життя має довгостроковий характер і 

значну накопичувальну складову, «вкрай важливо забезпечити функціонування 

в Україні системи гарантування страхових виплат за договорами страхування 

життя, яка допоможе запобігти втратам довгострокових заощаджень громадян та 

позбавленню їх страхового захисту в разі настання неплатоспроможності 

страховика». Доцільність створення в країні Фонду гарантування страхових 

виплат за договорами страхування життя, підтверджується досвідом 

функціонування аналогічних схем у багатьох економічно розвинених країнах 

світу, зокрема в США, Канаді, Японії та ін. . Слід зазначити, що в Україні уже 

розпочато роботу щодо створення такої інституції та визначення умов її 

функціонування –прийнято за основу Проект Закону України про Фонд 

гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Однак, як на 

думку експертів, так і професійних учасників страхового ринку, цей 

законопроект потребує суттєвого доопрацювання. 
 Є необхідність у запровадженні інструментів, які б захищали страхові 

внески страхувальників від інфляції. Однією з причин непопулярності 

страхування життя в Україні є те, що інфляційні процеси невпинно зменшують 

реальну вартість страхових виплат. Розв’язати цю проблему допоможе 

запровадження на законодавчому рівні індексації страхових виплат, або 

прикріплення страхових операцій до більш стабільних грошових одиниць. 

Страхове законодавство є вирішальним чинником у формуванні політики 

страхування ризиків пов’язаних з життям, воно визначає «правила гри» для 

суб’єктів страхової діяльності, порядок надання послуг, методи державного 

регулювання. В Україні страхове законодавство розроблене досить повно, але 

все ж таки потребує удосконалення, змін та доповнень. 
Висновки.  Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що страхування 

життя є невід’ємною складовою особистого страхування та системи страхування 

загалом. У сучасній практиці використовується комплексний підхід до цього 

виду страхування, який, окрім смерті застрахованої особи, враховує широкий 

спектр супровідних страхових випадків, таких як отримання травми, повна або 

часткова втрата працездатності, страхування дітей до вступу до шлюбу. На жаль, 

нині ринок страхування життя в Україні є недостатньо розвиненим і потребує 

суттєвих трансформацій.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ 
 

Анотація. У статті досліджено  підходи та наукові погляди вчених як у 

широкому, так і у вузькому розуміннях щодо трактування місцевих бюджетів 

та доходів місцевих бюджетів. Визначено роль місцевих бюджетів у соціально-
економічному житті країни. Встановлено особливості формування дохідної 

частини місцевих бюджетів, які складаються з податкових та неподаткових 

надходжень, доходів з капіталом і трансфертів. Окреслено напрями 
формування й використання коштів місцевих бюджетів. 

 

Abstract. The article examines the legislative approach and scientific views of 
scientists in both broad and narrow understandings regarding the interpretation of 
local budgets and local budget revenues. The role of local budgets in the socio-
economic life of the country is determined. The peculiarities of the formation of the 
revenue part of local budgets, which consist of tax and non-tax revenues, income with 
capital and transfers, have been established. Prospective directions for the formation 
and use of funds from local budgets of Ukraine are outlined. 

 
Вступ. На сьогоднішній день в Україні вагому роль відіграють органи 

місцевого самоврядування в економічній, соціальній та культурній розбудові 

країни. Саме ці органи виступають основною ланкою соціально-економічного 

розвитку держави та зростання добробуту населення. Від правильно 

сформованих місцевих бюджетів залежить розвиток не тільки міст та сіл, але й 

цілих регіонів України. Щоб вирішувати питання місцевого значення та 

виконання державних повноважень, органи місцевого самоврядування повинні 

мати значні дохідні джерела.  
Значний внесок у дослідження щодо формування доходів місцевих 
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бюджетів займались такі науковці, як Т.Г. Боднарук [1], Г.В. Дмитренко [5], Л.В. 

Коренюк [8], І.В. Литвинчук , В.Ю. Ніколенко [10]. Високо оцінюючи внесок цих 

авторів у дослідження особливостей формування доходів місцевих бюджетів, 

відзначимо, що разом із наявними напрацюваннями є деякі аспекти, які 

потребують додаткового висвітлення. 
Найбільш вагомі результати, що визначають наукову новизну 

дослідження, полягають у комплексному аналізі чинної практики формування 

дохідної частини місцевих бюджетів України в умовах кризових явищ, 

викликаних пандемією COVID-19, та розробленні практичних рекомендацій 

щодо удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів в умовах 

фінансової децентралізації. 
Виклад основного матеріалу. Вагоме місце у бюджетній системі держави 

належить місцевим бюджетам, які є фінансовою основою органів місцевого 

самоврядування і мають системний характер.  
Передусім зазначимо, що сутність місцевих бюджетів науковці 

розглядають насамперед у двох основних аспектах: «по-перше, як організаційну 

форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих 

органів самоврядування; по-друге, як систему фінансових відносин, що 

складаються між місцевими та державним бюджетами, а також усередині 

сукупності місцевих бюджетів» [9]. Відтак можемо стверджувати, що місцеві 

бюджети є балансовими рахунками доходів і витрат, які акумулються і 

витрачаються на певній території. І саме завдяки організаційним формам є 

можливим використання бюджету як інструменту управління розвитку регіону. 

Реалізуючи бюджетні відносини у зазначених формах, держава акумулює 

бюджетні ресурси у розпорядження органів влади, які виконують певні, 

покладені на них функції. Впливаючи на формування бюджетних відносин 

(через зміну принципів, методів, способів формування доходів і видатків), 

держава корегує бюджетні взаємовідносини, регулює бюджетні потоки, формує 

«пропорції розподілу централізованих ресурсів і забезпечує управління 

внутрішньобюджетними відносинами, а через бюджетні відносини – 
економічними процесами» [1]. 

Водночас місцеві бюджети – це важлива фінансова категорія, в основі якої 

лежить система фінансових відносин, а саме: – відносини між місцевими 

бюджетами й господарськими структурами, що функціонують на цій території; 

– відносини між бюджетами й населенням цієї території, що складаються під час 

мобілізації та витрачання коштів місцевих бюджетів; – відносини між місцевими 

бюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів; – відносини 

між місцевими бюджетами й державним бюджетом [10]. 
Місцеві бюджети – це фінансова база органів місцевого самоврядування та 

вирішальний фактор регіонального розвитку. Їх наявність дає змогу закріпити 

економічну самостійність місцевих органів самоврядування (це передбачено 

Конституцією, Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»), а також активізувати господарську діяльність, 

розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний 

потенціал регіону, виявляти та використовувати резерви фінансових ресурсів. В 
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остаточному підсумку все це сприяє розширенню можливостей місцевих органів 

більш повно задовольняти потреби населення [12]. 
Формування місцевих бюджетів регулюється Бюджетним та Податковим 

кодексами України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами 

України «Про Державний бюджет» на відповідний рік. Місцевий бюджет 

включає доходи й витрати на виконання повноважень місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці доходи й витрати 

складають єдиний баланс відповідного бюджету [5]. 
Таблиця 1 

Трактування сутності доходів місцевих бюджетів в економічній 

літературі 
Автори Складові 

поняття  
Визначення 

1 2 2 
Бечко П. К., 

Ролінський О. В. 
Економічний 

зміст 
Економічні відносини, які виникають у процесі 

формування бюджетних фондів, і надходять у 

розпорядження органів влади 
Владимиров К. 

М., Чуйко Н. Г., 

Буряченко А. Є., 

Яцюта В. П. 

Відносини щодо формування і використання на 

регіональному рівні фінансових ресурсів, 

призначених для реалізації функцій місцевих органів 

влади 
Жихор О. Б., 

Кириленко О. П., 

Пасічник Ю. В. 

Сфера економічних відносин суспільства, яка 

пов’язана з формуванням, розподілом та 

використанням фінансових ресурсів регіонального 

рівня і використовується місцевою владою для 

забезпечення поточних і перспективних завдань 

розвитку регіону 
Кравченко В. І. Явище Кошти, які надходять до відповідних місцевих 

бюджетів у розмірах і порядку, встановлених 

законодавством 
Рева Т. М., 

Ковальчук Т. Ф., 
Кучкова Н. В. 

Кошти, що надходять у постійне користування на 

безповоротній основі, забезпечують стабільність 

бюджету і фінансування його видатків 
Бечко П. К., 

Ролінський О. В. 
Призначення Частина централізованих фінансових ресурсів, 

необхідна для виконання покладених на органи влади 

функцій 
Федосов В. М., 

Опарін В. М., 

Сафонова Л. Д. 

Форма 
формування 

Усі надходження відповідного бюджету на 

безповоротній основі у вигляді податкових і 

неподаткових платежів, доходів від операцій з 

капіталом, офіційних трансфертів і доходів цільових 

фондів, включених до бюджету 
Близнюк О. С., 

Губерська Н. Л., 

Музика О. А., 

Усенко Р. А. 

Грошові надходження, які отримаються за рахунок 

різноманітних джерел, види яких визначені в 

Бюджетному кодексі України, а розміри встановлені 

рішеннями про місцеві бюджети 
Джерело: узагальнено автором на основі літературних джерел 
 
Доходи місцевих бюджетів – це економічні відносини, які виникають у 

процесі формування фінансових ресурсів на регіональному рівні та призначені 
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для реалізації функцій і завдань органів місцевого самоврядування. Як і 

державний бюджет, місцеві бюджети в Україні формуються з двох частин, а саме 

загального й спеціального фондів. Загальний фонд наповнюється коштами, 

призначеними для виконання органами місцевого самоврядування загальних 

функцій (надання медичних, освітніх послуг, послуг соціального захисту тощо). 

[8]. 
Більш детальне трактування сутності доходів місцевих бюджетів у 

сучасній вітчизняній економічній літературі подано у табл. 1.Відповідно до ст. 9 

Бюджетного кодексу України, доходи бюджету класифікуються за відповідними 

розділами (рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові доходів місцевих бюджетів 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 

Загальний фонд місцевого бюджету формується через податкові та 

неподаткові надходження, а також доходи з капіталом.  
Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України 

про оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і 

збори [4]. 
Податкові надходження є одним із головних бюджетоутворюючих 

надходжень місцевих бюджетів, але і використання міжбюджетних трансфертів 

є неминучим. Це не свідчить про фінансову неспроможність певного регіону, а 

просто є наслідком діючої системи формування місцевих бюджетів України. 

Система трансфертів вирішує проблеми вертикальної незбалансованості, що 

виникають внаслідок невідповідності між відповідальністю за видатками та 

податкоспроможністю певної території, а також сприяє згладжуванню 

нерівностей по горизонталі (між адміністративно-територіальними одиницями), 

зумовлених соціально-економічними особливостями та можливостями кожного 

регіону.  
Доходи місцевих бюджетів є активною формою акумуляції певної частини 

фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні місцевих органів 

самоврядування, тобто стають невід'ємним елементом місцевих фінансів. Також 

вони є складовою бюджетної системи держави, утворюючи систему фінансових 

відносин, що формується між місцевими та державними бюджетами, а також у 

межах місцевих бюджетів [3]. 
Неподатковими надходженнями, за чинним законодавством, є:  
– доходи від власності та підприємницької діяльності;  
– адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності;  

Доходи місцевих бюджетів 

Податкові надходження Неподаткові надходження 

Доходи від операцій з капіталом Трансферти 
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– інші неподаткові надходження [4]. 
Неподатковим надходженням притаманна низка спільних ознак із 

податками, а саме:  
1) встановлення в законодавчому порядку розмірів, умов, механізмів 

утримання;  
2) обов’язковість платежу;  
3) примусовий характер бюджетних вилучень;  
4) взаємозв’язок з бюджетом або позабюджетними цільовими фондами;  
5) безеквівалентність та індивідуальна безоплатність платежу [2]. 
Водночас чинне як бюджетне, так і податкове законодавство проводять 

чітке нормативно-правове розмежування між податковими та неподатковими 

доходами бюджету залежно від форми платежу, а також методів і джерел їх 

акумулювання. Серед основних відмінностей виділимо такі:  
1) для окремих неподаткових надходжень не встановлюються ставки, 

пільги, терміни сплати, інші елементи, які є обов’язковими атрибутами 

оподаткування;  
2) порядок нарахування та зарахування на казначейські рахунки 

державного і місцевих бюджетів окремих неподаткових надходжень 

регламентується не Бюджетним кодексом, а спеціальними нормативними 

документами органів державної влади та управління, рішеннями 

представницьких та управлінських місцевих органів; 3) низка неподаткових 

платежів не відповідає фіскальному критерію регулярності сплати [2, 11].  
Отже, підсумовуючи зазначене, можна констатувати, що неподаткові 

надходження відіграють другорядну бюджетоформуючу роль. За своїм 

фіскальним статусом вони підлягають поділу на постійні, які безпосередньо 

пов’язані з наданням державою та органами місцевого самоврядування платних 

послуг внаслідок виконання конституційних повноважень, реалізацією 

майнових прав, здійсненням продуктивної діяльності, експлуатацією державних 

і комунальних ресурсів, угідь, інших об’єктів загальнодержавної власності тощо, 

та тимчасові, що, своєю чергою, впроваджуються як допоміжні джерела 

фінансування бюджетного дефіциту чи інших додаткових витрат. Проте, на наш 

погляд, цей класифікаційний поділ містить елементи умовності, оскільки 

частина так званих постійних доходів має радше випадковий чи навіть разовий 

характер і залежить від фактичного вчинення певних дій, операцій, окремих 

видів господарської, фінансової, організаційно-правової, дозвільної діяльності.  
Доходи від операцій з капіталом – це доходи від продажу капітальних 

активів (основних фондів, державних запасів і резервів, землі) [4]. 
Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій 

на безоплатній та безповоротній основі [4]. 
У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти 

місцевим бюджетам: 
1) базова дотація; 
2) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; 
3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 
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внаслідок надання пільг, встановлених державою; 
4) субвенція на виконання інвестиційних проектів; 
5) освітня субвенція; 
6) медична субвенція; 
7) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації 

ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; 
8) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної 

промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на 

умовах співфінансування (50 відсотків); 
9) субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 
Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України [6]. 
В Україні створено умови для розширення фінансових можливостей 

місцевого самоврядування, які в майбутньому дадуть змогу зробити економічно 

самодостатніми та спроможними всі об'єднані територіальні громади. Передача 

частки загальнодержавних податків до місцевих бюджетів в Україні має на меті 

як зміцнити, так і підвищити економічну зацікавленість територіальних громад 

у досягненні стратегічних і тактичних цілей соціально-економічного розвитку, 

підвищення добробуту населення, якості його життя.  
Формування достатнього обсягу доходів місцевих бюджетів в сучасних 

реаліях визначає спроможність органів місцевого самоврядування задовольняти 

суспільні потреби населення та вирішувати проблеми локального характеру: як 

на рівні регіонів, так і на рівні менших адміністративно-територіальних 

утворень. Наявність обгрунтованої суми грошових коштів у бюджеті, їх 

раціональне та цільове використання є запорукою соціального та економічного 

розвитку території [7]. 
Висновки. Бюджетну політику у сфері формування дохідної бази місцевих 

бюджетів доцільно спрямувати на вдосконалення механізму наповнення 

місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Врахування особливостей 

розвитку регіонів сприятиме зростанню можливостей для нарощування дохідної 

бази місцевих бюджетів та подальшої стабілізації соціально-економічного 

становища у державі.  
Оскільки саме податкові надходження формують основний обсяг власних 

доходів місцевих бюджетів, питання підвищення ефективності податкового 

адміністрування виходить на перший план у контексті фінансової спроможності 

органів місцевого самоврядування. Однак варто зауважити, що у сучасних 

реаліях лише підвищення податкових ставок не здатне забезпечити місцеві 

бюджети необхідними фінансовими ресурсами, адже поки кількість 

малоприбуткових та збиткових підприємств у регіонах залишається значною, 

поширене тіньове ведення бізнесу, відбувається зростання цін та тарифів, 

зокрема на житловокомунальні послуги, а реальні доходи населення 

скорочуються, то зростання податкового навантаження не принесе очікуваного 

результату, а лише спричинить поглиблення кризових явищ, тому на шляху до 
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забезпечення нарощування податкових доходів місцевих бюджетів стратегічною 

метою місцевої влади має стати сприяння економічному розвитку регіонів. 
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СТАН ТА РОЗВИТОК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКІВ  
 

Анотація. У статті надано перелік операцій, що здійснюють комерційні 

банки України. Розглянуто сутність поняття активних операцій банківської 

установи як важливого елементу її діяльності задля отримання прибутку. 

Проаналізовано можливі варіанти класифікації активних операцій залежно від 

критерію, покладеного в базу (рівень ризику, ліквідність та строк укладання). 

Надано визначення банківського кредиту та його основні принципи. Зазначено 

цілі та переваги інвестиційної діяльності банківських установ, здійснено 

класифікацію такої діяльності. Запропоновано перспективні напрями розвитку 

активних операцій банківських установ за допомогою використання 

посередницьких операцій та нетрадиційних банківських послуг. 
 
Аbstract. The article provides a list of operations carried out by commercial 

banks of Ukraine. The essence of the concept of active operations of a banking 
institution as an important element of its activity for obtaining profit is considered. 
Possible variants of classification of active operations depending on the criterion 
included in the database (risk level, liquidity and term of conclusion) were analyzed. 
The definition of a bank loan and its main principles are given. The goals and 
advantages of the investment activities of banking institutions are specified, and the 
classification of such activities is carried out. Prospective directions for the 
development of active operations of banking institutions through the use of 
intermediary operations and non-traditional banking services are proposed. 

 
Вступ.  Банківська система – невід'ємна складова економіки країни. За її 

допомогою фінансовими ресурсами забезпечуються галузі економіки й 

народного господарства. В Україні функціонує дворівнева банківська система, 

на другому рівні якої знаходяться комерційні банки. 
Банківські установи в Україні сьогодні здійснюють перехід від високо 

монополізованої державної структури й адміністративно-бюрократичних 

методів управління банківською сферою до динамічного і конкурентного 

банківського співтовариства, що орієнтується на ринок на комерційний успіх [1]. 
Виклад основного матеріалу. Комерційні банки в Україні незалежно від 

форми власності, величини капіталу та спеціалізації виконують: операції із 

залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); 

операції, пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури 

(розрахункові та касові операції); операції з кредитного обслуговування клієнтів 

(кредитні операції) [2].  
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Рис.1. Операції комерційного банку 
Джерело: побудовано автором на основіі [2] 
 
На даний момент для підтримання високого рівня 

конкурентоспроможності коло операцій, що їх виконують банківські установи, є 

значно ширшим, але саме депозитні, кредитні та розрахункові операції є 

базовими операціями комерційних банків. Отже, діяльність комерційних банків, 

залежно від економічного змісту, прийнято поділяти на три групи: пасивні 

операції; активні операції; послуги [2]. 
Весь перелік банківських операцій відображається в активах і пасивах 

балансу банківської установи. Усі види операцій банків України представлені на 

рис. 1. 
Здійснення активних банківських операцій у цій справі має суттєве 

значення для фінансового забезпечення економічного розвитку. Активні 
операції комерційних банків представляють собою діяльність, пов’язану з 
розміщенням власних і залученням банківських ресурсів з метою отримання 
прибутку [2]. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» [6] 
активними операціями називають кредитні та інші вкладення банківських 
ресурсів, з метою їх найефективнішого використання. Вважаємо, що активні 
операції банківської установи можна класифікувати за різними ознаками: 

1. За впливом окремих видів активів комерційного банку на рівень 
дохідності: дохідні та недохідні. Дохідні активи – це активи, які приносять 
банківській установі процентний дохід. До їх складу належать: кредитний 
портфель, кошти, розміщені в інших комерційних банках, кошти, вкладені в цінні 
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папери, інші активи, які приносять дохід. Недохідні активи не приносять дохід 
комерційному банку та до них відносять: кошти на кореспондентських рахунках, 
касові активи, основні засоби і нематеріальні активи, капіталовкладення, 
товарно- матеріальні цінності [3]. 

2. За строками розміщення банківських ресурсів активи балансу 

банківської установи поділяють на: 
– поточні (активи до запитання, які повертаються за першою вимогою 

кредитора); 
– строкові (кошти, розміщені комерційним банком на певний строк); 
– квазістрокові (кошти, які не мають визначеного строку повернення і 

не можуть бути повернені за першою вимогою). 
3. За рівнем ліквідності активи банківської установи поділяють на: 
– високоліквідні активи (первинні резерви) 
– це кошти в касі, кошти комерційних банків на кореспондентському 

рахунку в НБУ; 
– ліквідні активи (вторинні резерви) – активи, що приносять банку 

дохід (депозити в інших банківських установах, цінні папери у портфелі банку, 

надані кредити комерційним банком, вкладення в дочірні та асоційовані 

компанії); 
– низько ліквідні активи – пролонгована та дебіторська заборгованість; 
– неліквідні активи складаються з простроченої та сумнівної до 

повернення заборгованості за кредитами; 
– недохідні активи включають в себе: основні засоби, нематеріальні 

активи, капіталовкладення комерційного банку, товарно-матеріальні цінності; 
– квазіактиви включають в себе: нараховані доходи (витрати) 

банківської установи, пов'язані з залученням коштів, прострочені нараховані 

доходи та інші активи. 
– За ступенем ризику активи комерційного банку поділяються: 
– І група активів зі ступенем ризику 0 відсотків: готівкові кошти, 

банківські метали, кошти в НБУ; 
– ІІ група активів зі ступенем ризику 10 відсотків: короткострокові та 

довгострокові кредити, надані органам державної влади, нараховані доходи за 

кредитами, наданими органам державної влади; 
– ІІІ група активів зі ступенем ризику 20 відсотків: боргові цінні 

папери органів місцевого самоврядування, нараховані доходи за борговими 

цінними паперами органів місцевого самоврядування; 
– IV група активів зі ступенем ризику 50 відсотків: кошти до запитання 

в інших банках, що не належать до інвестиційного класу; нараховані доходи за 

цими коштами; активи до одержання; кредити овернайт, короткострокові та 

довгострокові кредити, надані органам місцевого самоврядування; 
– V група активів зі ступенем ризику 100 відсотків: прострочені 

нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках, прострочені нараховані 

доходи за кредитами, довгострокові кредити що надані іншим банкам, 

фінансовий лізинг, наданий іншим банківським установам, кредити, надані 

суб’єктам господарювання, основні засоби, непокриті акредитиви [4]. 
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Отже, активні операції банківських установ, є різними за рівнем ризику 

при здійсненні таких операцій, строками та рівнем ліквідності (можливістю 

трансформувати в кошти у готівковій та безготівковій формі, придатні для 

негайного виконання банком зобов'язань перед вкладниками та іншими 

кредиторами). Так, банкноти і монети в касі можуть бути негайно використані 

для видачі депозитів приватним вкладникам, довгостроковий же кредит, наданий 

для будівництва, не може бути швидко трансформований у кошти на 

кореспондентському рахунку комерційного банку або готівкові кошти в його 

касі [3].  
Варто відзначити, що найвищий рівень прибутку банківським установам 

дають такі активні операції, як довгострокові кредити та інвестиції у цінні 

папери. Вони, як правило, укладаються на тривалий період і мають високий 

ступінь ризику. 
До активних операцій належать операції, здійснюючи які, комерційні 

банки забезпечують клієнтові можливість одержання необхідних йому 

коштів, і тим самим розміщують власний і залучений капітал. Це кредитні 

операції, пов'язані з наданням клієнтам різноманітних позичок та їх погашенням, 

інвестиційна діяльність комерційних банків, тобто вкладання коштів у цінні 

папери підприємств усіх форм власності на відносно тривалий час, формування 

касових залишків та резервів, лізингові та факторингові операції [4]. Банківський 

кредит - це позичковий капітал комерційного банку у грошовій формі, що 

передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, 

платності, забезпеченості та цільового використання [6]. 
Основними принципами банківського кредитування є: 
– строковість надається на визначений строк; 
– платність за отриманий  кредит необхідно платити відповідні 

відсотки; 
– цільове використання  отриманий кредит повинен бути 

використаний на конкретні цілі, передбачені угодою; 
– поверненість кошти, які клієнт банківської установи отримав при 

укладанні договору кредитування, повинні бути вчасно ним повернені у повному 

обсязі. 
На даний момент, у зв’язку із нестабільністю політичної так економічної 

ситуації в країні, кредитування банківськими установами реального сектору 

економіки є обмеженим. Тому комерційні банки повинні шукати більш надійні 

шляхи отримання прибутку. Одним з таких способів є здійснення інвестиційної 

діяльності. 
Кожний комерційний банк обирає самостійно яку інвестиційну політику 

проводити, залежно від певного рівня ризику. Якщо комерційний банк хоче 

досягнути високих темпів росту прибутку, кошти вкладаються в прості акції 

молодих компаній, що дають при вдалому збігу обставин високий прибуток. 

Якщо ж комерційний банк націлений на забезпечення безпеки вкладень, то 

кошти вкладаються у прості   акції   стійких компаній [5]. 
Такі науковці як В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова [7] відрізняють 

прямі (капітальні) й портфельні (фінансові) інвестиції. Під прямими розуміють 
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інвестиції в основний капітал, а також приріст товарно- матеріальних запасів. 

Портфельні інвестиції – це інвестиції в цінні папери, випущені приватними 

компаніями або державою, у банківські депозити й ощадні сертифікати. 
На нашу думку, основними цілями інвестиційної діяльності комерційних 

банків на ринку цінних паперів є: 1) збереження грошових ресурсів; 2) 

диверсифікація активів; 3) отримання доходу та забезпечення ліквідності. 
Банківські інвестиції можна класифікувати за різними ознаками, що 

представлені на рис. 2. 
 

 
Рис.2. Класифікація інвестицій банківської установи 

Джерело: побудовано автором на основіі [2] 
 
Останніми роками комерційні банки України вкладають кошти переважно 

в державні цінні папери, які забезпечують хоча й невисоку, проте стабільну 

доходність. Аналізуючи стан сучасної інвестиційної діяльності в Україні, можна 

дійти висновку, що банківські інвестиції у корпоративний сектор, не є джерелом 

стабільного прибутку чи гарантією підтримання високого рівня ліквідності. На 

даний момент, такі інвестиції є своєрідним баластом в інвестиційному портфелі 

комерційних банків України. 
Перспективним напрямком конкурентної боротьби у сфері активних 

банківських операцій є ринок посередницьких операцій та нетрадиційних 

банківських послуг, що надасть змогу розширити клієнтуру, збільшити обсяг 

прибутку та диверсифікувати ризики [8]. Одним з таких напрямів розвитку 

банківських операцій є факторинг. Факторинг 
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— це послуга банку, яка полягає у викупі платіжних вимог за меншою 

ціною, але з можливістю повернення потім початкової суми від боржника. 

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк 

платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в 

майбутньому (майбутня вимога). 
Варто зазначити, що операція факторингу є досить ризиковою для 

банківської установи. В залежності від рівня ризику вирізняють такі її види як: 

а) з відповідальністю за ризик неплатоспроможності та без права регресу; б) без 

прийняття ризиків неплатоспроможності (з правом регресу, тобто зворотної 

вимоги до постачальника відшкодувати сплачену суму). Фінансування 

факторингової операції може здійснюватися до моменту купівлі або до настання 

строку платежу.Окрім посередницьких операцій, одним з перспективних 

напрямків щодо збільшення прибутку в банківських установах, є розвиток 

трастових послуг комерційних банків. Під трастовими послугами маються на 

увазі такі, що засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа – 
довіритель – передає майно у розпорядження іншій для управління в інтересах 

третьої особи (бенефіціара). Бенефіціаром може бути і сам довіритель майна [9]. 

Трастові операції тісно пов'язані з такими банківськими операціями та 

послугами, як валютні, операції з обліку, збереження цінностей, інвестування, 

консультування, розміщення коштів здійснення фінансового контролю за 

виконанням угод тощо. 
Фінансові результати діяльності банківських уста- нов України з 

інвестиціями представлено у таблиці 1. 
Отже, найбільшу частку у інвестиційній сфері належить банківським 

установам з державною часткою, до них належить АТ «Укрексімбанк», АТ 

«ОЩАД-БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК». Серед 

банківських установ з іноземним капіталом, в інвестиційній сфері працюють 

ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «КРЕДОБАНК», АТ «УкрСиббанк». До 

банківських установ с приватним капіталом, що мають істотну частку цінних 

паперів в портфелі можна віднести АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАT «ПУМБ», 

проте їх частка в загальному обсязі незначна. Основним завданням ринку цінних 

паперів виступає мобілізація та інвестування фінансових ресурсів у найбільш 

привабливі з точки зору ринкової ефективності види підприємницької 

діяльності. 
Успішне планування портфеля активів потребує наявності 

інституціонального механізму планування для розроблення, координації й 

відстеження виконання плану. Функція планування містить у собі 

відповідальність за розроблення завдань банківської установи, за передання 

основних умов і вимог плану у відділи, організацію керівництва процесом 

оцінювання планів, розроблення прогнозів балансових звітів і доходів та 

координацію планування на випадок надзвичайних обставин. На жаль, 

українські банківські установи використовували досвід планування залежно від 

досягнутого, що, як показує практика, при- зводить до падіння прибутку. 
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Таблиця 1 
Основні фінансові результати діяльності банківських установ України з 

цінними паперами та іншими інвестиціями, млн грн 
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Банківські 

установи з 
державною 

часткою 

197 608 541 -5 491 667 17 941 574 -753 432 415 2 736 676 

Банківські 

установи 
іноземних 

банківських 
груп 

23 745 202 -370 037 5 857 121 0 403 605 8 961 379 

Банківські уста 
нови з 

приватним 
капіталом 

12 998 410 -187 949 7 461 859 -7 522 51 372 3 232 373 

Усього 234 352 153 -6 049 653 31 260 554 -8 274 887 392 14 930 428 

Джерело: побудовано автором на основі даних [10]. 
 
Висновки. Нині банківські установи здійснюють велику кількість 

різноманітних банківських операцій. Мобілізовані шляхом здійснення пасивних 

операцій грошові кошти банківської установи розміщують через проведення 

активних операцій за різними напрямками. Основою активних операцій 

комерційного банку є його кредитні та інвестиційні операції. Від їх ефективного 

проведення залежить отримання комерційним банком прибутку в майбутньому. 
 Проведення активних операцій комерційним банком буде вважатись 

ефективним в тому випадку, якщо у процесі проведення цих операцій, він буде 

отримувати стабільний прибуток. Збалансоване зростання активів і поліпшення 

їхньої якості є необхідною умовою досягнення і підтримання стабільного 

функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на 

розвиток економіки України. 
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Анотація. У статті досліджено особливості розвитку майнового 

страхування, сутність майнового страхування та проаналізовано сучасний 

стан ринку страхування майна в Україні. Виявлено недоліки на ринку 

страхування та запропоновано комплекс заходів на шляхи вдосконалення 

існуючих проблем як на  ринку страхування в цілому, так і його майнового 

сектору. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of property insurance 
development, the essence of property insurance, and analyzes the current state of the 
property insurance market in Ukraine. Deficiencies in the insurance market were 
identified and a set of measures was proposed to improve existing problems both in the 
insurance market as a whole and in its property sector. 

   
Вступ. Страхування є однією зі сфер, які розвиваються найбільш стрімко. 

Однією з підгалузей страхування є майнове страхування. Страхування майна 

громадян є засобом захисту, за допомогою якого мінімізується негативний вплив 

різноманітних явищ у суспільному житті і здійснюється превентивність чи повне 

усунення небажаних матеріальних ризиків. Економічне значення цього 

страхування зумовлене відшкодуванням збитків, заподіяних страхувальнику 

внаслідок знищення або пошкодження майна в разі настання страхових випадків. 
Це пояснюється тим, що вартість майнових об'єктів досить висока і в разі 

пошкодження або знищення майна, власнику дуже важко, а іноді навіть 

неможливо, відновити його за рахунок власних коштів. 
Виклад основного матеріалу.  Майнове страхування є найширшою 

галуззю страхового ринку, включаючи цілий комплекс видів страхування 

(вантажів, усіх видів транспорту, майна фізичних та юридичних осіб, заставного 

майна тощо). Об’єднано ці підвиди в одну галузь через спільність об’єктів 

страхування, на які спрямовано захист, це – майно і майнові права 

страхувальників. 
Страхування майна – галузь страхування, що включає різні види 

страхування юридичних і фізичних осіб, де в якості об’єкта страхування 

виступає майновий інтерес, пов’язаний з володінням, користуванням і 

розпорядженням майном. [1] 
Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути фізичні й/або 

юридичні особи. 
За договорами майнового страхування може бути застрахована будь-яка 

частина майна. Юридичні та фізичні особи можуть застрахувати майно як у 

повній його оцінці, тобто за дійсною, реальною вартістю, так і в певній частці. 

При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної 

вартості на момент укладання договору. Договори страхування майна можуть 

бути укладені на один рік і на невизначений термін зі щорічним перерахунком 

вартості майна і суми річних платежів. [2] 
Страхове відшкодування виплачується в залежності від розміру страхового 

збитку та системи (методу) страхування. У майновому страхуванні найбільш 

поширеною є система страхування за дійсною вартістю майна, що визначається 

як фактична на день підписання договору. За цією системою страхове 

забезпечення дорівнює величині збитків, тобто має місце повне покриття збитків 

страхувальника страховиком. [3] 
Найбільш популярними видами страхування майна як в Україні, так і за 

кордоном, є страхування вантажів та багажу, страхування автотранспорту, 

страхування нерухомого майна, страхування майна від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ. Непопулярними видами страхування майна з боку 
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страховиків є страхування повітряного та залізничного транспорту; з боку 

страхувальників - страхування тварин. [2] 
Страховими подіями, з настанням яких страховик зобов'язується 

виплачувати страхове відшкодування, є знищення або пошкодження 

застрахованого майна. Страхова сума визначається страховиком, узгоджується зі 

страхувальником з урахуванням кон'юнктури ринку. Страхові платежі 

визначають за розміром страхової суми, терміну страхування та ступеня ризику 

з одночасним використанням граничних розмірів тарифних ставок. Розмір 

страхового тарифу залежить від стану майна, яке приймається на страхування, 

характеру його використання, переліку страхових ризиків, розміру франшизи, 

терміну страхування тощо. 
Страховий ринок майна перебуває під дією значних як зовнішніх, так і 

внутрішніх ризиків. Основними проблемами, що перешкоджають розвитку 

страхуванню майна в Україні, є зниження рівня страхових виплат компаніями, 

невиконання деякими страховиками своїх зобов'язань, відсутність механізмів 

податкового стимулювання інвестиційної активності страхових компаній; 

низький рівень впровадження в страхову практику сучасних інформаційних 

технологій; посилення фіскального тиску на страхову галузь; недовіра до 

страхових компаній збоку населення; нестабільна політична ситуація в Україні; 

економічна криза. [3] 
У І кварталі 2022 року кількість зареєстрованих страховиків надалі 

скорочувалася. Більшість страховиків на момент виключення з Реєстру вже не 

провадили діяльності, їхні ліцензії відкликано раніше. У І кварталі обсяг активів 

ризикових страховиків, що відзвітували про свою діяльність, майже не змінився 

ані у квартальному, ані в річному вимірі. Однак повномасштабна війна та 

економічний спад негативно позначилися на обсягах операцій: валові страхові 

премії скоротилися майже на 14% порівняно з І кварталом 2021 року. Виплати 

впали ще суттєвіше – на близько 22% р/р. Страхові премії знизилися за більшістю 

видів страхування, найсуттєвіше – для страхування майна, вантажів та 

фінансових ризиків. Загалом транспортне та медичне страхування залишилися 

найбільшими сегментами ринку за обсягом отриманих премій (рис. 1) [5]. 

 
    Рис. 1. Страхові премії за найпоширенішими видами страхування в 

І кварталі 2021року  та І кварталі 2022 року, млрд грн 
Джерело: сформовано за даними [5]. 
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Суттєвим стимулом для розвитку ринку майнового страхування є 

посилення зацікавленості власників, а також розпорядників майна в його 

збереженні, що пов’язано з масовою приватизацією в Україні і поступовим 

подоланням стереотипу про те, що держава відшкодує завданий збиток. 
Хотілося б зауважити, що даний вид страхування є дуже складним, і щоб 

отримати реальний захист краще звернутися до професійних страхових експертів 

(страхових брокерів), які допоможуть з визначенням набору ризиків необхідних 

саме для конкретного майна, з вибором страхової компанії та з укладанням 

договору страхування і будуть супроводжувати договір страхування протягом 

всього періоду його дії. [4] 
Cтрaхувaння мaйнa в Укрaїнi хaрaктеризуєтьcя рядoм прoблем, вiд 

вирiшення яких зaлежить не тiльки йoгo cтaбiльнicть cьoгoднi, a й icнувaння 

зaвтрa. Cтихiйнi лихa, мiжнaцioнaльнi кoнфлiкти неминуче призвoдять дo втрaти 

мaйнa, oтримaння кaлiцтвa, зaгибелi. В крaїнaх з рoзвиненoю cтрaхoвoю 

культурoю зaвдaнi збитки в пoдiбних випaдкaх вiдшкoдoвуютьcя cтрaхoвими 

кoмпaнiями, щo мaє cвoї перевaги — пo-перше, виплaти cпiвcтaвнi iз зaпoдiяним 

збиткoм, пo-друге, держaвa мoже нaдaти дoдaткoву дoпoмoгу. Дo нaйбiльш 

cерйoзних прoблем мaйнoвoгo cтрaхувaння вiднocитьcя тaкoж введення 

oбoв'язкoвих видiв cтрaхувaння. В результaтi oбoв'язкoве cтрaхувaння cтaє 

cпocoбoм вiдрaхувaння i перерoзпoдiлу фiнaнcoвих реcурciв нa кoриcть oкремих 

мiнicтерcтв i вiдoмcтв. Cеред прoблем мaйнoвoгo cтрaхувaння тaкoж неoбхiднo 

видiлити невиcoку неoбхiднicть, щo є причинoю низькoгo рiвня дoхoдiв i 

фiнaнcoвoї грaмoтнocтi нacелення. Дaнi прoблеми прoпoнуєтьcя вирiшувaти 

нacтупним чинoм: рoзвивaти cпецiaльнi cтрaхoвi пocлуги (прoдукти), яку будуть 

oрiєнтoвaнi нa cпoживaчiв з невиcoкими дoхoдaми i якi будуть зaбезпечувaти 

викoриcтaння зaгaльних принципiв нaдaння тaких cтрaхoвих пocлуг, cпрoщений 

пoрядoк уклaдення дoгoвoрiв, в тoму чиcлi врегулювaння збиткiв. [6] 
Недоліки майнового страхування: довготривалий підготовчий період при 

страхуванні. Сюди відноситься пошук страхової компанії, яка буде відповідати 

усім потребам, в тому числі й по виплаті відшкодування, вичитування договорів, 

правил, умов страхування й інших документів, на яких буде базуватися 

страхування. Інша негативна сторона у тих умовах, що пропонують страховики. 
До негативних умов, що пропонують страховики, слід віднести розмір 

страхового захисту по кожній з подій та величезну кількість обставин, при яких 

страхове відшкодування не буде виплачуватися взагалі 
Шляхи вдосконалення ринку майнового страхування: 
1. Сформувати єдину цілеспрямовану державну стратегію розвитку 

страхового ринку в Україні; 
2. Зростання рівня реальної середньої заробітної плати працюючих. Ця 

зміна дає нові можливості активізувати залучення населення до страхування 

життя, від нещасних випадків, страхування нерухомості, домашнього майна та 

транспортних засобів. 
3. Суттєве зниження рівня інфляції. Завдяки цій обставині зміцнюється 

довіра страхувальників до реальності відшкодування збитків. 
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4. Провести роз’яснювальну роботу щодо переваг майнового страхування 

та популяризації страхового ринку серед населення. 
5. Поява в регіонах нових страховиків, що володіють аналогічними 

ліцензіями на страхову діяльність. Компанія має ретельно вивчати можливості 

своїх конкурентів і відповідно реагувати підвищенням якості своїх послуг. 
6.Можливості тіснішої взаємодії з місцевими органами влади. Ці стосунки 

можуть виявлятися у взаємному прагненні розслідувати причини страхових 

подій, створити зручніші умови для розміщення офісу компанії, фінансувати за 

рахунок коштів страховика ряд запобіжних заходів. 
Для якісного функціонування системи страхування в Україні потрібне 

постійне її вдосконалення. Основними напрямками такої роботи є: 
1. розвиток й удосконалення нормативної бази; 
2. залучення коштів страхових фондів на потреби інвестиційних вкладень; 
3. обґрунтування й досягнення оптимальної структури між різними 

формами страхування; 
4. інтеграція страхування до європейських структур страхування  [4] 
Висновок. В Україні ринок майнового страхування перебуває в стані 

формування та інтеграції у світовий простір, адже у загальній сумі премій, 

отриманих від громадян, частка страхування майна громадян свідчить про 

відносно низьку страхову культуру. Нестабільність в державі економічної 

ситуації і відсутність єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку 

страхування, спричиняють серед населення низький рівень довіри до страховиків 

та негативно впливають на розвиток страхування в Україні. Задля збільшення 

ефективності системи майнового страхування слід збалансувати та збільшити 

рівень доходів населення, забезпечити стійкість економічних відносин, 

стимулювати  активність ринку страхування. Важливою умовою ефективного 

розвитку майнового страхового ринку вважається формування попиту на 

страхові послуги, культури страхування у клієнта за допомогою його страхової 

освіти. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У даній статті досліджено стан страхового ринку України, 

його діяльність, наведенні та проаналізовані статистичні дані; чинники, які 

впливають на формування даного ринку; зазначенні основні проблеми галузі та 

їх наслідки для неї. Запропоновано можливі шляхи розв’язання наявних проблем 

та шляхи для розвитку страхового ринку в України. 
 
Abstract. This article examines the state of the insurance market of Ukraine, its 

activity, statistical data presented and analyzed; factors affecting the formation of this 
market; specified main problems of the industry and their consequences for it. Possible 
ways to solve existing problems and ways to develop the insurance market in Ukraine 
are proposed 

 
Вступ.  Страхування є потужною ланкою фінансово-кредитної системи, 

яка вважається однією з найбільш інтегрованих форм фінансової діяльності. На 

сьогодні страховий ринок в Україні лише частково виконує свої соціально-
економічні функції в державі. Незважаючи на процеси лібералізації торгівлі 

страховими послугами, поглинання і капіталізацію страхових компаній, 

підвищення темпів зростання і якості надання окремих видів страхування, 

впровадження нових страхових продуктів, досі залишається вкрай низькою 

довіра населення до діяльності страхових компаній. Однією з причин такої 

ситуації можна вважати низький рівень ефективності державного регулювання 

та нагляду за страховою діяльністю.  
Наявність суперечностей розвитку страхового бізнесу в Україні потребує 

проведення дослідження, за допомогою якого можна виявити ключові проблеми 

страхового ринку та презентувати шляхи їх вирішення. 
Виклад основного матеріалу.Сучасне законодавство України визначає 

страхування наступним чином: « Страхування  – вид цивільно-правових 

відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування 

або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються 

шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів 

(страхових внесків), страхових премій». 
Страховий ринок – найбільший сегмент небанківських фінансових послуг, 

крім того він є соціально важливим, оскільки мова йде про безпеку та добробут 

                                                             
  Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ Олена 

МАРЦЕНЮК. 
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громадян країни. Цей ринок виник у момент проголошення незалежності країни, 

за час свого існування зазнав ряд змін (у тому числі в законодавстві, 

інфраструктурі та державному регулюванні цієї сфери). 
 Страховий ринок в Україні не займає провідних місць в економіці країни 

та є погано розвиненим порівняно з іншими галузями, не дивлячись на 

значущість цього сегменту в фінансовій сфері країни. Така ситуація склалася під 

дією багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників, основні з них: соціальні, 

економічні, політичні. 
Економічна ситуація.  Страховий ринок України не є лідером в економіці 

країни і слабко розвинений порівняно з іншими галузями, хоча ця частина є 

важливою у фінансовому секторі країни. Ця ситуація складається під впливом 

багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких соціальні, економічні та 

політичні. Політична ситуація. Як вже було сказано вище, воєнні дії в окремих 

частинах країни, світова пандемія, загальмований вхід до Європейського Союзу. 

Цей рік Україна була й перебуває у стані так званої "керованої дестабілізації". У 

свою чергу це свідчить про її хитке положення на світовій політичній арені, а, 

також у середині самої країни, що, звісно, потягне за собою негативні наслідки 

для українців. Соціальна ситуація. Описані ситуації повністю відобразилися на 

соціальній сфері. Низька платоспроможність населення, необізнаність людей у 

сфері страхування (та економіці взагалі), певна недовіра до влади, невпевненість 

в майбутньому (через що, частина населення воліє зберігати заощадження дома, 

не використовуючи послуги банків, інвестування та інших організацій). 
 Порівняно з іншими розвиненими країнами вітчизняне становище галузі є 

нижчим за середні аналогічні показники, що в свою чергу доводить, що 

кон’юнктура цього ринку погано розвинена, це доводять й статистичні данні . 

  
Рис.1. Обсяг активів страховиків та їхня кількість, млрд грн 

Джерело:Національний банк України 
У І кварталі 2022 року кількість  зареєстрованих страховиків надалі 

скорочувалася. Більшість страховиків на момент виключення з Реєстру вже не 

провадили діяльності, їхні ліцензії відкликано раніше.  
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Рис. 3. Премії та рівень виплат у розрізі видів страхування, млрд грн 
Джерело: Національний банк України 
 
У І кварталі  обсяг  активів  ризикових  страховиків,  що відзвітували про 

свою діяльність, майже не змінився ані у квартальному, ані в річному вимірі. 

Однак повномасштабна  війна  та  економічний  спад  негативно позначилися на 

обсягах операцій: валові страхові премії скоротилися майже на 14% порівняно з 

І кварталом 2021 року. Виплати впали ще суттєвіше – на близько 22% Обсяг 

валових премій страхування життя, у І кварталі майже не змінився порівняно з І 

кварталом 2021 року, однак скоротився порівняно з IV кварталом 2021 року. І за 

квартал, і в річному вимірі страхові виплати зменшилися на 24% та 27% 

відповідно. 

  
Рис. 4. Премії, належні перестраховикам, та рівень виплат, млрд грн 

Джерело:Національний банк України 
 
Страхові премії, належні перестраховикам-резидентам, зменшилися на 

64% за квартал, а перестраховикам- нерезидентам – на 13%. 
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У І кварталі страховики передали на перестрахування близько 14% 

зібраних страхових премій, переважну більшість із них – перестраховикам-
нерезидентам. Із запровадженням воєнного стану та введенням валютних 

обмежень взаємодія з останніми значно ускладнилася. Через зазначені 

обмеження сплата перестрахових премій в іноземній валюті не здійснюється за 

більшістю видів. Це ускладнює подовження діючих та укладання нових 

договорів . 
Страхові премії знизилися за більшістю видів страхування, найсуттєвіше – 

для  страхування  майна, вантажів та фінансових ризиків. В автострахуванні 

скоротилося надходження премій із КАСКО. На противагу зросли страхові  

премії “Зеленої картки”, що пов’язано з виїздом значної кількості громадян із 

України через війну.  
Коефіцієнти збитковості ризикових страховиків за квартал майже не 

змінилися та залишилися близькими до 40%. Хоча виплати скоротилися більше, 

ніж премії, ризикові страховики помітно збільшили резерви збитків як за 

добровільними, так і за обов’язковими видами страхування. 
 

 
Рис. 5. Коефіцієнти збитковості (loss ratio) окремих видів страхування 
Джерело:Національний банк України 
 
Існує ряд чинників, за якими складається попит у населення на страхові 

послуги. Основні з них: 
1.Дохід населення. Наявність «вільних» коштів, які громадяни можуть 

інвестувати, що також впливає на можливість купувати предмети розкоші та 

виїжджати за кордон, де необхідна страховка; 
2.Соціальне забезпечення. Воно здійснюється державою за рахунок 

спеціальних фондів, спеціальних фондів та фондів загальнообов'язкового 

соціального страхування. Таким чином, громадяни мають можливість 

отримувати деякі страхові послуги від держави, тому їм не потрібні подібні 

послуги компаній, що працюють на ринку ; 
3. Ціна на послуги. Чим вище ціна, тим менше бажаючих здійснити 

страхування; 
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4.Ймовірність виникнення страхового випадку. Чим вона вище, тим більша 

вірогідність отримати виплату, тим доцільніше буде таке страхування; 
5.Закони (а саме про обов’язкове страхування). Обов’язкове страхування 

змушує населення звертатися за страховими послуги; найчастіше це медичне 

страхування; 
6.Наявність вибору серед страхових компаній (мається на увазі, що 

потенційний клієнт мав вибір серед різних компаній, різних умов, різних цін на 

послуги). 
Страховики життя наростили інвестиційні доходи: на 30% порівняно з IV 

кварталом 2021 року та на 43% – I кварталом 2021 року. Дохід від вкладень у 

державні цінні папери становить основу інвестиційного доходу. Доходи за 

депозитами у звітному кварталі зростали швидше. 
Страховики  були прибутковими за результатами І кварталу 2022 року. 

Фінансовий  результат  ризикових страховиків,  які  відзвітували,  перевершив  

значення за відповідний період торік попри майже незмінні показники 

операційної ефективності. Цьому сприяло помітне зменшення інших витрат. 

Прибуток  страховиків  життя збільшився незначно, а рентабельність активів 

залишилася на минулорічному рівні. 
 Висновки. Страховий сектор, як і більшість інших галузей, чутливий до 

змін у мікро- та макроекономічному середовищі, тому його прибутки повністю 

залежать від них. Українська економіка є нестабільною, що призводить до 

великих коливань попиту та пропозиції, тому досягти балансу в цій ситуації 

неможливо. Основна тенденція сьогодні – це перехід від звичайної офісної 

страховки до більш зручної інтернет-страховки, мабуть, ефективнішої та 

зручнішої за попередницю. У зв'язку з цим високим попитом користується 

Інтернет-маркетинг, який в основному характеризується його тісним зв'язком з 

Інтернет-простором і корпоративною репутацією. Загалом український 

страховий ринок має шлях розвитку, але для цього йому необхідно вирішити 

проблеми, які існують в галузі. 
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МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ 

 
Анотація. У статті розглядається зміст поняття "міжнародна 

валютна система". Розглянуто теоретичні та практичні аспекти 

функціонування, а також перспективи розвитку міжнародної валютної 

системи. Досліджено основні етапи та функції міжнародної валютної 

системи. Визначається кінцева мета її функціонування, характеризуються 

етапи її розвитку. Акцентується увага на тому, що на міжнародну валютну 

систему впливають валютні курси. 

Abstract. The article examines the meaning of the concept of "international 
monetary system". The theoretical and practical aspects of functioning, as well as 
prospects for the development of the international currency system, are considered. 
The main stages and functions of the international monetary system are studied. The 
final goal of its functioning is determined, the stages of its development are 
characterized. Attention is focused on the fact that the international monetary system 
is influenced by exchange rates. 

 
Вступ. Міжнародна валютна система являє собою сукупність грошових 

відносин, пов'язаних із формуванням, а також із розподілом валютно-фінансових 

і кредитних фондів, використанням розрахункових та платіжних засобів у сфері 

міждержавних економічних зв’язків. Кінцева мета функціонування міжнародної 

валютної системи полягає в забезпеченні ефективності міжнародної торгівлі 

товарами і послугами, і в досягненні обопільної вигоди учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Виклад основного матеріалу. Міжнародні валютні відносини пов'язані з 

функціонуванням грошей як світового інструменту, який обслуговує міжнародну 

торгівлю, міжнародний рух факторів виробництва, туризм тощо. Міжнародна 

валютна система охоплює всю міжнародну економіку, її головними елементами 

є національні та колективні валюти, міжнародні платіжні активи, механізм 

валютних паритетів і валютних курсів, умови взаємної конвертованості валют, 

міжнародні валютні ринки, міжнародні банківські та валютно-фінансові 

установи, міждержавні організації, що здійснюють валютне регулювання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.Основні функції та складові елементи міжнародної валютної системи 

Джерело: сформовано за допомогою [4, с. 200]. 

 
Міжнародна валютна система мала кілька етапів розвитку.  
Перший етап— система золотого стандарту — охоплює період з 1870-х 
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років до початку Другої світової війни (1939). За цією системою курс, 

національної валюти визначався на основі золотого паритету, тобто з 

урахуванням офіційно встановленого золотого вмісту валют, що обмінювалися 

між собою.  
Наприклад, на початку системи золотого стандарту 1 дол. США містив 

23,22 г золота, а золотий вміст британського фунта стерлінгів становив 113 г 

золота. За системи золотого стандарту національні банки були зобов’язані 

обмінювати паперові гроші на відповідну кількість золота. Але з розвитком 

міжнародної торгівлі, у зв’язку зі збільшенням її обсягів і кількості паперових 

грошей, для багатьох країн почали виникати труднощі щодо золотого 

забезпечення цих грошей. Тому з часом обмін паперових грошей на золото 

припинився. 
Другий етап— Бреттон-Вудська валютна система, принципи якої були 

закладені в угоді, підписаній 44 країнами в 1944 р. під час конференції у Бреттон-
Вудсі (США). За цією угодою, всі країни-підписанти запроваджували 

фіксований валютний курс до американського долара за допомогою фіксації в 

своїх валютах золотого вмісту.  

Іншими словами, кожна країна, визначаючи самостійно вміст золота в 

своїй валюті, вирішувала, яким має бути курс її валюти відносно американського 

долара на умовах золотого паритету. Але, на відміну від системи золотого 

стандарту, від країн не вимагалося обмінювати свої валюти на золото. 

Конвертованість у золото зберігалася лише за американським доларом — за 

ціною 35 дол. за одну унцію (480 г). 

Третій етап — Ямайська валютна система, започаткована в 1976 р., коли 

члени Міжнародного валютного фонду підписали Ямайську угоду. За цією 

угодою, замість золото фіксованих валютних курсів запроваджувалася система 

плаваючих валютних курсів.  

За таких умов курс національної валюти в кожній країні був поставлений 

у залежність від стану національної економіки та конкурентоспроможності її 

товарів на міжнародних ринках. Правила, визначені Ямайською угодою, лежать 

в основі сучасних міжнародних валютних відносин, які допускають кілька 

різновидів плаваючого валютного курсу: вільне плавання, кероване плавання, 

спільне плавання тощо.  

Міжнародна валютна система охоплює:  

 набір міжнародних платіжних засобів; 

 режим обміну валют (валютні курси); 

 умови конвертованості, міжнародних розрахунків, міжнародних 

ринків валюти й золота; 

 статус міждержавних інститутів, що регулюють валютні відносини; 

 мережу міжнародних та банківських установ, які здійснюють 

міжнародні операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Протягом всієї історії деякі види грошей набули широкого 

розповсюдження за межами країн, що їх випускали. Коли країна або імперія мала 

регіональний або глобальний контроль над торгівлею, її валюта ставала 

домінуючою і здійснювала контроль над грошовою системою того часу. Адже 
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найкраща валюта для використання є найбільш ліквідною, яка випускається 

країною з найрозвинутішою економікою, а також зазвичай з найбільшими 

імпортно-експортними ринками. Немає єдиної валюти, яка є виключним засобом 

світової торгівлі, але деякі з них можуть стати. Ось короткий огляд деяких 

найстабільніших валют в історії - Перський дарік. Дарік був золотою монетою, і 

використовувався в Персії між 522 р. до н. е. і 330 р. до н. е.Талер. Приблизно з 

1486 р. по 1908 р. талер і його варіації використовувалися в Європі як стандарт, 

за допомогою якого можна було оцінити валюту різних держав.Іспансько-
американське песо. Близько 1500 р. до початку XIX століття цей сучасник талера 

широко використовувався в Європі, Америці та на Далекому Сході; він став 

першою світовою валютою наприкінці XVIII століття. 

На міжнародну торгівлю істотно впливають валютні курси, які є 

своєрідним місточком між вартісними показниками національного і 

міжнародного ринку. 
Зниження курсу національної валюти підвищує вартість імпорту, оскільки 

іноземні постачальники змушені збільшувати ціни на свою продукцію, щоб 

компенсувати втрату надходжень від зниження валютного курсу країн своїх 

зарубіжних контрагентів. У результаті у країнах, де національна валюта 

знецінюється, зростають ціни, скорочується імпорт і споживання іноземних 

товарів, і це загалом негативно позначається на внутрішній економічній 

кон'юнктурі. Зниження валютного курсу посилює тягар зовнішніх боргів, 

зафіксованих у іноземній валюті, стає невигідною репатріація прибутків, 

одержаних іноземними інвесторами у валюті країни, в якій вони інвестували. 

Такі прибутки реінвестують або ж використовують для придбання товарів за 

внутрішніми цінами країни інвестування з метою їх подальшого експорту.  

Рис. 2. Курс Національного банку України 
Джерело: офіційний сайт Міністерства фінансів 
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Якщо валютний курс у країні підвищується, то це негативно позначається 

на її експортних галузях. Зміни в обмінних валютних курсах неминуче  
призводять і до змін у цінах імпортованих та експортованих такими країнами 

товарів. Отже, як бачимо, обмінний валютний курс є своєрідною палицею на два 

кінці. 
Є декілька методів визначення валютних курсів. Традиційним є метод на 

основі порівняння ринкових цін на золото: визначається ринкова ціна, 

наприклад, однієї унції золота в певній валюті, паралельно визначаються ринкові 

ціни унції золота в інших валютах, у результаті зіставлення чого і 

встановлюється валютний курс грошової одиниці даної країни.  
Серед зазначених чинників найістотніше впливає на валютний курс стан 

платіжного балансу тієї чи іншої країни. Коли він активний, то і курс валюти має 

тенденцію до підвищення, а коли країна має пасивний платіжний баланс на 

світовому ринку, то це означає, що за певний період її валютні витрати 

перевищують надходження з-за кордону. За цих умов пропозиція валюти цієї 

країни на світових ринках зросте, а коли перевищить попит, то її курс впаде.  
Висновки.  Таким чином, міжнародна  валютна система охоплює всю 

міжнародну економіку, її головними елементами є національні та колективні 

валюти, міжнародні платіжні активи, механізм валютних паритетів і валютних 

курсів, умови взаємної конвертованості валют, міжнародні валютні ринки, 

міжнародні банківські та валютно-фінансові установи, міждержавні організації, 

що здійснюють валютне регулювання.  

 Проаналізовано еволюцію розвитку міжнародних відносин. Розглянуто 

основні функції та складники міжнародної валютної системи. У статті проведено 

аналіз динаміки зміни курсу гривні до долара США, який свідчить про значний 

рівень інфляції національної валюти.  Зниження курсу національної валюти 

підвищує вартість імпорту, оскільки іноземні постачальники змушені 

збільшувати ціни на свою продукцію, щоб компенсувати втрату надходжень від 

зниження валютного курсу країн своїх зарубіжних контрагентів.  Якщо 

валютний курс у країні підвищується, то це негативно позначається на її 

експортних галузях. Зміни в обмінних валютних курсах неминуче призводять і 

до змін у цінах імпортованих та експортованих такими країнами товарів.   
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АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ПОТРЕБА У КРЕДИТУВАННІ 
 
Анотація: У статті проаналізовано динаміку кредитування АПК в країні. 

Актуальність теми визначається високою потребую країни у 

капіталовкладеннях для підтримки сільськогосподарського сектору країни. 

Проведено оцінку імпорту української продукції. Визначено специфіку 

кредитних відносин в аграрному секторі економіки України. Визначено шляхи 

покращиння сільськогосподарського кредиту в Україні. 
 
Abstract: The article analyzes the dynamics of agro-industrial complex lending 

in the country. The relevance of the topic is determined by the country's high need for 
capital investments to support the country's agricultural sector. An assessment of the 
import of Ukrainian products was carried out. The specifics of credit relations in the 
agricultural sector of the economy of Ukraine are determined. Ways to improve 
agricultural credit in Ukraine are identified. 

  
Вступ. Сільське господарства є особливою складовою господарського 

комплексу країни. Відновлення роботи системи «банківський сектор-
агропромисловий сектор» є одним із актуальних і складних питань сучасності. 

Важливу роль у стимулюванні аграрного сектора відіграє банківський кредит. 

Наразі за активної підтримки держави створюються найкращі умови для 

відновлення кредитування. Такі умови дадуть змогу організувати 

взаємовідносини суб’єктів кредитування для подальшого формування та 

розвитку національної економіки. 
Дослідженню особливостей процесу з питань кредитування сільського 

господадства приділяються особлива увага в працях українських і зарубіжних 

вченим: В.М. Алексійчук, І.М. Барановський, О.Є. Гудзь, М. Малік, О. 

Непочатенко, Б. Пасхавер, М.Я. Дем’яненко, П.М. Макаренко, Л.О. Мармуль, 

П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, А.В. Чупис та багато інших.   
Не зважаючи на те, що вітчизняними і зарубіжними науковцями та 

практиками проведено багато досліджень сільськогосподарського кредиту, 

враховуючи властиві йому особливості сільського господарства та специфічні 

умови країни, економіка та сучасні тенденції світової аграрної політики ще не до 

кінця розроблені. Не до кінця досліджено, насамперед, перспективи участі 

держави в сільськогосподарських виробничих кредитних організаціях, вплив 

                                                             
 Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ, Оксана 
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галузевих особливостей на кредитний процес. 
Виклад основного матеріалу. Аграрно-промисловий сектор України, 

базовою складовою якого є сільське господарство, виступає 

системоутворюючою складовою національної економіки, формує продовольчу 

та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, 

забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 

створює соціально-економічні умови сільського розвитку [1] 
Згідно з повідомленням міністерства, з загального експорту України, 

частка аграрної продукції становить 48%. Основною часткою аграрного 

експорту є зернові та олійні культури (48% і 23% відповідно). [2] 
До ТОП-5 країн, які найбільше імпортували українську 

сільськогосподарську продукцію за 2020р, увійшли Китай (10,2%), Єгипет 

(10,1%), Іспанія і Нідерланди (по 8,0%), Туреччина (6,6%). 
Потіснивши на третє місце Індію, яка три роки поспіль утримувала перше 

місце, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції у 
2019 році виборов Китай із показником 1,96 млрд.дол.  

На кредитні відносини в аграрному секторі економіки України певний 

відбиток накладає специфіка агропромислового виробництва. Серед працівників 

кредитних установ та економістів-аграріїв немає заперечень щодо потреби 

врахування специфічних особливостей сільського господарства при організації 

кредитного забезпечення.[6] 
 

 
 

Рис.1. Динаміка імпорту української продукції у 2020р 
Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
Розглянемо на практиці специфіку кредитних відносин в аграрному секторі 

економіки (табл.1). 
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Таблиця 1 
Специфіка кредитних відносин в аграрному секторі економіки 

України 
Специфічна риса Характеристика 

1 2 
Залежність від умов 

природи 
Сільське господарство – це та галузь економіки, яка значною 

мірою залежить від сил природи. Біологічні природні фактори 

більшою мірою впливають на галузь рослинництва, а саме на 

рівень врожайності сільськогосподарських культур. Несприятливі 

погодні фактори приводять до часткової або повної загибелі 

врожаю. 
Сезонність 

виробництва 
Спричиняє тимчасовий розрив у часі між авансуванням коштів у 

виробництво та їх отриманням після реалізації продукції. Сезонне 

коливання потреби в капіталі найбільш яскраво виражене у 

підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні та виробництві 

продукції рослинництва (плодоконсервні заводи, цукрові заводи) 
Безперервність процесу 

виробництва в 

сільському 

господарстві 

Забезпечення безперервної виробничої діяльності в 

агропромисловому виробництві, яка не може бути зупиненою, 

необхідно своєчасно та постійно вкладати грошові кошти та 

надавати кредити. 
Самовідтворення Частина отриманої продукції залишається у 

внутрішньогосподарському обігу (гній, корми, молодняк тварин), 

тобто не реалізується на сторону й не набуває грошової та 

товарної форми (не проходить стадії реалізації). Приблизно 30-
40% продукції в натуральній формі залишається в наступних 

циклах відтворення, а відповідно до цього сільськогосподарське 

підприємство не отримує виручки, отже воно є низько-товарним. 
Висока ризикованість 

сільськогосподарського 

виробництва 

На початковому етапі свого розвитку підприємство не має ще 

ділової репутації та компетентності вести справу, а також не має 

свого іміджу в економічних відносинах. Позичальники повинні 

мати можливість та бажання своєчасного розрахунку з 

кредитором, оскільки для кредитора вживання терміна «ризик» є 

неприйнятним. Банківським та небанківським фінансово-
кредитним інституціям байдуже, у що вкласти свої кошти, 

головне, щоб вони повернулися 
Низька прибутковість 

сільськогосподарського 

виробництва 

У сільськогосподарського підприємства спостерігається висока 

ймовірність неотримання прибутку, яка залежить не від 

господарської діяльності самого підприємства (сарана, епідемія та 

ін.); частину свого прибутку підприємству необхідно використати 

на матеріально-технічне забезпечення. 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 
В агросекторі кредитні ресурси відіграють визначальну роль ,адже 

створюють сезонний розрив між вкладенням і надходженням коштів, 

безперервність процесу відтворення, величезна потреба в оборотних коштах, що 

зробили кредит основним джерелом додаткових фінансових ресурсів. 
Обмеження власних коштів змушує агробізнес розраховувати на 

підтримка, яку надає банк через форму кредиту. У нинішній нестабільній 

ситуації ставлення фермерів до кредитів достатньо скептичні. Результати 

опитування показують, що 58% сільгоспвиробників не готові до залучення 
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кредитів, вони покладаються лише на свої можливості. Водночас 42% фермерів 

,яких приваблюють кредити, повідомили, що працюють за овердрафтом або 

залучають товарні кредити. 
На сучасному етапі розвитку українського агропромислового комплексу 

можна виділити такі шляхи покращити пропозицію сільського кредиту: 
— шляхом створення зон економічного розвитку, що забезпечить 

сприятливі умови для росту аграрного сектору стимулювати інструменти 

кредитного забезпечення сільського господарства. 
— формування професійної системи сільськогосподарських кредитних 

установ. Кредитним установам розробити спеціальні кредитні продукти для 

забезпечення та задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників у 

додаткових фінансових ресурсах; 
— можливість створення механізму іпотечного кредитування, який би 

відповідав попиту агровиробників на довгострокові джерела фінансування для 

модернізації виробництва та потребам банківської системи в мобілізації 

довгострокових ресурсів, що забезпечить ефективне використання залучених 

фінансових ресурсів;  
— розвиток кооперації в сільському господарстві. Сільськогосподарські 

кооперативи об'єднали б дрібних та невеликих виробників. Такі формування 

дали б можливість ефективно концентрувати зусилля не тільки у виробництві, 

переробці та реалізації продукції сільського господарства, а й у залученні 

капіталу та реалізації інвестиційних; 
— удосконалення системи інституцій, щодо забезпечення лізингових 

відносин. Лізинг вигідний сільгоспвиробникам і виробникам техніки та 

переробним підприємствам, оскільки, одночасно є засобом розвитку 

виробництва, реалізації техніки, застосування досягнень наукового-технічного 

прогресу;  
— формування чіткої визначеності в сфері земельних відносин. 
— гарантування «рівність» державної підтримки, адже відомо, що доступ 

до окремих програм мають не всі товаровиробники: дрібні підприємства, 

фермерські господарства, індивідуальні виробники, як правило, обмежені в 

такому фінансуванні. Реальна підтримка держави доступна для великих 

сільськогосподарських виробників.[5] 
Висновки. Сільське господарство було і залишається основною харчовою 

галуззю національної економіки, і його статус безпосередньо залежить від обсягу 

коштів, вкладених у його розвиток. Світова продовольча криза створила умови 

для розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні та відкриває 

можливості для реалізації конкурентних переваг країни, таких як великі запаси 

чорнозему, стратегічне розташування, сприятливий клімат. Серед основних 

чинників зростання аграрної економіки в Україні важливе місце належать 

кредитному забезпечені. На даний час за умови обмеженість бюджетних коштів, 

недостатні інвестиції в сільськогосподарське виробництво, кредити банки є 

єдиним реальним джерелом потреб бізнесу в кредитних ресурсах. З їх 

допомогою потреба в капіталі врівноважується його власними коштами, які є в 

його розпорядженні. 
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БІЗНЕС У ВОЄННИЙ ЧАС: ЯК ЗМІНИЛОСЯ ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Анотація. Стаття присвячена огляду змін в законодавстві України з 
врахуванням  подій,  які відбувалися у період війни. Досліджено які вимоги було 
скасовано щодо отримання ліцензій та дозволів на більшість видів діяльності. 
Проаналізовано хто зазнав найбільше втрат та як відновлюються 
підприємства в умовах воєнного стану. Обґрунтовано зміни в трудових 
відносинах в умовах воєнного стану та визначено податкові новації. 
Аргументовано необхідність  скасування перевірок та відсутність санкцій за 
несвоєчасне подання звітності, спрощені вимоги до маркування харчової 
продукції, підтримку аграріїв та проведення планової посівної кампанії. 

 
Annotation. The article is devoted to the review of changes in the legislation of 

Ukraine, taking into account the events that took place during the war. It was studied 
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which requirements were canceled for obtaining licenses and permits for most types of 
activities. It was analyzed who suffered the most losses and how enterprises recover 
under martial law. Changes in labor relations in the conditions of martial law are 
substantiated and tax innovations are determined. The necessity of canceling 
inspections and the absence of sanctions for untimely submission of reports, simplified 
requirements for labeling food products, support for farmers and conducting a planned 
sowing campaign were argued. 

 
Вступ. Податки, звітність, ліцензії, форс-мажорні обставини — що 

змінюється у відносинах бізнесу та держави у період воєнного стану? 
Після оголошення на території України воєнного стану та початку активної 

фази бойових дій більша частина бізнесу була фактично паралізована через 
різноманітні обставини. 

Починаючи від морального та психологічного шоку до економічного спаду 
ділової активності та неможливості здійснення діяльності підприємствами,  які 
знаходяться на території проведення бойових дій.  

Поряд із реальним воєнним фронтом, кіберфронтом очевидним та життєво 
необхідним є запуск потужного економічного фронту.  У сьогоднішні непрості 
часи він надзвичайно важливий для суспільства. Без економічної активності 
неможливе повноцінне функціонування держави в умовах воєнного стану.  Саме 
з цією метою держава почала активно запроваджувати комплексні зміни до 
законодавства та державних програм, спрямованих на підтримку української 
економіки.  

Цілком зрозуміло, що в таких умовах єдиним можливим способом 
підтримки бізнесу є тотальна дерегуляція, лібералізація та посилення державної 
підтримки. 

Виклад основного матеріалу.Постановою №314 від 18 березня 2022 року 
Кабмін запровадив декларативний принцип набуття права на провадження 
господарської діяльності без необхідності отримання документів дозвільного 
характеру, ліцензій тощо. 

Тобто у період воєнного стану перед початком діяльності підприємцю 
необхідно подати декларацію встановленої форми до Міністерства економіки, а 
у випадках здійснення охоронної діяльності – до Міністерства внутрішній справ.  

Водночас є низка виключень, серед яких — діяльність, пов’язана з 
радіоактивними та іншими небезпечними речовинами, видобутком корисних 
копалин, виробництвом лікарських засобів, зовнішньоекономічною діяльністю, 
організацією та проведенням азартних ігор, оцінкою відповідності щодо 
технічних регламентів тощо.  

Для цих видів діяльності порядок отримання дозвільних документів 
залишається незмінним. Подати декларацію можна онлайн через портал 
електронних довірчих послуг або на порталі Дія чи в найближчому ЦНАПі.  

Ця функція повинна бути доступна протягом тижня з моменту 
опублікування Постанови, тобто з 25 березня 2022 року.  

Після закінчення воєнного стану суб’єкти господарювання повинні не 
пізніше одного місяця, звернутися до органу ліцензування та отримати дозвіл на 
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загальних умовах, передбачених законодавством.  
Документ містить уточнення щодо дії ліцензій на виробництво, зберігання, 

обіг та продаж підакцизних товарів, щодо яких не сплачено черговий платіж або 
закінчився їх термін дії.   Зокрема, спирту, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального. На 
період воєнного стану ліцензії вважаються чинними, а платежі та продовження 
ліцензії мають бути здійснені протягом 30 днів після припинення воєнного стану. 
Постанова передбачає суттєву дерегуляцію господарської діяльності, зокрема, 
замість близько 600 різних видів ліцензій та дозволів, чинними залишаються 
лише близько 50. Внесені до Трудового кодексу зміни націлені на лібералізацію 
трудових відносин під час дії воєнного стану.  Серед основних новацій: 
можливість збільшення робочого часу з 40 до 60 годин на тиждень та зменшення 
обов'язкового вихідного дня до одного, можливість призупинення дії трудового 
договору. 

Спрощена система звільнення та скорочення працівників у зоні проведення 
активних бойових дій та звільнення від відповідальності за порушення строків 
виплати заробітної плати за умови, якщо роботодавець доведе, що така затримка 
пов’язана з веденням активних бойових дій або викликана іншими вагомими 
причинами.  

У цьому контексті варто згадати Постанову Кабінету Міністрів №212-р від 
11 березня 2022 року, яка надає право юридичним особам здійснювати видаткові 
платежі з рахунків, на кошти яких було накладено арешт органами виконавчої 
служби або приватними виконавцями, виключно на такі цілі:  

     виплата заробітної плати в розмірі не більше 5 мінімальних 
заробітних плат (6500*5 = 32 500 грн) в місяць на одного працівника;  

     сплата податків, зборів та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне страхування.  
     Закон про зміни до Податкового кодексу передбачає введення нового 

тимчасового механізму оподаткування суб’єктів господарювання, що 
добровільно можуть перейти на неї.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    

Рис. 1. Податкові новації 
 

    Зокрема, компанії з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень мають право стати 
платниками єдиного податку 3-ї групи, дана система передбачає: 

ставку податку 2% від доходу (замість 18% податку на прибуток); 

 

ПДВ (20%) з операцій на території України не застосовується; 

 

відсутнє обмеження кількості працівників.  
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Крім того, зміни передбачають також зупинення перебігу строків 
визначених Податковим Кодексом на час воєнного стану.  

    Закон передбачає також скасування податкових перевірок на час дії 
воєнного стану за винятком фактичних перевірок, зокрема щодо можливості 
сплати картками.  

    Така позиція цілком корелюється з позицією Національного Банку про 
необхідність проведення безготівкових операцій у нинішніх умовах для 
підтримки економіки України.  

    Пеня за порушення податкового законодавства внаслідок введення 
воєнного чи надзвичайного стану не нараховується, а нарахована пеня підлягає 
анулюванню. 

    Важливо додати, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №303 
від 13 березня 2022 року на час дії воєнного стану припиняється проведення 
планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) та 
державного ринкового контролю.     В той же час, виключенням є здійснення 
позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо запобігання 
неконтрольованого зростання цін на товари, що мають істотну соціальну 
значущість.  

Також суттєві послаблення відбулися у сфері податкової звітності та 
сплати податків.  Платники податків мають право подати податкову та іншу 
звітність протягом 90 календарних днів після скасування правового режиму 
воєнного стану, а отже відповідальність за несвоєчасне подання звітності під час 
воєнного стану та 90 днів після його припинення також не застосовується.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Підтримка аграріїв та проведення планової посівної кампанії 

 
Також на час дії правового режиму воєнного стану не будуть 

застосовуватися фінансові санкції за порушення пов’язані з використанням 

дозволено реалізовувати та використовувати бензин та дизпаливо, що 
відповідає екологічному стандарту Євро 2 та Євро 3; 

Розуміючи нагальність даної проблеми, були внесені відповідні зміни до 
законодавства, направлені на зменшення ціни пального та попередження його 

потенційного дефіциту, зокрема: 

для бензину, інших нафтопродуктів, важких дистилятів, скрапленого газу, 
пропану, ізобутану, встановлюється нульова ставка акцизного податку; 

 

зменшення ставки ПДВ для реалізації пального з 20% до 7%.  
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реєстраторів розрахункових операцій (РРО).  
Постановою Кабінету Міністрів України №234 від 9 березня 2022 року, 

операторам ринку харчових продуктів та кормів, які не в змозі виконати вимоги 
щодо інформації про імпортовані харчові продукти можуть здійснювати 
реалізацію продукції з інформацією викладеною іноземною мовою. При цьому, 
партії зазначених харчових продуктів та кормів повинні супроводжуватись 
інформацією про харчові продукти викладених державною мовою.  

 Дозволяється імпорт та реалізація тютюнових виробів за визначеними 
кодами з маркуванням, відповідно до вимог країни члена ЄС – виробника такої 
продукції без додержання вимог до маркування за українським законодавством. 
Їх обіг можливий протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.    
Висока вартість пального одна з причин, яка суттєво впливає в тому числі на 
можливість аграріїв ефективно провести посівну кампаніюКрім того, 
Міністерством аграрної політики та продовольства України на час воєнного 
стану було скасовано додаткові процедури із сертифікації насіння, зокрема, 
шляхом визнання іноземних сертифікатів, а також необхідність реєстрації 
сільськогосподарської техніки. Термін дії ліцензії на зберігання, 
транспортування та застосування пестицидів продовжено на 90 днів після її 
припинення або скасування. 

Висновок. Тотальна дерегуляція бізнесу та запровадження податкових 
пільг — єдиний шлях для ефективного функціонування економіки в умовах 
воєнного стану, прийняті зміні вже демонструють свою ефективність, однак це 
лише початок боротьби на економічному фронті на шляху до неминучої 
перемоги! 
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ 

БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 
 

Анотація. У статті розглянуто поняття фінансової стабільності та 

платоспроможності банківської установи. Досліджено  фінансову 

стабільність як комплексне поняття, яке характеризує стан банку, 

достатність нарощування фінансових ресурсів та раціональне управління ними, 

підтримку ліквідності та платоспроможності, забезпеченість прибутковістю 

на рівні необхідному для функціонування під впливом об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, що є стратегічним напрямом розвитку банку. Розкрита 

проблема забезпечення та зміцнення фінансової стабільності банків – складна 

та до кінця не розв’язана, не породжена сьогоденням, так як має корені й у 

минулому. 
 
Abstract. The concept of financial stability and solvency of a banking institution 

is considered in the article. Financial stability was studied as a complex concept that 
characterizes the state of the bank, the adequacy of the increase of financial resources 
and their rational management, the maintenance of liquidity and solvency, the 
provision of profitability at the level necessary for functioning under the influence of 
objective and subjective factors, which is the strategic direction of the bank's 
development . The revealed problem of ensuring and strengthening the financial 
stability of banks is complex and not fully resolved, not created by the present, as it has 
its roots in the past. 

 
Вступ.  Банк як невід’ємний суб’єкт господарювання в ринковій економіці 

постійно здійснює свою діяльність під впливом різних факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. При цьому вплив таких факторів є постійно змінним 

унаслідок дії ринкових законів ведення економічної діяльності та конкурентної 

боротьби з боку інших установ, які надають послуги на фінансовому ринку. 
Також істотний вплив на діяльність банку здійснюють кризові явища, які є 

супутнім атрибутом недосконалого ведення господарської діяльності та 

механізмів його регулювання в ринкових умовах. Тож питання стабільного 

функціонування банку набуває важливого значення. 
Ураховуючи значимість впливу банків на розвиток інших суб’єктів 

господарювання та вразливість діяльності банків з боку факторів зовнішнього 
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середовища, важливим є визначення оцінки фінансової стабільності банку. Така 

оцінка може бути як відображенням якісних змін у розвитку банку, так і засобом 

для проведення можливого порівняння функціонування банку як з погляду 

різних часових інтервалів, так і з погляду обраних для розкриття такої оцінки 

системи індикаторів банківської діяльності.  
Однак визначити одностайно зазначену оцінку досить складно внаслідок 

існування цілої множини показників, що характеризують стабільність банку. 

Тобто питання визначення підходу до оцінки фінансової стабільності банку 

потрібно розглядати відповідно до тих показників банківської діяль ності, які б 

характеризували його розвиток. 
Виклад основного матеріалу. Метою даної роботи є розкриття 

теоретичних поло жень методичного підходу до визначення оцінки фінансової 

стабільності банку та його практичне застосування. 
Беручи до уваги, що в 2014 р. Україна пережила безпрецедентне поєднання 

політичної, фінансово-економічної та банківської криз, конфлікт на сході 

України разом із накопиченими у попередні роки макроекономічними 

дисбалансами, не дивним стало руйнування макрофінансової стабільності 

держави. Дії Національного банку у цей складний період були радикальними і 

системними, цілком відповідали викликам важкої кризи. 
У 2015 р. банківська система України увійшла з невирішеними 

проблемами 2014 р. Значна девальвація гривні, спад в економіці, військові дії   

східному регіоні та анексія АР Крим, недостатній рівень корпоративного 

управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю банків. Внаслідок 

зростання рівня негативно класифікованої заборгованості банки змушені були 

створювати значні резерви за активними операціями, що неминуче негативно 

вплинуло на рівень капіталізації банківських установ. За рік банки здійснили 

відрахувань у резерви на суму 103 млрд. грн. Це стало визначальним чинником 

повернення банківської системи до збитковості – за 2014 р. збитки банківського 

сектору склали майже53 млрд. грн.. 
Взагалі, протягом останніх років кількість банків, які мають банківські 

ліцензії Національного банку України, скоротилася. За 2014 р. було визнано 

неплатоспроможним 23 банки, по 17 з яких були прийняті рішення про 

ліквідацію. Крім того, у двох банків були відкликані та анульовані банківські 

ліцензії у зв’язку з анексією Криму.  Останні півроку в період воєнних дій , 

відбулося очищення банківської системи від неплатоспроможних банків. 

Важливість відстеження фінансової стабільності банку пояснено прагненням 

досягти безперервного функціонування банків під впливом факторів 

зовнішнього середовища внаслідок його постійної змістовнності. 
Фінансової стабільності це комплексне поняття, яке характеризує стан 

банку, достатність нарощування фінансових ресурсів та раціональне управління 

ними, підтримку ліквідності та платоспроможності, забезпеченість 

прибутковістю на рівні необхідному для функціонування під впливом 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, що є стратегічним напрямом розвитку 

банку. Пріоритетність використання цього показника зумовлюється такими 

факторами: 
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1) розмір власного капіталу банку – найбільш стійка і відносно стала 

частина його пасивів, яка найменше зазнає впливу зовнішніх факторів; 
2) власний капітал відіграє роль страхового фонду, що гарантує 

збереження інших коштів; 
3) завдяки своїй стабільності власний капітал є джерелом ризикових 

операцій, які приносять найбільший прибуток банку. 
Формули для розрахунку зазначених показників наведено в табл.1. 

Таблиця 1 
Формули розрахунків коефіцієнтів та їх характеристика 

Показник Алгоритм розрахунку Характеристика Критична 

межа 
Вагоміст

ь 
 
Генеральний 

коефіцієнт 

стабільності 

 
К1=К/АР, 

де К – власний 

капітал, АР – робочі 

активи 

Показує рівень забезпечення 

покриття ризикових вкладень 

банку його власним капіталом, 

за рахунок якого погашати- 
муться можливі збитки у разі 

неповер- нення будь-якого 

активу 

 
1 

 
45 

Коефіцієнт 

миттєвої 

ліквідності 

К2=ЛА/ОВ, 
де ЛА – ліквідні 

активи, ОВ – 
зобов’язання до 

запитання 

 
Показує, чи використовує банк 

кошти клієнтів як власні 

кредитні ресурси 

 
1 

 
20 

 
Крос-
коефіцієнт 

 
К3=СО/АР, де 
СО – сумарні 

зобов’язання 

Показує рівень трансформації 

сумарних зобов’язань перед 

ощадниками, кредито- рами та 

інвесторами у кредити, 

інвестиції та посередницькі 

послуги 

 
3 

 
10 

 
Генеральний 

коефіцієнт 

ліквідності 

К4=(ЛА+ ЗК)/СО, 
де ЗК – захищений 

капі- тал у вигляді 

будівель, інвентарю, 

капвкладень, 

дорогоцінних металів 

Показує забезпеченість коштів, 

що довірені банку клієнтами, 

ліквідними активами, 

нерухомістю, цінностями, тобто 

характеризує здатність банку в 

разі непо- вернення виданих 

позик задовольнити вимоги 

кредиторів у мінімальний 

термін 

 
 
1 

 
 

15 

Коефіцієнт 

захищеності 

капіталу 

 
К5=ЗК/К 

Показує, як банк ураховує 

інфляційні процеси і яку 

частину активів розміщує у 

нерухомість, цінності та 

обладнання. 

 
1 

 
5 

Коефіцієнт 

фондової 

капіталізації 

прибутку 

 
К6=К/СК, 

де СК – статутний 

капітал 

 
Характеризує ефективність 

діяльності і незалежність від 

окремих засновників 

 
3 

 
5 

Джерело. Сформовано автором на основі власних досліджень 
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В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу час від 

часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється питання 

щодо забезпечення у кожній країні стабільного економічного розвитку, який 

значною мірою залежить від надійності банківського сектору. На жаль, 

банківська система України є найбільш вразливою до проявів економічної кризи, 

яку спричинили процеси глобалізації та її наслідків. Хвиля кризових явищ, що 

охопили економіку, викликала потребу в поглибленні економічних досліджень у 

сфері пізнання основних закономірностей фінансової стабільності, під якою 

розуміють комплексне поняття, яке характеризує стан банку, достатність 

нарощування фінансових ресурсів та раціональне управління ними, підтримку 

ліквідності та платоспроможності, а головне забезпеченість прибутковістю на 

рівні необхідному для функціонування під впливом об’єктивних та суб’єктивних 

факторів. Так як, в умовах ринкової економіки саме прибуток є вираженням 

фінансової стабільності та міцної позиції на ринку, виступає базою для 

збільшення і оновлення основних фондів, приросту власного капіталу, підтримки 

ліквідності балансу та розвитку банківських послуг. 
Управління прибутком базується на результатах аналізу прибутковості, 

який дає можливість виявити проблемні місця функціонування банку та вчасно 

прийняти рішення щодо усунення проблем, що призведе до підвищення 

ефективності діяльності банку та забезпечення його фінансової стабільності. 

Аналіз прибутковості банківського сектору України показав багатомільйонні 

збитки протягом останніх чотирьох років, які були спровоковані відрахуваннями 

банків в резерви під знецінені активи. 
Висновок. Багатомільйонні збитки, спровоковані значними 

відрахуваннями банків в резерви, були і залишаються головною проблемою 

банківської системи в останні роки. Вирішенням цієї проблеми може стати 

використання таких методів захисту як кредитне страхування та кредитні 

деривативи. Кожен банк має працювати як єдиний механізм. Аби більш детально 

зрозуміти та наочно мати змогу оцінити як можна змінити бізнес-процеси в 

банку на ті, що матимуть дійсний ефект в покращенні та підвищенні 

забезпечення фінансової стабільності не тільки банку як цілої системи, а і деяких 

його елементів, пропонується імплементувати стратегічну карту, яка може 

використовуватися і для окремого відділу чи департаменту, приділивши увагу 

питанням фінансів, персоналу, клієнтів та внутрішніх процесів роботи банку та 

розробити чітку схему їх взаємодії. Звісно, можливо одразу не буде стрімкого 

ефекту як має очікуватись, але тим не менш з плином часу та вдосконаленням 

наведених пропозицій, можна буде за декілька кварталів побачити перші 

результати запропонованих нововведень. 
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Анотація. У статті проаналізовано місце АПК України у світовому 

експорті агропродовольчої продукції. Досліджено стан вітчизняних 

агровиробників в умовах в умовах повномасштабного воєнного вторгнення росії 

в Україну та зроблено висновки про необхідність державної підтримки 

фінансового забезпечення аграріїв. Висвітлено умови банківських кредитів «5-7-
9%» та обсяги надання державної підтримки агровиробникам у лютому-
жовтні 2022 р. Виокремлено області, які отримали найбільше державної 

допомоги на аграрний сектор економіки та банки, які є лідерами у наданні 

банківських кредитів агровробникам. 
 
Аnnotation. The article analyzes the place of the agro-industrial complex of 

Ukraine in the world export of agri-food products. The state of domestic agricultural 
producers in the conditions of a full-scale military invasion of Russia into Ukraine has 
been studied and conclusions are drawn about the need for state support for the 
financial support of farmers. The conditions of bank loans «5-7-9%» and the volume 
of state support provided to agricultural producers in February-October 2022 are 
reflected. The areas that received more state assistance for the agricultural sector of 
the economy and banks that are leaders in providing bank loans to agricultural 
producers are highlighted. 
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Вступ. Аграрний сектор економіки України протягом багатьох років 

займав провідні позиції як у країні, так і серед світових експортерів. Частка 

продукції аграрного сектору економіки у ВВП України станом на 2021 р. 

становила більш як 20%, це найвищий показник серед усіх секторів економіки, 

понад 40% загального експорту також припадало на агропродукцію (7,3%, 

кукурудзи – 2%, ячменю – 5%, соняшникового насіння – 27%) [1]. 
Повномасштабне вторгнення росії на територію України спричинило низку 

проблем, зокрема, було зруйновано нагалоджені логістичні ланцюги, 

сільськогосподарські землі, відведені під посіви, було заміновано, до частини 

немає доступу, на землях, де вдалося провести посівну кампанію – урожай було 

спалено, знищено сільськогосподарську техніку та склади.  
Попри відважність аграрії, подальший розвиток аграрного сектору 

економіки України призупинений, що є значною загрозою забезпечення 

продовольчої безпеки у всьому світі. Ціни на пшеницю зросли до найвищих цін 

з 2008 року у відповідь на атаки 2022 року. Тривала блокада українських 

морських портів і збройні напади на цивільні вантажні судна, призвели до 

порушення глобальних поставок пшениці, що може спричинити тривалу 

продовольчу кризу в Ємені, Афганістані, Єгипті та Східній Африці [2, с. 181]. 
Актуальним питанням в умовах, що мають місце в Україні, є не тільки 

можливість проведення посівної кампанії, але і пошук додаткових джерел 

фінансування. Таким чином, метою проведення дослідження є обґрунтування 

ролі банківського кредитування аграрного сектору економіки у період воєнного 

стану. 
Виклад основного матеріалу. У роботах багатьох вчених-економістів, як 

В.І. Аранчій, Л.О. Вдовенко, І.Б. Висоцька, Б.А. Дадашев, М.Я. Дем’яненко, 

А.М. Ісаян, О.Л. Руда наводиться ґрунтовний аналіз та зміст банківського 

кредитування аграрного сектору економіки, проблем його функціонування та 

можливих шляхів покращення кредитного забезпечення АПК. Проте 

недостатньо дослідженими залишаються питання банківського кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників в умовах воєнного стану та інших 

викликів в Україні. 
В нинішніх умовах державна підтримка є вкрай необхідною, адже багато 

галузей є критичними для економіки країни. Особливу увагу уряд приділяє 

аграрній сфері, адже проведення посівна кампанія цього року у деяких регіонах 

України виявилося дуже ускладненим бойовими діями. Тому держава 

максимально сприяла аграріям у веденні діяльності, адже від них залежить 

продовольча безпека країни та світової спільноти [5]. Державні механізми 

допомоги для агровиробників у 2020 р. включають допомогу з постачанням 

товарно-матеріальних ресурсів (наприклад, дизельного палива); ініціювання 

держзакупівлі готової сільськогосподарської продукції у агровиробників; 

внесення змін до податкового законодавства; введення квоти на експорт; 

оптимізація процесу реєстрації сільськогосподарської техніки; покращення 

умови для кредитування аграріїв банками. 
Загальна потреба українських аграріїв у коштах для посівної кампанії 
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склала близько 100 млрд грн. На початок посівної кампанії 2022 р. аграрні 

підприємства встигли підготуватися на 80%. Міністерству аграрної політики та 

продовольства України спільно з Кабінетом Міністрів України критично 

важливо було знайти близько 25 млрд грн. Тому було прийнято рішення 

ініціювати постанову щодо запровадження механізму надання державних 

гарантій сільгоспвиробникам [2, с. 183]. 
З березня 2022 р. офіційно стартувала Державна програма підтримки 

аграріїв в умовах воєнного стану (програма держпідтримки «5-7-9%» і програма 

державних портфельних гарантій були синхронно доповнені «аграрним» 

напрямом). Держава виділила 25 млрд грн на підтримку агровиробників для 

проведення посівної кампанії-2022. Згідно з умовами програми, агровиробники 

України мають можливість отримати цільове кредитування до 50 млн грн під 0% 

річних на 6 місяців. Держава бере на себе процентні витрати за такими кредитами 

та фінансовий ризик за кредитами агровиробників перед банками в сумі 80% від 

тіла кредиту. Право на участь у програмі мають с/г підприємства, у яких більше 

75% — це виручка від реалізації с/г продукції, з річним оборотом — до 20 млн 

євро [6]. 
Всього за період війни (лютий-жовтень) видано біля 64 млрд грн кредитів: 
1) 38,5 млрд грн – на посівну кампанію під нульову ставку та кредитні 

гарантії; 
2) більше 70% підтримки фінансування посівної було надано 

держбанками; 
3) більше ніж 13 тисяч сільськогосподарських позичальників отримало 

кредитну підтримку. 
Активно кредитували близько 30 банків різної форми власності 

(АТ КБ «ПриватБанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», 

АТ «Укрексімбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Прокредит Банк», АТ «Райффайзен 

Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 

АТ «Кредобанк», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «БАНК АЛЬЯНС», 

АТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ АКБ «Львів», АТ «ПІРЕУС 

БАНК МКБ», АТ «МТБ БАНК», АТ «МІБ», АТ «Комерційний Індустріальний 

Банк», ПАТ «Кредитвест банк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «Полтава-
Банк», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», АТ «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «А-БАНК» та інші банки). При чому 

банки не тільки поновлювали угоди, укладені раніше, але й видавали нові 

кредитні ліміти [7]. 
Комерційні банки подають до НБУ заявки на отримання кредитів 

рефінансування для підтримки грошової ліквідності та реалізації нових 

кредитних проектів в рамках програми. 
У цілому до жовтня 2022 р. 34496 аграріїв залучили кредитів на 

63,659 млрд грн. З них під посівну кампанію до 1 червня – на суму 

38,551 млн грн. Із 1 червня по сьогодні – 25 млрд 108 млн грн. Загалом за 

програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,792 млрд грн. 
Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період є: Київська, 

Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Полтавська, 
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Чернігівська, Волинська, Хмельницька області (рис. 1) [8]. 
Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: «Райффайзен Банк» 

(13,829 млрд грн), «ПриватБанк» (13,334 млрд грн), «Ощадбанк» 

(10,560 млрд грн), «Укргазбанк» (6,598 млрд грн), «Креді Агріколь банк» 

(5,727 млрд грн), «ПУМБ» (4,468 млрд грн), «Укрексімбанк» (3,311 млрд грн), 

«Прокредит Банк» (1,737 млрд грн). За перший тиждень жовтня 2022 р. 

870 аграріїв отримали кредитів на 1,151 млрд грн. Найбільше банківських 

кредитів залучили аграрії Київської – 251 млн грн, Одеської – 145,2 млн грн, 

Львівської – 144 млн грн та Дніпропетровської областей – 107,7 млн грн [8]. 
Крім того Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 р. № 916 

[9] пролонговано з 6 місяців до 12 місяців кредити за ставкою 0 % річних, які 

надавалися під посівну кампанію. 

 
Рис. 1. Топ-10 регіонів за обсягами кредитування аграрних підприємств 

(лютий-жовтень 2022 р.) 
Джерело: сформовано автором за даними [8] 
 
Звісно, воєнні дії є ризиковими як для позичальників, так і для банків. Тому 

під час прийняття рішення про видачу кредиту фінансові установи враховують, 

в якій зоні з точки зору ризику знаходиться підприємство, а також слідкують за 

змінами, адже ситуація на фронті змінюється, і деякі території звільняються від 

окупації, таким чином, там треба починати відновлення економіки. Зафіксовано 

випадки, коли банки відмовляли у кредитуванні аграріям із Миколаївської, 

Харківської, Чернігівської, Київської областей та інших регіонів, в яких 

відбувалися або відбуваються бойові дії, зважаючи на високі ризики [10]. Однак 

виходом з такої ситуації може бути розподіл ризиків між державою – на 80% та 

сільгоспвиробником – на 20%. Банк у такому випадку не буде мати жодних 

ризиків. Але кінцеве ухвалення таких рішень залишається за банками, які досить 

часто не готові розширювати кредитний портфель на ризикових територіях. 
Висновки. Україна до початку повномасштабного вторгнення, була 
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інтегрованою у світові логістичні процеси, зокрема через постачання 

продовольства у інші країни світу. Повномасштабне вторгнення росії та 

введення воєнного стану в Україні порушили роками налагоджені логістичні 

ланцюги експорту агропродукції: заблокували морські порти, пошкодили 

залізничну інфраструктуру, знищили майже усі нафтобази та нафтопереробні 

підприємства, зруйнували безліч елеваторів та зерноскладів, замінували поля 

тощо. Це завдало нищівних втрат економіці України, та АПК зокрема, і 

поставило під загрозу стабільність глобальної продовольчої безпеки. Тому 

навесні 2022 р. сільгоспвиробники вкрай гостро потребували банківського 

кредитування для проведення посівної та поповнення обігових коштів, сьогодні 

потреба є більш гострою: проводиться посівна озимих культур, але запасів у 

аграріїв немає. 
З березня 2022 р. офіційно стартувала Державна програма підтримки 

аграріїв в умовах воєнного стану (програма держпідтримки «5-7-9%» і програма 

державних портфельних гарантій були синхронно доповнені «аграрним» 

напрямом). Всього за період війни (лютий-жовтень) видано біля 64 млрд грн 

кредитів. Під час дослідження було встановлено, що державна підтримка аграріїв 

України та активна позиція банківської системи дали змогу вчасно відреагувати 

на проблему та вжити усіх заходів для її усунення. Посівна у 2022 р. навесні 

відбулася, попри безліч труднощів, загроз та ризиків.  
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СТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ 
 
Анотація. У статті представлений аналітичний огляд існуючих 

регіональних валютних союзів, проблеми та перспективи їх функціонування в 

сучасному глобальному фінансовому середовищі. Автором розглянуті найновіші 

регіональні валютні ініціативи та можливості їх імплементації, дано короткий 

огляд сценаріїв розвитку регіональних валютних союзів в контексті формування 

нової світової валютно-фінансової системи. 
 
 Abstract. In the article an analytical review of the present monetary unions is 

examined, its problems and perspectives of the functioning in a modern global 
financial environment. The author examined the most recent regional monetary 
initiatives and the opportunities of its implementation, a short review is given to the 
possible scenarios of the regional monetary unions development in the context of the 
new global monetary system formation. 

 
Вступ. Світова фінансова криза показала, що американський долар не 

може залишатися надалі абсолютно єдиним платіжним та кредитним засобом, 

незважаючи на економічну міць США. Але валюти інших країн тим більше не 

можуть його замінити, що породжує передумови для виникнення валютних 

регіональних ініціатив на противагу долару. 
Функціонування долару США як єдиної резервної валюти 

унеможливлюється сучасними умовами в валютно-фінансовій сфері і вказує на 

послаблення ролі США в глобальній економіці і появу нових гравців. У зв’язку 
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з цим виникає потреба у розробці нових валютних систем, які б могли 

протистояти екзогенним факторам і задовольнити сучасні вимоги та виклики. 
Виклад основного матеріалу. Незначна частина наукових робіт 

присвячена проблематиці створення та функціонування регіональних валютних 

систем, що пояснюється відносною новизною проблеми. Це питання 

розглядається лише в контексті функціонування глобальної фінансової системи 

та як складової глобальної фінансової архітектури. Окремих робіт, присвячених 

темі дослідження, дуже мало, зважаючи на нещодавню активізацію та посилення 

процесів регіоналізації. 
Метою статті є аналіз перспектив розвитку регіональних валютних 

ініціатив та можливості їх імплементації. Відповідно до поставленої мети, стаття 

покликана розглянути наступні питання: 
1. ретроспективний аналіз регіональних економічних ініціатив та результати 

їхньогофункціонування; 
2. дослідження сучасних регіональних валютних систем та оцінка їхнього 

функціонування. 
3. окреслення перспектив сучасних регіональних валютних ініціатив. 

Ідея створення регіональних валютних систем не є новою. Найстарішою з 

існуючих регіональних валютних інтеграцій є Південноафриканська, створена в 

1910 році. У 1921 р. було створено Резервний банк Південної Африки, що 

призвело до використання південноафриканського фунта, як єдиного законного 

засобу платежу в країнах, що входили до угрупування. У 1961 р. із створенням 

ПАР було замінено фунт на південноафриканський ранд. Валютний простір 

ранду (Rand Monetary Area) проіснував до 1986 року і був замінений на 

Тристоронню угоду про валютний простір (у зв’язку із зміною позиції 

Свазіленду). У 1992 році на базі Конференції по координацію розвитку країн 

Південної Африки (СААДК) було створено торгово-економічний союз країн 

Південної Африки (САДК). В 2005 році голова Центрального банку ПАР Тіто 

Мбовено, виступаючи перед бізнес-колами ПАР, заявив, що вже до 2016 року 

може з’явитися нова валюта САДК. Забезпечуватися нова валюта буде ПАР та 

Ботсваною. На нову валюту можуть перейти всі країни САДК.  
В 1983 р. був сформований комітет, що складається з керівників валютних 

агентств і центральних банків держав Перської затоки. Його ціль - здійснення 

координації фінансової, грошово-кредитної й банківської політики. Були 

створені спеціальні комітети для вивчення технічних аспектів співробітництва й 

інтеграції в області нагляду, контролю, підготовки банківських і платіжних 

систем. В 1985-1987 рр. ці структури здійснювали загальну прив'язку валют як 

першого кроку на шляху до єдиної валюти. При цьому консенсус досягнутий не 

був. До кінця 90- х рр., з урахуванням прогресу, досягнутого в митному союзі 

держав Затоки, а також успішного співробітництва з ЄС, який готувався 

прийняти євро, знову була піднята тема єдиної валюти. На саміті в Бахрейні 

(грудень 2000 р.) було ухвалене рішення про прийняття долара США в якості 

загальної прив'язки валют держав на даному етапі. 
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Таблиця 1 
Короткий огляд історії ЄЕС та ЄС 

Джерело: сформовано за даними історії ЄЕС та ЄС 
 

Дата Угода/подія Зміст 
1 2 3 

вересень 
1950 р 

Угода про 

створення 

Європейського 

платіжного союзу 

(ЄПС) 

Створення Європейського платіжного союзу (ЄПС) ), який був 

розпущений наприкінці 1958 р. До складу союзу входили 17 країн 

Західної Європи. Валютою ЄПС була міжнародна розрахункова 

валютна одиниця — єпуніт (європейська платіжна одиниця), яка 

дорівнювала золотому вмісту долара США на той період — 0,888671 г 

чистого золота.  

1 січня 

1958 р. 

Римський договір 

набув чинності 
Римський договір набув чинності, і шість європейських країн — ФРГ, 

Франція, Нідерланди, Бельгія, Люксембург й Італія заснували ЄЕС 

(European Communities, EC), відоме як «Спільний ринок». 

грудень 

1969 р. 
Саміт в Гаазі 

Прийняте рішення про створення в Європі економічного і валютного 

союзу. Розробку плану створення союзу було доручено комітету на 

чолі з президентом Ради міністрів Люксембургу і міністром фінансів 

П. Вернером. 

березень 

1972 р. 

Запровадження 

«європейської 

валютної змії» 

Запровадження «європейської валютної змії» {Currency Snake) — 
режиму узгодженого коливання західноєвропейських валют щодо 

долара США у чітко визначених межах (±2,25 %). 

1973 р. 

Засновано 

Європейський фонд 

валютного 
співробітництва 
(ЄФВС) 

Основне завдання полягало в регулюванні регіональної міждержавної 

валютної взаємодії країн — членів ЄЕС і наданні кредитів для 

покриття дефіциту платіжних балансів і розрахунків щодо 

регулювання валютного курсу. Діяльність фонду не була ефективною, 

внаслідок чого країни припинили запозичення єврокредитів. 

березень 

1979 р. 

Початок 

функціонування 
ЄВС 

Почала функціонувати Європейська валютна система, ініціаторами 

якої стали французький президент Ж. д'Естен і німецький канцлер X. 

Шмідт. Водночас виникла нова європейська валюта — ЕКЮ (European 

Currency Unit, ECU), що базувалась на «кошику» (наборі) валют країн 

— членів ЄЕС. 

червень 

1988 р. 

Створення комітету 

з питань 

економічного 

валютного союзу 

Створення комітету з питань економічного валютного союзу на чолі з 

президентом Європейської Комісії Ж. Делором було започатковано 

другий етап західноєвропейської валютної інтеграції. До складу 

комітету увійшли голови центральних банків країн ЄЕС та незалежні 

експерти. 

7 лютого 

1992 р. 
Маастрихтський 

договір 

Маастрихтський договір був підписаний і набув чинності у листопаді 

1993 р. Маастрихтським договором були визначені такі основні 

аспекти:• правова база економічного і валютного союзу та майбутньої 

єдиної валюти;• інституціональна структура ЄВС;• остаточний графік 

переходу до ЄВС;• критерії конвергенції країн — членів ЄЕС до 

економічного і валютного союзу;• пріоритети кредитно-грошової 

політики ЄВС. Європейське економічне співтовариство 1 січня 1994 р. 

Було перетворено на Європейський Союз (ЄС) {European Union, EU). 

1994 p. 

Створення 

Європейського 

монетарного 

інституту 

створення Європейського монетарного інституту {European Monetary 

Institute, EMS), функціями якого була координація валютної політики 

центральних банків держав — членів ЄС і підготовка появи 

Європейського центрального банку. З 1 січня 1994 р. до 31 грудня 1998 

р. координувалася грошова політика європейських емісійних банків, 

здійснювалась підготовка переходу від ЕКЮ на єдину європейську 

валюту євро, темпи економічного розвитку країн Є С наближалися до 

критеріїв вступу до валютного союзу. 

1 липня 

1998 р. 

Створення 

Європейського 

центрального банку 

(ЄЦБ) 

Датою створення Європейського центрального банку (ЄЦБ) (European 
Central Bank, ЕСВ) і Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) 

(European System of Central Banks, ESCB). 



218  

Графік просування до Валютного союзу передбачав: держави - члени 

домовляються про відповідні критерії конвергенції економічних показників до 

кінця 2005 р. Так, на думку аналітиків Ради співробітництва арабських держав 

Перської затоки, можна було підготуватися до введення єдиної валюти не 

пізніше з 1 січня 2010 р. Протягом останніх чотирьох років компетентні комітети 

Ради обговорювали економічні критерії й визначали її елементи, методи 

розрахунків, прийнятні ціни, межі економічної конвергенції за допомогою 

Центробанку ЄС і Всесвітнього банку. Верховна рада ( 26-a сесія, Абу-Дабі, 

грудень 2005 р.) затвердила критерії для досягнення економічної конвергенції й 

фінансової й валютної стабільності, а на наступних засіданнях Верховної ради ( 

27-a сесія, Ер- Ріяд, грудень 2006; 28- a сесія, Доха, грудень 2007) визначив 

подальший фінансовий інструментарій.Найуспішнішим прикладом валютної 

регіональної інтеграції є Європейський союз. 
Основними проблемами у ЄС на сьогодні є: 
- втрата можливості державами-членами ЕВС користуватись 

політикою валютногокурсу, відсотковими ставками, а також значною мірою, 

фіскальною політикою з метою протидії сповільненню економічного зростання; 
- труднощі у виробленні економічної та монетарної політики, що 

відповідала б по-требам усіх держав-членів (через відмінності у рівнях 

економічного розвитку); 
- брак можливостей підтримки ресурсами з бюджету ЄС проблемних 

регіонів, щомогло б компенсувати втрату традиційних інструментів. 
Постійною темою для дискусій є північноамериканська регіональна 

валюта або амеро. Амеро - можлива валюта, яка замінить американський та 

канадський долари та мексиканський песо. Концепція Північноамериканської 

валюти ідентична з європейською. Але лідери трьох націй заявляють, що на 

даний момент не існує офіційних планів такого злиття. Жоден представник 

країни офіційно не запропонував перехід на спільну валюту, так само як ніхто з 

них не виносив на розгляд введення спільної валюти як частину концепції 

партнерства цих країн. 
АС: стратегія АС полягає в формуванні валютних союзів, в першу чергу, 

існуючих регіональних економічних співтовариств. Ці регіональні союзи мають 

бути проміжним етапом, який призведе до об’єднання в один Африканський 

центральний банк з єдиною валютою. Один із основних недоліків, пов’язаних з 

залежністю мети введення єдиної африканської валюти від попередньо 

створених валютних союзів, полягає в тому, що або не всі країни захочуть 

приєднатися, або у країни кожного з регіонів знайдуть мало стимулів для 

приведення своєї економічної політики до певних стандартів. Але існує 

принаймні два альтернативних варіанти, які в майбутньому можуть виявитися 

перспективними. 
По-перше, можливе обмежене розширення існуючих валютних союзів, 

адже таке розширення може надати країнам-членам значні стимули до розгляду 

економічної політики потенційних членів. Враховуючи відсутність податково-
бюджетної дисципліни, дуже важливо використовувати мету створення 

валютного союзу для стимуляції дисципліни і покращення управління. По мірі 
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розширення такого союзу, він стає все більш привабливим для інших країн. 
По-друге, в рамках висунутої АС ініціативи створення НЕПАД (Нове 

партнерство в інтересах розвитку Африки), тиск з боку інших валютних союзів 

в Африці може спричинити швидші темпи економічного росту, покращенню 

політики та управління. Це б, в свою чергу, сприяло регіональній економічній 

інтеграції, включаючи валютний союз.  
Азія: поява нової єдиної валюти цілком реально, але, швидше за все, це 

відбудеться далеко не так скоро. Традиційно азіатські країни мають більші 

золотовалютні резерви Китай, Японія, Індія входять до числа світових лідерів по 

цьому показникові. При цьому їх запаси практично повністю орієнтовані на 

долар. Разом з тим, більшість азіатських країн одночасно є й власниками 

американських боргів, і долар, який останнім часом демонструє тенденцію до 

нестабільності, суттєво підвищує їхні боргові ризики. Тому цілком закономірно, 

що країни Азії не прагнуть ризикувати. Важливим фактором також є зміна 

позиціонування країн Азії в світі. Навряд чи вони прагнуть продовжувати 

позиціонувати себе на світовій економічній сцені винятково як виробники 

дешевих товарів. Той же Китай, наприклад, претендує на роль розвиненої країни. 

Нещодавно він оголосив про нову економічну стратегію, у якій величезне місце 

приділяється стимулюванню внутрішнього попиту й забезпеченості самих 

китайців. Швидше за все, це приведе до подорожчання юаню. 
Висновки. На шляху реалізації проекту існує чимало перепон. Насамперед 

, виявився різний ступінь готовності до реалізації процедури в цілому й окремих 

її складових. До того ж Оман у грудні 2006 р. оголосив, що в 2010 р. не вступить 

у Валютний союз. ОАЕ в травні 2009 р. також відмовилися брати участь у 

фінансовому об'єднанні, за словами президента Центробанку ОАЕ, принаймні до 

2015 р. Інші чотири країни - члена Ради (Саудівська Аравія, Кувейт, Катар і 

Бахрейн) від наміру не відмовляються. Тим часом вирішені деякі організаційні 

питання.  
Криза може як сповільнити, так і прискорити процес створення Валютного 

союзу. Державні фонди в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, 

Омані, Кувейті, Катарі й Бахрейні понесли значні втрати. Акції провідних 

підприємств на внутрішньому ринку з початку поточного року (тобто за перші 

чотири місяці 2009 р.) втратили майже 50% своєї вартості. 
Як буде розвиватися даний процес передбачити досить складно. 

Регіональні ініціативи можуть бути замінені теорією «цільових валютних зон» - 
групування окремих валют в деяких зонах навколо валют-лідерів , між якими 

утримуються якщо не фіксовані курси, то обмежені коливання. З іншого боку, 

існує теорія щодо створення світових грошей, які замінять усі національні 

валюти. Таким чином, розвиток процесу глобалізації валютних відносин, а з ним 

і регіоналізація, набирає новий виток свого розвитку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ США 
 

Анотація. У статті розглянуто основні етапи економічного розвитку 

США, розроблено їх періодизацію, виявлено основні характерні риси і наслідки 

кожного з етапів. Досліджено структуру зовнішньоекономічної та інноваційної 

систем США, визначено основні тенденції їх розвитку в майбутньому. 
 
Abstract. The article examines the main stages of the economic development of 

the United States, develops their periodization, reveals the main characteristics and 
consequences of each of the stages. The structure of the foreign economic and 
innovation systems of the USA was studied, and the main trends of their development 
in the future were determined. 

 
Вступ. Сполучені Штати є високорозвиненою країною з вільною 

ринковою економікою і мають найбільший у світі номінальний валовий 

внутрішній продукт і чисте багатство. Він займає друге місце за паритетом 

купівельної спроможності (ПКС) після Китаю. У 2022 році він мав восьмий у 

світі ВВП на душу населення (номінальний) і дев'ятий за величиною валового 

внутрішнього продукту на душу населення (ПКС). Сполучені Штати мають най 

технологічнішу та най інноваційнішу економіку у світі. Їхні фірми займають 

лідируючі позиції або знаходяться поблизу них. Технологічний прогрес США 

проявляється особливо у сфері штучного інтелекту, комп'ютерів, фармацевтики, 

медичного, аерокосмічного та військового обладнання. Долар США є валютою, 

яка найчастіше використовується в міжнародних операціях, і є головною 
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резервною валютою світу, що підтримується його економікою, стабільним 

урядом, надійним військовими захистом, його роллю еталонного стандарту для 

нафто доларової системи, а також пов’язаним із взаємними впливами між євро 

та доларом і великим ринком казначейських зобов'язань США. Кілька країн 

використовують долар як свою офіційну валюту, а в інших вона є валютою де-
факто. Найбільшими торговими партнерами Сполучених Штатів Америки є 

Китай, Європейський Союз, Канада, Мексика, Індія, Японія, Південна Корея, 

Велика Британія та Тайвань. США є найбільшим у світі імпортером і другим за 

величиною експортером. США мають угоди про вільну торгівлю з декількома 

країнами, зокрема USMCA, Австралією, Південною Кореєю, Швейцарією, 

Ізраїлем та кількома іншими, які діють або перебувають у стадії переговорів. 
Виклад основного матеріалу.  Економічна історія Сполучених Штатів 

почалася з британських поселень уздовж східного узбережжя в XVII-му і XVIII-
му століттях. Населення Америки після 1700 року швидко зросло, а імпорт і 

експорт зростали разом із цим. Африка, Азія і найчастіше Європа сприяли 

торгівлі колоній. Ці 13 колоній отримали незалежність від Британської імперії 

наприкінці XVIII століття і швидко переросли від колоніальної економіки до 

економіки, зосередженої на сільському господарстві. 
За 180 років США виросли до величезної, інтегрованої та 

індустріалізованої економіки, яка становила близько однієї п’ятої світової 

економіки. У результаті ВВП США на душу населення наблизився до ВВП 

Британської імперії , а також інших країн, які раніше відставали в економічному 

відношенні, і зрештою перевищив його. Економіка підтримувала високі 

зарплати, що приваблювало мільйони іммігрантів з усього світу. У 1820-1830-х 

роках масове виробництво замінило ремісників фабриками. Нові урядові 

постанови посилили патенти. 
На початку 1800-х років Сполучені Штати були країною, в котрій в  

основному розвивалося сільське господарство, а понад 80 відсотків населення 

займалося землеробством. Більшість виробництва було зосереджено на перших 

етапах переробки сировини, де лідирують пиломатеріали та лісопильні заводи, 

текстиль, а також ремісництво. Багаті запаси ресурсів сприяли швидкому 

економічному розвитку протягом дев'ятнадцятого століття. Велика кількість 

землі дозволяла зростати кількості фермерів, але діяльність у сфері виробництва, 

послуг, транспорту та інших секторах зростала набагато швидшими темпами. 

Таким чином, до 1860 року частка сільського населення в США впала з понад 80 

відсотків до приблизно 50 відсотків [1, 5c.].  
У XIX столітті рецесії часто збігалися з фінансовими кризами . За панікою 

1837 року прослідувала п’ятирічна депресія з крахом банків і рекордно високим 

рівнем безробіття. Через значні зміни в економіці протягом століть важко 

порівняти гостроту сучасних спадів із ранніми спадами. Рецесії після Другої 

світової війни, здається, були менш серйозними, ніж попередні рецесії і причини 

цього випливали із наслідків цієї війни. 
На початку ХХ століття нові інновації та вдосконалення існуючих 

інновацій відкрили двері для покращення рівня життя американських 

споживачів. Багато фірм виросли, скориставшись перевагами економії в 
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масштабах усієї країни і кращим зв’язком для ведення операцій по всій країні. 

Концентрація в цих галузях викликала побоювання щодо монополії, яка може 

спричинити зростання цін та вплинути на зниження обсягів виробництва, але 

багато з цих фірм скорочували витрати настільки швидко, що тенденції були до 

зниження цін і збільшення виробництва в цих галузях. Багато робітників 

поділяли успіх цих великих фірм, які зазвичай пропонували найвищу зарплату в 

світі. 
Сполучені Штати є найбільшою національною економікою світу за рівнем 

ВВП принаймні з 1920-х років. Протягом багатьох років після Великої депресії 

1930-х роках, коли небезпека рецесії здавалася найбільш серйозною, уряд 

зміцнював економіку, здійснюючи великі витрати або знижуючи податки, щоб 

споживачі витрачали більше і сприяючи швидкому зростанню грошової маси., 

що також спонукало до збільшення витрат. Уявлення про найкращі інструменти 

для стабілізації економіки суттєво змінилися між 1930-ми та 1980-ми роками. Від 

епохи Нового курсу, яка почалася в 1933 році, до ініціатив Великого суспільства, 

що почалася в 1960-их роках національні політики покладалися головним чином 

на фіскальну політику впливу на економіку.  
Під час світових війн двадцятого століття Сполучені Штати досягли 

кращих результатів, ніж решта учасників бойових дій, тому що жодна з Першої 

світової війни та відносно незначна частина Другої світової війни не велася на 

території Америки (і жодної на території тодішніх 48 штатів). Проте навіть у 

Сполучених Штатах війни означали жертви. Під час піку Другої світової війни 

майже 40 відсотків ВВП США було спрямовано на військове виробництво. 

Рішення щодо великих секторів економіки в основному приймалися для 

військових цілей, і майже всі відповідні ресурси були спрямовані на військові 

зусилля. Виробництво багатьох товарів були нормовано, ціни та заробітна плата 

контролювалися, а багато споживчих товарів тривалого користування більше не 

вироблялися. Великі верстви робочої сили були прийняті в армію, отримували 

половину зарплати, і приблизно половину з них відправляли на гарантії безпеки. 
Підхід, висунутий британським економістом Джоном Мейнардом 

Кейнсом, надав обраним посадовцям провідну роль у керуванні економікою, 

оскільки витрати та податки контролюються президентом США та Конгресом. 

«Бебі-бум» показав різке зростання народжуваності в період 1942–1957 років; це 

було спричинено пізніми шлюбами та народженням дітей у роки депресії, 

сплеском добробуту, попитом на заміські односімейні будинки (на відміну від 

квартир у центрі міста) і новим оптимізмом щодо майбутнього. Бум досяг 

вершини приблизно в 1957 році, а потім повільно пішов на спад [2]. 
Сполучені Штати Америки посідає другу за величиною загальну оцінену 

вартість природних ресурсів, яка становила 44,98 трильйона доларів США в 2019 

році, хоча джерела розходяться в своїх оцінках. Серед держав-членів ОЕСР 

американці мають найвищий середній дохід домогосподарства та дохід 

працівників. У 2013 році вони мали шостий за величиною середній дохід 

домогосподарства у порівнянні з четвертим у 2010 році.Важливо зазначити той 

вагомий чинник, що до 1890 року Сполучені Штати випередили Британську 

імперію котра була найпродуктивнішою економікою світу. Це найбільший у світі 
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виробник нафти та природного газу. У 2016 році вона була найбільшою торговою 

країною в світі, а також третім за величиною виробником, представляючи п'яту 

частину світового виробництва. Слід наголосити на тому, що Сполучені Штати 

Америки не тільки мають найбільший внутрішній ринок товарів, але й 

домінують у торгівлі послугами.  Загальний товарообіг США у 2018 році склав 

4,2 трильйона доларів. З 500 найбільших компаній світу, 121 мають штаб-
квартири у США. Саме США мають найбільшу кількість мільярдерів у світі із 

загальним статком 3,0 трильйона доларів. Активи комерційних банків США 

становили 20 трильйонів доларів США станом на серпень 2020 року. Щодо 

глобальних активів США, котрі перебували під їх управлінням, то вони 

перевищували 30 трильйонів доларів США.  
Нью-Йоркська фондова біржа та Nasdaq є найбільшими у світі фондовими 

біржами за ринковою капіталізацією та обсягом торгів. Іноземні інвестиції, 

зроблені в США, складають майже 4,0 трильйонів доларів, тоді як американські 

інвестиції в зарубіжні країни складають понад 5,6 трильйонів доларів. Економіка 

Сполучених Штатів Америки посідає перше місце в міжнародному рейтингу 

венчурного капіталу та глобального фінансування досліджень і розробок. 

Споживчі витрати становили 68% економіки США в 2018 році, тоді як їх частка 

доходу від праці становила 43% у 2017 році. США мають найбільший у світі 

споживчий ринок. Національний ринок праці приваблює іммігрантів з усього 

світу, а рівень чистої міграції є одним із найвищих у світі. США є однією з 

найкращих економік за такими дослідженнями, як Індекс легкості ведення 

бізнесу, Звіт про глобальну конкурентоспроможність та інші. 
Інституційні механізми американської системи спочатку були 

сформульовані Олександром Гамільтоном, який запропонував створити 

фінансований урядовий банк і підвищити тарифи для заохочення промислового 

розвитку. Після смерті Гамільтона американську школу політичної економії в 

довоєнний період підтримували Генрі Клей і партія вігів загалом. 
Інституційні механізми американської системи спочатку були 

сформульовані Олександром Гамільтоном, який запропонував створити 

фінансований урядовий банк і підвищити тарифи для заохочення промислового 

розвитку. Після смерті Гамільтона американську школу політичної економії в 

довоєнний період підтримували Генрі Клей і партія вігів загалом. 
Конкретні урядові програми та політика, які створили форму 

Американської школи та Американськіої системи, включають створення 

Патентного бюро в 1802 році; створення Берегово-геодезичної служби в 1807 р. 

та інші заходи для поліпшення річкового і портового судноплавства; різні 

армійські експедиції на захід, починаючи з експедиції Льюїса і Кларка в 1804 

році і продовжуючись до 1870-х років, майже завжди під керівництвом офіцера 

армійського корпусу інженерів-топографів, які надали важливу інформацію для 

сухопутних піонерів, які послідували за ними.. Призначення офіцерів армійських 

інженерів допомагало керувати дослідженнями та будівництвом перших 

залізниць і каналів. Велике значення мало створення Першого банк Сполучених 

Штатів, а згодом і Другого банку Сполучених Штатів, а також різні 

протекціоністські заходи (наприклад, тариф, 1828 р.) [4, 9c.]. 
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Таблиця 1 

Етапи економічного розвитку США 
Період Президент Характеристика Основні наслідки 

Повоєнне 
процвітання 
(1945‒1973) 

Трумен, 
Ейзенхауер, 

Кеннеді, 
Джонсон 
Ніксон 

Підсилення середнього 

класу і профспілок, 

програма «Велике 
суспільство», полегшення 
кредитування та зниження 

податків, «бебі-бум» 

Бурхливе зростання ВВП і 
продуктивності праці. 

Середньорічні темпи зростання 
ВВП понад 4,5% 

Переплетення 
криз (1973‒

1981) 

Форд, 
Картер 

Завершення формування 

пост бреттон-вудської 

системи, нафтова криза, 

крах фондового ринку 

1973‒1974 рр., кейнсіанські 
принципи антикризового 

регулювання 

Зростання імпорту промислових 
товарів (автомобілі, електроніка); 

хронічний дефіцит 
зовнішньоторговельного балансу; 
різке зниження темпів зростання 

продуктивності праці; стагфляція, 
зростання безробіття 

Дерегуляція і 
рейганоміка 
(1981‒2009) 

Рейган, Буш- 
старший, 
Клінтон, 

Буш- 
молодший 

Жорсткі антиінфляційні 

заходи, зниження податків 

на корпорації, 
дерегулювання 

підприємницької діяльності; 

лібералізація процентних 

ставок за банківськими 

депозитами, зняття 
обмежень на проведення 

прямого інвестування 

промисловості банками, 
політика неолібералізму 

Зниження безробіття та інфляції, 
зростання процентних ставок, 

приплив іноземних капіталів до 
банків США, технологічний бум, 
бульбашка доткомів, перехід до 
негативної чистої міжнародної 

інвестиційної позиції, різке 
зростання національного 

боргу, розширення соціального 
розшарування 

Глобалізація і 
Велика рецесія 

(2009‒2017) 

Обама, 
Трамп 

Політика зменшення 

дефіциту бюджету і 

зовнішнього боргу держави, 

реформа системи охорони 

здоров’я, повернення до 

кейнсіанських принципів 
регулювання, трампономіка, 

податкова реформа 

«Дешеві» гроші, низька інфляція і 
темпи зростання ВВП, скорочення 

безробіття 

2020- Джо Байден "План порятунку Америки" 
531 000 нових робочих місць було 

створено у США  рівень безробіття 

впав до 4,6%, 

Джерело: сформовано автором за [3, 6c.] 
 
Томас Джефферсон і Джеймс Медісон виступали проти сильного 

центрального уряду (і, відповідно, проти більшості економічної політики 

Гамільтона), але вони не змогли зупинити Гамільтона, який мав величезну владу 

та політичний вплив у вашингтонській адміністрації. Однак у 1801 році 

Джефферсон став президентом і звернувся до просування більш 

децентралізованої аграрної демократії, яка називається демократією 

Джефферсона. Він засновував свою філософію на захисті звичайної людини від 
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політичної та економічної тиранії. Він особливо хвалив дрібних фермерів як 

«найцінніших громадян». Проте Джефферсон не змінив основної політики 

Гамільтона. Коли він був президентом у 1811 р., то дозволив закінчити термін дії 

статуту банку, але війна 1812 р.довела необхідність національного банку, і 

Медісон змінив позиції. Другий банк Сполучених Штатів був заснований у 1816 

році зі статутом на 20 років. 
Томас Джефферсон зміг придбати територію Луїзіани у Наполеона в 1803 

році за 15 мільйонів доларів на гроші, зібрані в Англії. Купівля Луїзіани значно 

розширила розміри Сполучених Штатів, додавши надзвичайно хороші 

сільськогосподарські угіддя, річку Міссісіпі та місто Новий Орлеан. Французька 

революція та наполеонівські війни з 1793 по 1814 роки спричинили виведення 

більшості іноземних суден із США, залишивши торгівлю в Карибському басейні 

та Латинській Америці під загрозою захоплення американських торговельних 

суден Францією та Великобританією. Це призвело до Закону Джефферсона про 

ембарго 1807 року, який забороняв більшість зовнішньої торгівлі. Війна 1812 

року, припинивши майже всю зовнішню торгівлю, створила внутрішній ринок 

для товарів, вироблених у США (навіть якщо вони були дорожчими), змінивши 

ранню тенденцію до вільної торгівлі на протекціонізм, який характеризувався 

націоналізмом і захисними тарифами. 
Сполучені Штати будували дороги та водні шляхи, такі як Камберленд 

Пайк (1818) і канал Ері (1825), відкриваючи ринки для західної 

сільськогосподарської продукції. Партія вігів підтримала американську систему 

Клея, яка пропонувала збудувати внутрішні покращення (наприклад, дороги, 

канали та гавані), захистити промисловість і створити сильний національний 

банк. Законодавча програма вігів була заблокована на національному рівні 

джексонівськими демократами, але подібні програми модернізації були прийняті 

в більшості штатів на двопартійній основі. 
Роль федерального уряду в регулюванні торгівлі між штатами була чітко 

встановлена знаковою постановою Верховного суду у справі Гіббонс проти 

Огдена, яка постановила не дозволяти штатам надавати виключні права 

пароплавним компаніям, що працюють між штатами. 
Президент Ендрю Джексон (1829–1837), лідер нової Демократичної партії, 

виступав проти Другого банку Сполучених Штатів, який, на його думку, надає 

перевагу вкоріненим інтересам багатих. Коли Джексон був обраний на другий 

термін, то заблокував оновлення статуту банку. Джексон виступав проти 

паперових грошей і вимагав, щоб уряд платив золотими та срібними монетами. 

Паніка 1837 року призупинила розвиток бізнесу на три роки. 
У 1970-х і 1980-х роках у США було популярно вважати, що економіка 

Японії перевершить економіку США, але цього не сталося [5, 12c.]. 
З 1970-х років кілька країн, що розвиваються, почали скорочувати 

економічне відставання від Сполучених Штатів. У більшості випадків це було 

пов’язано з перенесенням виробництва товарів, які раніше виготовлялися в США 

до країн, де їх можна було виготовити з достатньо меншими коштами, щоб 

покрити витрати на доставку та отримати більший прибуток. В інших випадках 

деякі країни поступово навчилися виробляти ті самі продукти та послуги, які 
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раніше могли виробляти лише США та кілька інших країн. Зростання реальних 

доходів у США сповільнилося. 
Економіка Сполучених Штатів пережила рецесію в 2001 році з 

надзвичайно повільним відновленням робочих місць, причому кількість робочих 

місць не відновлювала рівень лютого 2001 року до січня 2005 року. Це 

«відновлення безробіття» збігалося з розвитком житлової бульбашки та, 

ймовірно, розширення боргової бульбашки, оскільки відношення боргу 

домогосподарств до ВВП зросло з рекордного рівня 70% у першому кварталі 

2001 року до 99% у першому кварталі 2008 року та нестійким зростанням ВВП. 

Коли ціни на житло почали падати в 2006 році, вартість цінних паперів, 

забезпечених іпотечними кредитами, різко впала, що спричинило еквівалент 

втечі банків у фактично нерегульованому депозитарії банківської системи, яка 

переросла традиційну регульовану депозитарну банківську систему. Багато 

іпотечних компаній та інших не депозитних банків (наприклад, інвестиційні 

банки) зіткнулися з кризою, яка загострювалася в 2007–2008 роках, причому пік 

банківської кризи припав на вересень 2008 року, з банкрутством Lehman Brothers 

і фінансовою допомогою кількох інших фінансових установ. 
Адміністрація Буша (2001–2009) і Обами (2009–2017) застосовували 

програми фінансової допомоги банкам і кейнсіанські стимули через високий 

дефіцит уряду, тоді як Федеральна резервна система підтримувала майже нульові 

відсоткові ставки. Ці заходи допомогли економіці відновитися, оскільки 

домогосподарства сплатили борги в 2009–2012 роках, єдиних роках з 1947 року, 

коли це сталося, що стало значною перешкодою для відновлення. Реальний ВВП 

відновив свій до кризовий (кінець 2007 року) пік до 2011 року, чистий капітал 

домогосподарств до 2 кварталу 2012 року, зайнятість у 

несільськогосподарському секторі до травня 2014 року і рівень безробіття до 

вересня 2015 року. Кожна з цих змінних продовжувала досягати пострецесійних 

рекордів після цих дат, а відновлення США стало другим за тривалістю в історії 

в квітні 2018 року. 
Громадський борг, показник державного боргу, зростав протягом ХХІ 

століття. Підвищившись з 31% у 2000 році до 52% у 2009 році та досягнувши 

77% ВВП у 2017 році, США посіли 43 місце за боргом із 207 країн. Нерівність у 

доходах досягла піку в 2007 році та знизилася під час Великої рецесії, але все ще 

займала 41 місце серед 156 країн у 2017 році (тобто 74% країн мали 

рівномірніший розподіл доходів) [4, 8c.]. 
У перші два квартали 2020 року на тлі визнання попереднього президента 

США Дональда Дж. Трампа економіка США зазнала серйозних невдач, 

починаючи з березня 2020 року, через новий коронавірус і необхідність 

«закрити» основні сектори американського економіка. Станом на березень 2020 

року експорт автомобілів і промислового обладнання США різко впав у 

результаті всесвітньої пандемії. Заходи соціального дистанціювання, які набули 

чинності в березні 2020 року та негативно вплинули на попит на товари та 

послуги, призвели до падіння ВВП США на 4,8% у річному вимірі в першому 

кварталі, що стало найкрутішим темпом скорочення виробництва з часів 
четвертого кварталу 2008 р. Тільки в березні роздрібні продажі в США впали на 
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рекордні 8,7%. Авіаційна промисловість США також сильно постраждала, 

оскільки її доходи різко впали. Хоча рецесія, котра була спричинена COVID-19 
широко описується як найсильніший глобальний економічний спад з часів 

Великої депресії та «набагато гірший», ніж Велика рецесія. 
У травні 2020 року компанія CNN надала аналіз, заснований на даних про 

безробіття, про те, що економіка США є чи не найгіршою з 1930-х років. До 8 

травня США досягли рекордного рівня безробіття в 14,7 відсотка, у квітні було 

втрачено 20,5 мільйонів робочих місць. Голова Федеральної резервної системи 

США Джером Пауелл попередив, що може пройти «тривалий час», перш ніж 

економіка США повністю відновиться після слабкого економічного зростання 

через пандемію, і що в осяжному майбутньому США можуть очікувати «низьке 

зростання продуктивності праці та стагнація доходів». Станом на 31 травня 2020 

року понад сорок мільйонів американців подали документи на допомогу з 

безробіття. 
До червня 2020 року через пандемію коронавірусу через спад 

континентальних рейсів у США уряд США тимчасово припинив обслуговування 

п’ятнадцяти американських авіакомпаній у 75 внутрішніх аеропортах. 10 червня 

2020 року The New York Times  повідомила, що «дефіцит бюджету Сполучених 

Штатів зріс до рекордних 1,88 трильйона доларів за перші вісім місяців цього 

фінансового року». 
У 2021 році економіка США зросла на 5,7%, що стало її найкращим 

показником з часів президентства Рональда Рейгана (1981–1989) [5, 10c.] 
2021–2022 роки ознаменувалися історичним сплеском інфляції в 

Сполучених Штатах, причому рівень інфляції за індексом споживчих цін у 

червні 2022 року перевищив рівень інфляції на 9,1%, ніж у червні 2021 року, що 

становить 41-річний високий рівень інфляції, причому серед інших факторів 

критики звинувачують Федеральну резервну систему. "План порятунку 

Америки" Джо Байдена дозволив 5створити 31 000 нових робочих місць у США, 

а рівень безробіття впав до 4,6%, 
Висновки. Отже, головною особливістю економіки США є економічна 

свобода, яка надається приватному сектору, дозволяючи приватному сектору 

приймати більшість економічних рішень щодо визначення напрямку та 

масштабу виробництва економіки США. Це посилюється відносно низьким 

рівнем регулювання та участі уряду, а також судовою системою, яка загалом 

захищає права власності та забезпечує виконання контрактів. Сьогодні в 

Сполучених Штатах є 29,6 мільйонів малих підприємств, тридцять відсотків 

мільйонерів світу, сорок відсотків мільярдерів світу та 139 із 500 найбільших 

компаній світу. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПРИБУТКОВОСТІ 

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «АРКС») 
 
Анотація. У статті розкрито суть підвищення ефективності фінансової 

прибутковості страхової діяльності. Здійснено групування факторів впливу на 

внутрішні і зовнішні та виявлено вплив даних факторів на діяльність страхової 

компанії. Розглянуто діяльність страхової компанії «АРКС». Для досягнення 

фінансової стійкості страхових компаній детально досліджено критерії її 

забезпечення . 
 
Annotation. The article reveals the essence of increasing the efficiency of the 

financial profitability of insurance activity. The grouping of influencing factors into 
internal and external ones was carried out and the influence of these factors on the 
activity of the insurance company was revealed. The activity of the insurance company 
"ARKS" was considered. In order to achieve the financial stability of insurance 
companies, the criteria for its provision have been studied in detail. 

 
Вступ. В умовах ринкових відносин одним із найважливіших показників 

ефективності роботи всіх організацій є прибутковість. Вона становить основу 

економічного розвитку організації та зміцнення її фінансових відносин з усіма 

учасниками процесів підприємницької діяльності. 
Разом з тим, результатом впливу сукупності негативних факторів є 

зниження рівня фінансової прибутковості підприємств, отримання збитку або 

взагалі припинення діяльності. Досягненню високого рівня даного показника 

сприяє ретельне економічне дослідження формування фінансових результатів 

життєдіяльності організації. До підвищення ефективності управління 

прибутковістю прагне кожне підприємство. 
                                                             
 Науковий керівник: к.і.н.,  доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ, Лідія 
ФЕДОРИШИНА 
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Світовий досвід теорії та практики управління прибутковістю 

підприємства знайшов своє відображення у численних зарубіжних публікаціях. 

Серед основних методологів управління та розв’язання проблеми формування 

фінансової прибутковості сучасного підприємства варто відзначити 

Е. Дж. Долана і Д. Ліндсея, Р. Дамар, К. Р. Макконела, П. Самуельсона, 

М. М. Шадурская, Н. С. Давтян та ін. 
Дослідженню окремих аспектів прибутковості діяльності підприємств 

України присвячено праці наступних вітчизняних науковців: Т. Ю. Власенко, 

О. С. Стародубцева Л. С. Гаватюк, А. В. Дембіцька, Ю. А. Гайбура, 

Л. А. Загнітко, Л. М. Духновська, В. С. Павлов, Н. О. Ковальчук, О. В. Мелень, 

Ю. Ю. Холондач та ін.  
Незважаючи на постійний науковий інтерес до проблем прибутковості 

підприємств, досі залишається дискусійним сутність поняття «прибутковість», 

потребує уточнення механізм забезпечення фінансової прибутковості 

вітчизняних страхових компаній. 
Виклад основного матеріалу. Оцінкою фінансового результату 

діяльності підприємства є його прибутковість [2]. На будь-якій стадії бізнесу 

підприємців цікавить підвищення фінансової прибутковості підприємства, тому 

що саме прибуток є кінцевою метою власної справи. 
Фінансова прибутковість є одним з найголовніших показників, що 

відображають економічний стан підприємства. Вона визначає мету 

підприємницької діяльності. Прибутковість підприємства характеризується 

двома показниками. Абсолютним показником прибутковості є обсяг прибутку, а 

відносним показником – рівень рентабельності [1]. 
Прибуток – це економічна категорія товарно-грошових відносин, яка 

включає в себе широке коло суспільних відносин, пов'язаних як із формуванням, 

так і з розподілом й використанням додаткового продукту, що відбивається в 

економічних відносинах між підприємством і робітником, між підприємствами 

різних галузей виробництва в процесі їх господарської діяльності, між 

підприємствами і державою через фінансово-банківську систему [10]. 
На сучасному етапі для кожного підприємства різних форм власності 

одержання прибутку є критерієм ефективності його господарської діяльності, 

важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства, рушійною 

силою економічного розвитку держави, основним джерелом формування 

фінансових ресурсів. Розподіл прибутку має безпосередній вплив на суспільно-
економічну формацію і свідчить про рівень та якість виробленої продукції та 

наданих послуг, стан продуктивності праці, рівень витрат і собівартості. 
Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних 

ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. 

Рентабельність – це відносна величина прибутку, яка припадає на одиницю 

виручки, собівартості, активів та ін. Це відносний показник, який має властивість 

порівняння [6]. 
Рентабельність – це вартісний показник, що характеризує рівень віддачі 

вкладень або рівень використання наявних у організації ресурсів, пов’язаний з 

досягненням певного господарського результату. Якщо сума виручки від усіх 
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видів діяльності звітного періоду покриває не тільки витрати, але і її достатньо 

для утворення прибутку, – організація є рентабельною [10]. Саме рентабельність 

характеризує ступінь дохідності, вигідності, прибутковості. 
Управління прибутковістю підприємства – це сукупність прийомів та 

методів цілеспрямованого впливу на фінансово-господарську діяльність 

підприємства з метою підвищення ефективності його економічної діяльності, 

отримання стійкого фінансового стану та прибутку для подальшого 

функціонування [5].  
Оскільки прибуток – основний результативний показник діяльності 

підприємства, то важливо виявити його залежність від різноманітних факторів та 

оцінити їх вплив на прибутковість. Фактори підвищення прибутку умовно 

розділити можна на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх відносяться [7]:  
– виробничі, що визначають наявність, використання виробничих 

ресурсів; 
– позавиробничі, що опосередковують використання невиробничих 

ресурсів. 
До зовнішніх чинників впливу на управління прибутковістю підприємства 

відносять рівень розвитку держави, рівень розвитку економіки, рівень розвитку 

галузі, динаміку ВВП, соціально-економічну політику, правове забезпечення 

функціонування підприємств, рівень інфляції, діючу податкову систему в 

державі, тощо. 
Виділяють наступні методи підвищення рівня прибутку підприємства [8]: 
1) скорочення витрат; 

2) нарощення доходу; 

3) ефективне управління кадрами [6]. 
В сучасних умовах необхідно адаптувати зазначені засоби до конкретних 

умов та застосовувати їхню комбінацію для досягнення найбільш позитивних 

результатів. 
Сьогодні підвищення прибутковості підприємства можливе також за 

допомогою створення додаткової цінності бізнесу, продукції, послуг для 

клієнтів: 
– орієнтованості на клієнта, формування, управління споживчою 

лояльністю; 
– орієнтованості на клієнта як спосіб підвищення рентабельності; 
– з'ясування, аналіз причин розчарування клієнтів; 
– маркетингові рішення, встановлення довірчих відносин з клієнтами, 

вироблення лояльності клієнтів; 
– оцінка ефективності маркетингової діяльності; 
– визначення ключових показників ефективності бізнесу; 
– з'ясування показників маркетингової прибутковості [7]. 
Розглядаючи наведені визначення можна спостерігати єдність вчених в 

тому, що сутність поняття управління прибутком полягає в прийнятті 

управлінських рішень, що направлені на його зростання. В то й же час поняття 

прибутковості значно ширше, ніж поняття прибуток, адже прибуток виражає 

абсолютний ефект від діяльності підприємства, тоді як прибутковість 
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характеризує рівень її ефективності. 
Управління прибутковістю підприємства зводиться до розробки та 

впровадження оптимальної організаційно-економічної системи, яка б включала 

всі необхідні елементи методичного, інформаційного та організаційного 

характеру, сприяла б ринковій мобільності та гнучкості виробництва 

підприємства, покращенню конкурентоспроможності продукції і була 

спрямована на забезпечення високої ефективності функціонування підприємства 

[9]. 
Призначення аналізу прибутковості – своєчасне виявлення і усунення 

недоліків у розвитку організації, знаходження резервів для поліпшення 

фінансового стану організації та забезпечення фінансової стійкості її діяльності. 

Розробка, обґрунтування бізнес-плану, фінансових бюджетів підприємства 

завжди має відображати можливість підвищення прибутковості підприємства, 

включаючи прогнозну звітність про прибутки, збитки на підставі результатів 

аналізу, інших економічних розрахунків. 
Емпіричною базою дослідження виступає приватне акцiонеpне товариство 

«Страхова компанія «АРКС». 
ПрАТ «СК «АРКС» – страхова компанія на ринку ризикового страхування 

України. Основна діяльність компанії полягає у наданні страхових послуг 

фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним, з використанням 

існуючих та розробкою нових страхових продуктів згідно з чинним 

законодавством України. Страхова компанія «АРКС» пропонує своїм клієнтам – 
фізичним особам, а також малим, середнім і великим підприємствам – широкий 

спектр продуктів і послуг у сфері особистого страхування, майнового 

страхування та страхування відповідальності. 
Компанія вже 27 років працює на ринку України, 8 з яких під брендом 

АРКС, демонструючи стабільне зростання, яскраві інновації та реальний 

приклад покращення клієнтського досвіду. 
Дані для аналізу показників прибутковості ПрАТ «СК «АРКС» 

представлено в табл. 1. 
За підсумками 2021 року ПрАТ «СК «АРКС» отримало прибуток у розмірі 

298658 тис. грн. – в порівнянні з 2020 роком фінансовий результат збільшився на 

201682 тис. грн., обсяг прибутку страхової компанії зріст втричі. Власний капітал 

організації зріс, що свідчить про нарощування компанією своїх фінансових 

ресурсів. 
Ключовим показником, що характеризує ефективність діяльності компанії, 

є рентабельність продажу (діяльності). У 2020-20201 рр. діяльність ПрАТ «СК 

«АРКС» була прибутковою, внаслідок цього значення таких показників як 

рентабельність основної діяльності, рентабельність послуг, рентабельність 

сукупного капіталу, рентабельність власного капіталу позитивні – тобто вони 

використовувалися ефективно. 
Рентабельність діяльності ПрАТ «СК «АРКС» є низькою, хоча й має 

тенденцію до зростання у 2021 р порівняно з 2020 р. Інші показники 

рентабельності мають таку ж динаміку, як і рентабельність діяльності. У 2021 р 

на одну гривню вкладених коштів компанія отримала 0,127 грн. прибутку, на 
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одну гривню власного капіталу – 0,312 грн. прибутку. 
Таблиця 1 

Показники прибутковості ПрАТ «СК «АРКС» за 2019-2020 роки 

Показники 
Роки 

Динаміка, 

% 
Відхилення 

(+, -) 2020 2021 

Чисті зароблені страхові премії, тис. грн. 2018548 2346190 +16,2 +327642 

Премії підписані, валова сума, тис. грн. 2332241 2680022 +14,9 +347781 

Премії, передані у перестрахування, тис. грн. 110926 148914 +34,2 +37988 

Зміна резерву незароблених премій, валова 

сума, тис грн 
209671 206985 -1,3 -2686 

Зміна частки пере страховиків у резерві 

незароблених премій, тис. грн. 
6904 22067 +219,6 +15163 

Собівартість реалізованих послуг, тис. грн. 32583 35763 +9,8 +3180 

Власний капітал, тис. грн. 606881 957336 +57,7 +350455 

Активи, тис. грн. 2320082 3057783 +31,8 +737701 

Чистий прибуток, тис. грн. 96976 298658 +208,0 +201682 

Рентабельність:       

- діяльності, % 4,8 12,7 +165,0 +7,9 

- послуг, % 297,6 835,1 +180,6 +537,5 

- сукупного капіталу, % 4,2 9,8 +133,7 +5,6 

- власного капіталу, % 16,0 31,2 +95,2 +15,2 
 
Головною метою управління фінансовою прибутковістю страхової 

організації є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в 

поточному і перспективному періоді. Ця мета покликана забезпечувати 

одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави і персоналу 

компанії. 
Виходячи з проведеного аналізу, а також узагальнення точок зору різних 

дослідників даної проблематики, задля підвищення ефективності фінансової 

прибутковості ПрАТ «Страхова компанія «АРКС» необхідно прагнути зниження 

рівня витрат і збитковості страхових операцій в зв'язку з розширенням рівня 

охоплення страхового поля. 
Серед основних цілей управління прибутковістю ПрАТ «СК «АРКС» 

можна виділити: 
1) управління прибутком від страхової діяльності як основним джерелом 

генерування прибутку страховика; 
2) управління комплексним показником рентабельності страхової та 

інвестиційної діяльності;  
3) управління продажами з метою максимізації виручки (сум страхових 

внесків) компанії; 
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4) максимізація прибутку за всіма видами діяльності з урахуванням рівня 

розвитку страхування і умов функціонування страхової організації. 
Основними завданнями ПрАТ «СК «АРКС» в контексті поставлених цілей 

є: 
– оптимізація витрат (оцінка складу, структури, виявлення резервів 

оптимізації, рекомендації по зниженню та ін.); 
– перегляд тарифної політики страховика, в частині визначення 

допустимого рівня зниження ціни страхової послуги; 
– збільшення темпів зростання сум внесків; 
– зниження коефіцієнта витрат; 
– зниження вартості капіталу; 
– перехід до інвестиційної діяльності як основного джерела 

генерування прибутку; 
– оптимізація структури фінансових результатів; 
Варто відзначити, що аналіз фінансової прибутковості страхової компанії 

становить важливу частину інформаційного забезпечення для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на виявлення резервів 

забезпечення ефективності діяльності. 
Висновки. Таким чином, прибутковість є одним з найголовніших 

показників, що відображають економічний стан підприємства. Вона визначає 

мету підприємницької діяльності. Основний результат діяльності підприємства 

визначається за допомогою показників, які діляться на абсолютні та відносні: 

абсолютний показник – це прибуток підприємства; відносний показник – це 

рентабельність підприємства. Прибуток є економічною різницею між 

загальними доходами та витратами на виробництво і реалізацію продукції та 

послуг, враховуючи втрати при різних господарських операціях в звітні періоди. 

Простежити співвідношення спожитих ресурсів з вкладеним капіталом 

допомагають показники рентабельності, здатні визначити кінцеві результати 

діяльності організації. 
Найважливішим завданням управління прибутковістю є виявлення 

резервів подальшого її зростання і підвищення на цій основі рівня доходів 

підприємства. Аналіз прибутковості роботи підприємства є надзвичайно 

важливим напрямом аналізу діяльності підприємства в цілому, так як виявлення 

резервів зростання прибутку, в свою чергу, має сприяти зміцненню його 

фінансового стану. 
На основі аналізу прибутку та рентабельності приватного акцiонеpного 

товариства «Страхова компанія «АРКС» у 2020-2021 рр. визначено шляхи 

підвищення ефективності фінансової прибутковості компанії, а саме зниження 

рівня витрат і збитковості страхових операцій в зв'язку з розширенням рівня 

охоплення страхового поля. В дослідженні визначено основні цілі та завдання 

управління прибутковістю ПрАТ «СК «АРКС». 
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Анотація. У статті розкрито сутність та специфіку діяльності 

необанків в умовах цифрової трансформації фінансового ринку . Наведено данні 

щодо стану розвитку необанків у світі та в України. Визначено, що в умовах 

пандемії та карантину останніх двох років в Україні прослідковується стрімкий 

розвиток необанків, які пропонують класичні банківські послуги за низькими 

тарифами та дозволяють отримувати доступ до банківських послуг в зручному 

місці та в зручний для клієнтів час. Здійснено аналіз основних 6 необанків 

України, їх зв’язки з класичними банківськими установами, особливості 

функціонування. 
 
Annotation. The article reveals the essence and specifics of the activity of 

neobanks in the conditions of digital transformation of the financial market. Data on 
the state of development of neobanks in the world and in Ukraine are given. It was 
determined that in the conditions of the pandemic and quarantine of the last two years 
in Ukraine, there is a rapid development of neobanks, which offer classic banking 
services at low rates and allow access to banking services in a convenient place and 
at a time convenient for customers. An analysis of the main 6 neobanks of Ukraine, 
their connections with classical banking institutions, and the peculiarities of their 
functioning was carried out. 

 
Вступ. Протягом останніх років спостерігається стрімкий розвиток 

технологій, які стимулюють банки до цифрової трансформації. Фінансові 

технології є основою сучасної економіки та характеризуються інтенсифікацією 

науково-технічного прогресу. Банки відіграють важливу роль у економічному 

розвитку країни.  
Швидкі темпи розвитку фінансових технологій, а саме: штучний інтелект, 

Big data, технологія блокчейн, роботи-консультанти, доступність мережі та 

зв’язку, Інтернет речей змішують традиційну банківську систему 

запроваджувати інноваційні технології, розробляти нові напрями роботи та 

моделі управління, змінюючи фінансову екосистему та майбутнє банків – 
з’являються нові гравці на ринку – необанки (фінтех-компанії), які працюють 

виключно у цифровому форматі. 
В Україні необанки тільки починають свій розвиток, в той час, коли у світі 

вже є досить популярними. 
Виклад основного матеріалу. Банки нового типу, так звані необанки - це 

фінансово-кредитні інститути, які здійснюють свою діяльність виключно через 

мережу Internet, тобто не мають фактичних представництв (відділень). Вони 

побудовані з чистого аркуша на нових технологіях, на відміну відзастарілої 

інфраструктури традиційних банків [1, с.74]. 
Поняття «необанк» часто ототожнюють з термінами «віртуальний», 

«мобільний банк», «інтернетбанк», «цифровий банк», «банк-челенджер» та 

«директ-банки». Однак всі ці терміни мають на увазі лише одне – банк без 

відділень. 
Багато вчених дані поняття трактують по-різному. Зокрема, Говорушко Т., 
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Ситник І., Немченко Т. використовують визначення «віртуальний банк» і 

вважають, що «віртуальний банк – це типовий банк, який більш активно 

використовує можливості інтернет-банкінгу, ніж інші банки» [2].  
Козляченко Е. та Березан А. вживають поняття «необанк» та розглядають 

його як фінансово-кредитну установу, яка проводить різного роду банківські 

операції, при цьому використовує не офісні відділення, а лише віртуальну 

мережу і сучасні Інтернет-платформи [3].  
Еркес О., Калита О. та Гордієнко Т. вводять таке поняття, як «директ-банк» 

і тлумачать його так: директ-банк – це банк, що не має мережі філій та пропонує 

свої послуги віддалено, через Інтернет-банкінг та телефонний банкінг, а також 

надає доступ до своїх послуг через банкомати, термінали обслуговування, 

мобільні та інші додатки [4]. 
Перший необанк з’явився на ринку фінансових послуг у Великій Британії 

в 1989 році – First Direct. Банк розпочав свою діяльність без відділень, а 

використовуючи телефонний банкінг та цілодобове обслуговування клієнтів. До 

травня 1991 року понад 100 тис. клієнтів скористалися послугами First Direct. На 

сьогодні First Direct ‒ це підрозділ HSBC Bank. 

 
 

Рис. 1. Кількість новостворених необанків впродовж 2010-2020 рр. 
Джерело: сформовано автором за [5; 6; 7] 
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Станом на 24 грудня 2020 року у світі налічувалося 256 необанків, а ще ряд 

готується до запуску. Загальний обсяг інвестицій в шість найбільш успішних 

європейських необанків: N26, Revolut, Monzo, Tandem Bank, Atom Bank, Starling 
Bank - перевищує $ 2 млрд. До найбільш відомих можна віднести британські 

Atom Bank, який був заснований у 2014 році, Tandem Bank (заснований 2013 р.), 

Monzo Bank (2015 р.), Starling Bank (2014 р.), американський Simple (2009 р.), 

китайські WeBank (2015 р., перший цифровий банк у Китаї), WYbank (2015 р.), 

німецькі Fidor Bank (2019 р.) та N26 (2015 р.). 
Станом на 2021 рік до ТОП-10 необанків належать такі: Revolut (2015 р.), 

N26, Monese (2015р.), Starling, Bunq (2012 р.), Monzo Bank, Tinkoff Bank (2006 
р.), Точка (2015 р.), Monobank, Сhime (2012 р.). 

Упродовж останніх одинадцяти років було створено 319 нових цифрових 

фінансових посередників. Найактивніше їхня кількість зростала у 2019 та 2020 

рр., коли розпочали свою діяльність 72 та 60 нових необанків відповідно [5; 6]. 
Лідерами у розвитку необанківництва, безумовно, є країни Європи. Згідно 

статистики професійного сайту neobanks.app розподіл чисельності необанків за 

регіонами станом на 01.01.2021 наступний: Європа – 70, Північна Америка – 48, 
Південна Америка – 31, Африка і Близькій Схід – 11, Азійсько-Тихоокеанський 

регіон – 39 [8]. 
Зростання інтересу до необанків спостерігається не лише за кордоном, а й 

в Україні. Сьогодні першим повністю реалізованим «необанкінговим» стартапом 

є проект «Монобанк». Але він не функціонує як повноцінний необанк, так як 

відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відкриття та 

ведення поточних рахунків, видача платіжної картки є виключно банківською 

діяльністю. Тому діяльність необанків в Україні можлива лише на базі та у 

співпраці з класичним банком [9]. 
Пандемія COVID-19 посприяла стрімкому розвитку необанкінгу в Україні 

протягом 2020-2022 рр. На сьогодні вже існує 6 стартапів, які можна віднести до 

необанків. Особливості їх функціонування наведені в таблиці 1. 
Загалом, усі вітчизняні необанки надають класичні банківські послуги, 

орієнтуючись на сегмент рітейлу. Однак, усвідомлюючи значну конкуренцію зі 

сторони традиційних банків та між собою, необанки шукають специфічні ніші 

для реалізації банківських послуг: Мonobank започатковує брокерську 

діяльність, Sportbank працює з категорією фізично активних людей, NEOBANK 
позиціонує себе як банк для бізнесу та обслуговування фізичних осіб-
підприємців.  

Водночас як і у світі, так і в Україні розвиток необанкінгу потребуватиме 

вирішення ризиків, як-то технологічні збої або кібератаки, наприклад DDoS-
атаки, які можуть завадити необанкам працювати безперервно. Такі напади 

спрямовані на блокування входу до мереж, перервавши або призупинивши 

послуги хоста через віддалений контроль зловмисним програмним 

забезпеченням. Хоча України не входить до топ-рейтингу країн з DDoS-атак, 

проте з початку 2022р. неодноразово піддавалася їм, у т.ч. банківський сектор. 
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Таблиця 1 
Необанки в Україні та особливофсті іх функціонування 

Назва Ліцензія Інвестиції Особливості функціонування та 

банківські продукти 

 
 
 

Monobank 

 
 
 

Універсал банку 

 
 
 

$2 млн 

Перший і найбільш популярний, має 

чітку маркетингову стратегію для 

бізнесу. Онлайн-платежі, перекази. 

депозити, кредити, кеш-бек, емісія 

карток в біткойнах, купівля акцій на 

американському фондовому ринку. 

 
Izibank 

Філія групи 

компаній ТАС, в 

яку входить 

Універсал банк 

 
$2 млн 

Онлайн-платежі, перекази, депозити, 

кредити, кешбек 1% на всі категорії 

платежів 

 
Sport bank 

 
Оксі Банку 

 
$1 млн 

Мета – створити спільноту та 

об’єднатися навколо фінансових 

послуг усіх, хто займається спортом 

 
O.Bank 

 
Idea Bank 

 
Немає даних 

Здійснюються тільки безвідсоткові 

трансакції клієнтів, класичні послуги 

(розстрочка, кредити, депозити та 

власна карта) не впроваджувалися 

 
Neobank 

 
Concord Bank 

 
Немає даних 

Дає можливість ФОПам відкрити 

касовий апарат в телефоні. Онлайн-
платежі, перекази. депозити, кредити, 

касовий апарат у телефоні, власний 

еквайринг, нагадування про сплату 

процентів за кредитом та податки 
 
 
 

Todobank 
 
 

 
 
 

Мегабанк 

 
 
 

Немає даних 

Щоб стати клієнтом достатньо 

завантажити мобільний додаток і 

почати використовувати за допомогою 

будь-якої карти українського банку. 

Але усі функції відкриваються для 

власників картки todobank 
Джерело: сформовано автором за [10; 8] 
 
Інший ризик – неправомірне використання даних. Через міжгалузеву 

діяльність фінтех-компаній, вони можуть збирати інформацію щодо клієнта, яка 

виходить далеко за межі тієї, що доступна традиційним банкам. Відтак, 

порушення конфіденційності даних, права власності та безпеки можуть знизити 

довіру до необанкінгу. 
До переваг необанків перед класичними банками для клієнтів даних послуг 

можна віднести: 
1. спрощення процедури реалізації фінансових послуг, відсутність 

паперового документообігу;  
2. застосування нових інструментів, таких як: Р2Р-кредитування, 

краудфандингові платформи, фінансові роботи-консультанти, 

криптовалюта; o економія часу та зручність для клієнтів;  
3. цілодобовий доступ до широкого спектру послуг;  
4. нижча вартість комісії за обслуговування, ніж у відділеннях;  
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5. можливість постійного доступу та контролю за рахунками; o вищі 

процентні ставки по депозитах та вигідні умови кредитування;  
6. обслуговування конфліктних клієнтів за допомогою беземоційності 

та ввічливості роботів-консультантів; 
швидкість виконання транзакцій та можливість встановлення регулярних 

автоматичних платежів 

 
Рис. 2 . DDoS-атаки у світі у 2021р., у % 

Джерело: сформовано автором на основі [11] 
 

Однак, окрім переваг, також є і недоліки, які стримують темпи розвитку 

необанків. Серед них можна виділити наступні: 
1. витрати на створення і просування додатків та різних програм, 

сайтів, необхідних для обслуговування клієнтів; 
2. значні витрати на розробку надійного захисту від кіберзлочинців і 

вірусів;  
3. при проблемі на сервері робота з рахунками і документами може 

зупинитися на невизначений час;  
4. недовіра значної частини населення до необанків через низьку 

фінансову грамотність;  
5. потреба необанку конкурувати не тільки з класичними банками, а із 

такими компаніями, як Google, Apple, WeChatта Uber, що мають доступ до 

значної бази даних клієнтів та пропонують їм асортимент фінансових 

інструментів [12]. 
Висновок. Отже, сучасний банківський сектор розвивається швидкими 

темпами. Необанк – це банк сучасності, який впроваджується в наше життя, 

складаючи конкуренцію класичним банкам. Але для повного переходу населення 

до таких банків необхідно не тільки замінити відділення на онлайн-платформи, 

а й забезпечити високий рівень довіри населення, підвищити фінансову 

грамотність населення, налагодити роботу безперебійного технологічного 
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обладнання, а також розробити відповідну нормативно-правову базу, порядок і 

умови ліцензування діяльності необанків. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
 
Анотація. У статті розглядається поняття грошово-кредитної 

політики. Досліджено особливості та сутність грошово-кредитної політики 

України. Окреслено еволюцію розвитку грошово-кредитного регулювання в 

Україні. Проаналізовано основні засади грошово-кредитної політики 

Національного банку України. Підкреслено мету грошово-кредитної політики 

України згідно з Конституцією України. Визначено сучасний стан грошово-
кредитного ринку. Зазначено  необхідність розвитку грошово-кредитної 

політики в сучасних умовах. 
 
Abstract.  The article considers the concept of monetary policy. Peculiarities 

and essence of the monetary policy of Ukraine have been studied. The evolution of the 
development of monetary regulation in Ukraine is outlined. The main principles of the 
monetary policy of the National Bank of Ukraine are analyzed. The purpose of the 
monetary policy of Ukraine in accordance with the Constitution of Ukraine is 
emphasized. The current state of the money market is determined. The need for the 
development of monetary policy in modern conditions is indicated. 

 
Вступ.  Державна політика щодо різних сфер суспільного життя завжди 

лежала в основі державної діяльності. В умовах розбудови незалежної 

демократичної України змістовні та структурно-функціональні характеристики 

державної політики визначаються стратегією соціального вибору, масштабами 

суспільних перетворень. Оскільки будь-яка політика формується під вирі-
шальним впливом основних потреб та інтересів суспільства, що в соціальному 

вимірі мають складну структуру, то й специфіка державної політики загалом 

відображає багатоаспектність їх існування й розвитку. 
Виклад основного матеріалу. Державна грошова політика має своє 

законодавче закріплення у вигляді грошово-кредитної політики, яку здійснюють 

уповноважені органи державної влади, насамперед, Національний банк України 

(далі – НБУ). Грошово-кредитні (монетарні) важелі є одними з основних 

інструментів економічної політики держави, водночас сутність регулювання за 

допомогою грошово-кредитних інструментів полягає у впливі на грошову 

пропозицію та ціну кредиту.  
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» від 20 
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травня 1999 року грошово-кредитна політика визначається як комплекс заходів 

у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності 

грошової одиниці України через використання визначених засобів та методів. 

Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники діяльності 

Національного банку у середньостроковій перспективі для досягнення цілей 

Національного банку, визначених законодавством. Основними економічними 

засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу 

грошової маси через: визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 

банків; процентну політику; рефінансування банків; управління 

золотовалютними резервами; операції з цінними паперами (крім цінних паперів, 

що підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими 

зобов’язаннями, на відкритому ринку; регулювання імпорту та експорту 

капіталу; запровадження на строк до шести місяців вимоги щодо обов'язкового 

продажу частини надходжень в іноземній валюті; зміну строків розрахунків за 

операціями з експорту та імпорту товарів; емісію власних боргових зобов’язань 

та операції з ними. 
Центральний банк інформує Верховну Раду України про Основні засади 

грошово-кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в державі в 

порядку, передбаченому законодавством. Основні засади грошово-кредитної 

політики на 2018 рік та середньострокову перспективу були розроблені Радою 

Національного банку України відповідно до статті 100 Конституції України і 

статей 8, 9 та 24 Закону України «Про Національний банк України» на підставі 

пропозицій Правління Національного банку України. Основні засади були 

представлені з урахуванням статей 1 та 6 Закону про Національний банк, 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», завдань економічної програми, що 

підтримується в межах угоди з Міжнародним валютним фондом про Механізм 

розширеного фінансування, Прогнозу економічного та соціального розвитку 

України на 2018 – 2020 роки та макроекономічного прогнозу Національного 

банку, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Основні 

засади грошово-кредитної політики визначають показники діяльності 

Національного банку у середньостроковій перспективі для досягнення цілей 

Національного банку, визначених законодавством. Відповідно до статті 25 

Закону «Про Національний банк України» основними економічними засобами і 

методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси 

через: 
1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для банків;  
2) процентну політику; 
3) рефінансування банків;  
4) управління золотовалютними резервами; 
5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують 

корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов’язаннями, на 

відкритому ринку; 
6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 
7) зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; 
8) емісію власних боргових зобов’язань та операції з ними. 
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Правління Національного банку через використання відповідних засобів та 

методів забезпечує реалізацію грошово-кредитної (монетарної) політики згідно 

з Основними засадами та відповідає за досягнення визначених в Основних 

засадах цілей. 
Здійснення державою продуманої грошово-кредитної політики передбачає 

розмежування її стратегічних і тактичних цілей. Стратегічна ціль такої політики 

має бути підпорядкованою загальним стратегічним цілям соціально-економічної 

політики держави. Тактичною метою монетарної політики є забезпечення 

внутрішньої стабільності грошей, тобто оптимальної рівноваги між попитом і 

пропозицією грошей.      
Визначаючи тактичні й оперативні завдання грошово-кредитної політики, 

потрібно зважати на необхідність диференціації її залежно від конкретної 

макроекономічної ситуації. Тактика монетарної політики має бути гнучкою, 

тобто змінюватися відповідно до ситуації на ринку. Реакцією держави на 

економічну кон’юнктуру є альтернатива: політика «дорогих грошей» – політика 

«дешевих грошей».  
Початок повномасштабної війни став великим викликом для всієї країни, 

для всіх державних інституцій. Зараз, коли пройшло вже більше ніж сто днів 

воєнного стану, можна впевнено сказати, що Національний Банк України та 

грошово-кредитна система гідно витримали цей виклик та вистояли під натиском 

потрясінь. Банківська система не рухнула в перші дні війни, а продовжила 

стабільну роботу. Окрім проведеного очищення банків, така стабільність 

пояснюється також значним досвідом, здобутим банківськими інституціями під 

час пандемії коронавірусу, за два роки якої було запроваджено багато цифрових 

рішень, що дозволило банкам продовжувати обслуговувати клієнтів під час 

війни без фізичного контакту з ними, подекуди навіть на окупованих територіях. 

Про значну стійкість банків свідчить те, що за весь час повномасштабної війни 

неплатоспроможним було визнано тільки один банк (АТ «Мегабанк»), окрім 

російських банків, що вивели з ринку. Ймовірно, ситуація погіршуватиметься в 

майбутньому у зв’язку зі зростанням тягаря непрацюючих кредитів в банках, а 

також потенційним скасуванням боргових зобов’язань позичальників, що 

втратили своє майно внаслідок російської агресії, однак результат роботи банків 

у перші сто днів війни є позитивним. Така радикальна зміна курсу монетарної 

політики потребувала юридичного закріплення, і вже 15 квітня рішенням Ради 

НБУ було ухвалено нові основні засади монетарної політики на період воєнного 

стану. Так, основою ціллю грошово-кредитної політики було проголошено 

надійне функціонування банківської та фінансової системи, забезпечення потреб 

оборони України. НБУ не став виокремлювати якийсь один ключовий 

інструмент монетарної політики, натомість залишив за собою право 

використовувати ряд інструментів залежно від поточних потреб та викликів, що 

стоять перед центральним банком. Загалом же НБУ ще раз засвідчив, що планує 

повернутися до нормального режиму діяльності з відновленням інфляційного 

тарґетування тоді, коли це дозволятиме безпекова та макроекономічна ситуація 

— в першу чергу мова йде про необхідність відновлення можливості робити 

надійні макроекономічні прогнози, що наразі залишається неможливим 
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Важливою новацією основних засад монетарної політики на період воєнного 

стану є визнання того, що Національний Банк може фінансувати потреби 

бюджету шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики на 

первинному ринку [2].  
Водночас НБУ наголосив, що намагатиметься не допускати фіскального 

домінування, а також фінансуватиме лише критичні видатки державного 

бюджету. Однак за 100 днів війни Національний Банк України профінансував 

значно більше, ніж винятково критичні потреби уряду. Так, у структурі 

фінансування бюджету України від початку повномасштабної агресії до 13 

червня 2022 року (окрім податкових та митних надходжень) НБУ зайняв чільне 

місце, придбавши військових облігацій на 190 млрд гривень. Таке емісійне 

фінансування бюджету додатково розганяє інфляцію в Україні, що склала 17% у 

річному вимірі у травні 2022. Така ситуація виникла в першу чергу через 

недостатні обсяги надходжень іноземної фінансової допомоги , яка за умов 

суттєвого падіння податкових надходжень та дії пільгового мита стала ключовою 

для фінансування бюджетного дефіциту. 
2 червня 2022 року НБУ оголосив про підвищення облікової ставки одразу 

на 15 п.п. — одразу до 25% [2]. Це рішення свідчить одразу про декілька речей: 

по-перше, Національний Банк вважає поточну ситуацію в економіці достатньо 

прогнозованою, щоб робити спроби впливу на ситуацію за допомогою ключової 

ставки — однак, НБУ сам зазначає, що таке радикальне підвищення викликано 

зокрема і порушенням роботи трансмісійного механізму; по-друге, в Україні 

розганяється інфляція, і, підвищивши вартість грошей, Національний Банк 

намагається стримати її подальше пришвидшення та не допустити гіперінфляції; 

по-третє, Національний Банк бажає полегшити тиск на золотовалютні резерви, 

які витрачаються на проведення валютних інтервенцій, підвищивши 

привабливість гривневих заощаджень та зменшивши попит на іноземну валюту. 
Висновки. Грошово-кредитна політика – комплекс взаємопов’язаних  

заходів щодо регулювання грошового ринку направлених на досягнення 

визначених цілей, які здійснює держава через центральний банк. Існує далеко не 

одне визначення поняття грошово-кредитної політики. Законом України «Про 

Національний банк України» визначено, що «грошово-кредитна політика – 
комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на 

забезпечення цінової стабільності шляхом використання інструментів грошово-
кредитної політики». Грошово-кредитна політика повинна забезпечити цінову 

стабільність, низьку інфляцію, ефективне функціонування фінансової системи та 

фінансових ринків. 
Отже, грошово-кредитна політика є ключовим елементом 

загальноекономічної політики. Таким чином для підвищення впливу грошово-
кредитного регулювання на економічні процеси та на банківську систему 

України, слід здійснити ряд заходів, а саме: впровадити цілеспрямований курс на 

зниження інфляції, налагодити ефективний механізм взаємодії процентної 

ставки НБУ та грошово-кредитного ринку, встановити чіткі межі коливання 

курсу національної валюти та дотримуватись пріоритетності цілей тощо. 
 



245  

Список використаних джерел 
1. Бандура О. В. Оптимізація монетарної політики та стабілізація 

циклічної економічної динаміки. Економіка і прогнозування. 2021.№ 4. С. 102–

124 
2. Національний банк України підвищив облікову ставку до 25%. 

Національний банк України : URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-
bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu- stavku-do-25  

3. Політило М. П. Особливості застосування монетарних інструментів 

Національним банком України в умовах невизначеності. Економіка та держава. 
2020. № 10. С. 136-139. 

4. Фінансування державного бюджету України з початку 

повномасштабної війни. Міністерство Фінансів України: URL: 

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_o
f_the_full-scale_war-3435  

5. Швець С. М. Теоретичний вимір фіскальних і монетарних важелів 

впливу на економічне зростання. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. 
№ 12. С. 27-33 

 
 

Анастасія ПЕТРОВА 
студентка 4 курсу, 

факультет обліку та аудиту, 
Вінницький національний аграрний університет 

Вінниця, Україна 
 

РОЗВИТОК ОПЕРАЦІЙ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ В БАНКАХ 

УКРАЇНИ 
 
Анотація:У статті проаналізовано розвиток операцій  з  банківськими  

платіжними  картками  в  Україні. Визначено поняття банківських карток як 

електронних платіжних засобів й зміст механізму безготівкових розрахунків за 

їх допомогою відповідно до вимог чинного законодавства. Визначено етапи 

розвитку ринку платіжних карток в Україні. Описано стан ринку банківських 

платіжних карток в Україні. Виявлено, що показники розвитку ринку платіжних 

карток мають помітну тенденцію до зростання, і навіть невеликі банки 

розвивають карткові продукти. На прикладі АТ «ОКСІ БАНК» здійснено аналіз 

сегменту банку на ринку платіжних карток України і проаналізовано фінансові 

результати та фінансову безпеку операцій з ними. Визначено можливі заходи 

для підвищення конкурентної позиції банку і рівня доходів від карткового бізнесу. 
 
Abstract:The article analyzes the development of operations with bank payment 

cards in Ukraine. The concept of bank cards as electronic means of payment and the 
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content of the mechanism of cashless payments with their help are defined in 
accordance with the requirements of the current legislation. The stages of the 
development of the payment card market in Ukraine have been determined. The state 
of the bank payment card market in Ukraine is described. It was found that the 
indicators of the development of the payment card market have a noticeable upward 
trend, and even small banks are developing card products.On the example of JSC 
"OKSI BANK" an analysis of the bank's segment in the payment card market of Ukraine 
was carried out and the financial results and financial security of transactions with 
them were analyzed. Possible measures to increase the competitive position of the bank 
and the level of income from the card business have been determined. 

 
Вступ.Багато платіжних карток адмініструються різними банками. Ці 

картки більш специфічні, ніж платіжні інструменти загального призначення; 

вони можуть виконувати конкретні завдання згідно з договором між платником 

і власником картки. Однією з причин, чому активне поширення банківських 

платіжних карток залишається важливим для НБУ, є те, що це допомагає 

вирішити проблеми з готівковим обігом. Це пов’язано з підтримкою НБУ 

автоматизованих систем безготівкової оплати, які є ефективнішими за традиційні 

готівкові методи. 
Дослідженню проблем  розвитку ринків безготівкових розрахунків, 

платіжних карток, національної карткової платіжної системи, напрями 

використання платіжних карток,  забезпечення  банківської  безпеки  держави 

при цьому в Україні досліджують Д.М. Гладких , М.В. Луцик , Г.Л. 

Монастирський та Я.І. Чайковський , Ю.І. Онищенко ,  С.О. Пиріг, Л.І. Іщук та 

І.В. Олександренкота багато інших. 
Незважаючи на те, що вітчизняними і зарубіжниминауковцями та 

практиками проведено багато досліджень сільськогосподарського кредиту, 

враховуючи властиві йому особливості сільського господарства та специфічні 

умови країни, економіка та сучасні тенденції світової аграрної політики ще не до 

кінця розроблені.Не до кінця досліджено, насамперед, перспективи участі 

держави в сільськогосподарських виробничих кредитних організаціях, вплив 

галузевих особливостей на кредитний процес. 
Банки обмежують ефективне функціонування економіки багатьох країн. 

Незліченні години витрачають працівники банку, підтримуючи банкноти в обігу. 

Виготовлення та обмін нових банкнот мають бути дорогими. Це тому, що 

створення та обмін банкнот обтяжує комерційні та державні фінансові структури 

країни. Крім того, нові банкноти негативно впливають на зручність 

повсякденних клієнтів і вкладення часу. 
Виклад основного матеріалу.  Законом України  «Про  платіжні  системи  

та  переказ  грошей  в  Україні»  №  2346-ІІІ  від  05.04.2001  визначені  головні 

основи,на які опираються платіжні системи  нашої держави,  поняття  і  загальні 

правила  проведення переказу грошей в межах України, а також   несення 

відповідальності  суб’єктів  переказів. 

Головним важелем автоматичних  систем оплати  є банківський автомат 

для самообслуговування. Банківський  автомат  це  комплекс програмного та 
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технічного типу, який  дає  змогувласнику  електронного платіжного засобу 

(ЕПЗ) виконати  обслуговування самого себе  за операціями отримання переказів  

у валютній формі, ведення їх для зарахування на конкретні рахунки, отримання 

інформації про дані рахунки,  а  також  виконання інших дій  відповідно з 

функціональними можливостями комплексу. 

Суб’єктом відносин в автоматичних платіжних системах є держатель ЕПЗ 

– це фізична особа, якана законних підставах використовує ЕПЗ для ініціювання 

переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із 

застосуванням зазначеного ЕПЗ. 
Таблиця 1 

Етапи  розвитку  ринку  платіжних  карток в  Україні  беруть  свій  

початок  ще  у  фінансово-банківській системі СРСР: 
Роки Характеристика 

1969–1986 роки початок прийому платежів державним комітетом СРСР  з  іноземного  

туризму  через  ВАТ  «Інтурист» 
1987–1990 роки еквайринг торгових підприємств  по  картках  Visa  та  Europay  

госпрозрахунковим   об’єднанням   «Інтурсервіс» 
1991–1995  роки співробітництво  з  міжнародними платіжними системами на рівні 

агентських угод, створення власних платіжних систем українськими  

банками,  створення  міжбанківського ЗАТ «Укркарт» 
1996 рік теперішній час – участь у  міжнародних платіжних системах 

функціонування НПС України «Простір»,інтенсивний розвиток ринку 

платіжних карток 
Джерело: сформовано автором на основі[3] 
 
Спеціальний платіжний засіб (платіжна картка тощо) – це платіжний 

інструмент,  що  виконує  функцію  засобу  ідентифікації, за допомогою якого 

держателем цього інструмента ініціюється переказ грошей з відповідного 

рахунка платника  або  банку,  а  також  здійснюються  інші операції,  передбачені  

відповідним  договором.  Задопомогою спеціальних платіжних засобів 

формуються документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних 

засобів або надаються іншіпослуги держателям спеціальних платіжних засобів. 

Платіжна система – це платіжна організація, члени платіжної системи та 

сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. 

Проведення переказу грошей є обов’язковою функцією,  що  має  виконувати  

платіжна  система. Роботу автоматичних платіжних систем забезпечують 

фінансові установи, які є особливими організаціями та виконують спеціальні 

операції . [2]Його  формування  змінювалось  як  етапами значного зростання, 

яке супроводжувалося якісними змінами, так і періодами спаду в умовах 

нестабільності  вітчизняної  економіки.  Сьогодні показники  розвитку  ринку 

платіжних  карток мають помітну тенденцію до зростання. 
В умовах пандемії COVID-19 безготівкові розрахунки з платіжними 

картками в Україні активно зростають. Загальна кількість операцій 

(безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, 

емітованих українськими банками, за 2020 рік становила 5997,1 млн. шт., а їх 

сума – 3957,3 млрд. грн. Порівняно з 2019 роком кількість зазначених операцій 
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зросла на 18,6%, а сума – на10,6%. Водночас безготівкові операції з 

використанням платіжних карток стають все більш популярними серед 

українців. Так, за кількістю операцій торік переважали безготівкові – майже 87% 

операцій  з  платіжними  картками.  Сума  безготівкових операцій становила 

55,8% від усіх операцій із картками (за підсумками 2019 року – 50,3%). Загалом, 

у 2020 році проти 2019 року кількість безготівкових операцій із використанням 

платіжних карток збільшилася на 25% і становила 5211,2 млн. шт., а сума – на 

майже 23% та досягла 2208,7 млрд. грн. Як наслідок, кількість операцій 

отримання готівки у 2020 році знизилася на 11,7%, а сума – на 1,7%. Водночас у 

2020 році українці змінювали свої платіжні  звички.  Наприклад,  середня  сума  

операції переказу  з  картки  на  картку  за  рік  зменшилася на 10,3%, до 1444 

грн; середня сума операції в платіжних  терміналах  (pos-терміналах)  –  на  5%,  

до 229 грн. Також середня сума операції в мережі Інтернет зросла до 338 грн. Це 

свідчить, що українці все активніше здійснюють онлайн-платежі, зокрема й на 

більші суми. Сума операцій в мережі Інтернет зростала у 2020 році найбільшими 

темпами (відбулося зростання на 31% порівняно із 2019 роком). Загалом кожна 

третя безготівкова операція з  платіжною  карткою  у  2020  році  здійснювалася 

в  мережі  Інтернет  (36,5%).  Це  майже  642  млрд.грн. за 2020 рік. Половина 

всіх безготівкових операцій із використанням платіжних карток (49,8%) 

здійснювалася  в  платіжних  терміналах.  Їх  сума становила чверть від усіх 

безготівкових операцій (26,9%). Якщо в 2019 році це було 513 млрд.грн.,то у 2020 

році – 595 млрд.грн. (відбулося зростання на 16% порівняно із 2019 роком). У 

2020 році найбільшу частку за сумою безготівкових операцій із використанням 

платіжних карток (як і в минулому та позаминулому роках) становили перекази 

з картки на картку (42,8%), хоча за кількістю операцій їх частка – всього 12,6%. 

За рік сума переказів з картки на картку зросла майже на чверть (24%), до 945 

млрд. грн. Проте, це втричі менше, ніж було у минулому році (у 2019 році 

відбулось зростання на 64% у порівнянні із 2018 роком). За 2020 рік загальна 

кількість платіжних карток в Україні зросла на 8%. Упродовж усього минулого 

року активно використовувалися безконтактні картки, смартфони й інші NFC-
пристрої для здійснення безконтактних  платежів.  Їх  популярність  зумовлена  

високим рівнем безпеки, швидкістю і зручністю таких операцій.  57%  операцій  

за  сумою  і  за  кількістюздійснювалися  в  торговельних  платіжних  терміналах  

безконтактно.  Незважаючи  на  карантинні обмеження, за 2020 рік платіжна 

інфраструктура суттєво розширилася. Кількість суб’єктів господарювання, які 

приймають платіжні картки, за рік зросла більше ніж на 36,1%. Мережа 

торговельних pos-терміналів за рік зросла на понад 12%. Майже 87% 

торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення 

безконтактної оплати. Станом на 01.01.2021 в Україні зареєстровано 70 

учасників карткових платіжних систем [3] 
АТ  «ОКСІ  БАНК» намагається  розширювати спектр послуг і продуктів 

та проводить постійну роботу для підвищення якості обслуговування  держателів  

карток.   
 Передбачено діяльність  контактного  центру,  який  дає  можливість в 

режимі 24/7 надавати підтримку клієнтам по продукту «Sportbank» з 
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використанням телефонії  і  месенджерів  типу  Viber,  Telegramта Facebook 

Messenger. Серед пріоритетних завдань з автоматизації внутрішніх процесів – 
забезпечення надійного електронного внутрішнього  документообігу  банку  і  

документообігу  при обслуговуванні клієнтів, удосконалення системи 

управління  інформаційною  безпекою  та  управління технологічним ризиком. 
Відносно  овердрафтів  і  кредитних  карт  для фізичних  осіб  та  

поновлюваних  механізмів  кредитування  для  юридичних  осіб,  які  включають 

кредит  і  незатребуваний  компонент  прийнятого зобов’язання, банк може 

оцінювати кредитні збитки у періоді, що перевищує максимальний період за 

договором, якщо передбачено можливість вимагати погашення кредиту та 

анулювати незатребуваний компонент прийнятого зобов’язання, яка не обмежує 

існування кредитних ризиків. 
Разом  з  тим,  слід відзначити, що банк не відіграє значної ролі на ринку 

платіжних карток України як за обсягом випуску, так і за обладнанням, що їх 

обслуговує, адже  без  розгалуженої  сітки  банкоматів,  відділень та терміналів 

самообслуговування неможливо збільшити кількість активних користувачів 

картками. Крім того, важливу роль в активізації операцій банків з платіжними 

картками відіграють зарплатні проекти, проте АТ «ОКСІ-БАНК» не можна 

назвати лідером у цьому контексті. З огляду на результати аналізу сегменту 

ринку платіжних карток, на якому працює банк, можемо констатувати той факт, 

що запровадження нових  карткових  продуктів  і  програм,  спрямованих на 

залучення клієнтів АТ «ОКСІ БАНК» не є активним. Банк лише розпочинає своє 

входження на цей ринок. 
З  нашої  точки  зору,  для  підвищення  конкурентної  позиції  і  рівня  

доходів  від  карткового бізнесу  АТ  «ОКСІ  БАНК»  та  банків  з  подібною 

позицією  на  ринку  платіжних  карток  доцільно: нарощувати обсяги емісії 

платіжних карток; розширювати асортимент карткових продуктів; ширше 

застосовувати кредитні картки у споживчому кредитуванні  –  надання  кредиту  

на  споживчі потреби на картковий рахунок клієнта; діяти на ринку платіжних 

карток для пенсіонерів та студентів,  зокрема  орієнтуючись  на  кредитування 

осіб  пенсійного  віку;  розвивати  інфраструктуру обслуговування (збільшення 

мережі банкоматів, POS-терміналів  тощо);  упроваджувати  технологію cash-
back – повернення невеликих сум готівки власникові картки в магазинах; 

розвивати пряміпродажі  карткових  продуктів  («мобільні  банкіри»); 

нарощувати базу зарплатних проектів.[5] 
Висновок:Завдяки послугам банку люди мають змогу проводити перекази 

готівки, як в серединні країни, так і закордоном. Отримувати заробітні плати та 

пенсійні нарахування, оплачувати різні види банківських послуг(оплата 

комунальних та інше). Отримувати онлайн кредити. Серед плюсів банку є 

доступні тарифи, швидке оформлення документації, безготівкове перерахування 

коштів на будь-який банк, як в Україні, та і закордон, а найголовніше це 

цілодобовий доступ до грошей на своєму власному рахунку. 
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Анотація. Повномасштабна війна призвела до безпрецедентного падіння 

вітчизняної економіки. Проте, завдяки виконанню НБУ своїх основних функцій 

та реформам в цьому секторі навіть в умовах воєнного стану банківська 

система України залишається стійкою та ліквідною. Банки зробили все аби 

продовжувати свою діяльність, навіть якщо робота відділень банків є 

неможливою, забезпечується проведення безготівкових та онлайн-операцій.  
В статті розглядається як Національний банк України регулює банківську 

діяльність комерційих банків в умовах воєнного стану. Зображена та 

проаналізована динаміка активів та резервів банків України.  
 
Abstract.  The full-scale war led to an unprecedented decline in the domestic 

economy.  However, thanks to the NBU's performance of its main functions and reforms 

in this sector, even under martial law, the banking system of Ukraine remains stable 

and liquid.  Banks have done everything to continue their activities, even if the work of 

bank branches is impossible, non-cash and online transactions are ensured. 
 The article examines how the National Bank of Ukraine regulates the banking 

activities of commercial banks under martial law.  The dynamics of assets and reserves 
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of Ukrainian banks are depicted and analyzed. 
 
Вступ. Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших 

елементів господарського механізму, оскільки її реформування було розпочате 

раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при 

вирішенні завдань переходу до ринку. 
Регулювання та банкiвський нагляд здійснює Нацiональний банк України 

вiдповiдно до положень Конституцiї України, Закону України „Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть”, Закону України "Про Нацiональний банк України", iнших 

законодавчих актiв та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України 

[1]. 
З початку повномасштабного вторгнення Національний банк робить все 

необхідне для забезпечення безперебійності як безготівкових, так і готівкових 

розрахунків та підтримання безперебійного функціонування банківської системи 

держави в умовах воєнного стану. НБУ створює необхідні умови для належної 

роботи комерційних банків. 
Виклад основного матеріалу. Банкiвське регулювання - це 

регламентування дiяльностi банкiв i банкiвських операцiй в Українi, здiйснюване 

спецiальним державним органом - НБУ в межах його компетенції. 
В період воєнного стану НБУ продовжує здійснювати банківське 

регулювання. Глибока економічна та фінансова кризи, обумовлені 

повномасштабною війною росії проти України, матимуть суттєві негативні та 

довготривалі наслідки для фінансового сектору. Проте банки успішно 

протистоять викликам війни завдяки значному запасу міцності, своєчасній 

реакції НБУ та рокам спільної роботи над реформою сектору. 
Банки виявилися операційно стійкими, вони щодня майже безперебійно 

надавали послуги клієнтам у тих регіонах, де це було безпечно для працівників 

та клієнтів. Із середини червня працювало вже близько 85% банківських 

відділень країни. Проте банки отримали значні збитки від спричинених війною 

подій операційного ризику. 
Попри те, що ліквідність банківського сектору наразі не викликає 

занепокоєнь, ризик ліквідності все ще може реалізуватися під час війни, тож 

ігнорувати його не можна.  
Із 24 лютого валютний ринок працює в режимі обмежень. Для стабілізації 

валютного ринку НБУ запровадив численні обмеження та зафіксував обмінний 

курс до долара США. Уповноваженим установам заборонено здійснювати 

торгівлю валютними цінностями, крім операцій з купівлі іноземної валюти для 

придбання товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України, а також валютних операцій для проведення мобілізаційних та 

інших заходів у сферах забезпечення національної безпеки та оборони. 
З початку збройної агресії росії Національний банк України створює умови 

для належної роботи банків у надскладних умовах. Антикризові рішення 

приймаються на основі  трьох ключових принципів: 
 захист інтересів клієнтів банків, перш за все вкладників. Вони мають 

зберігати доступ до власних та кредитних коштів, платежів і переказів; 



252  

 підтримання діяльності банків та їх ліквідності. Негативний 

тимчасовий вплив бойових дій на показники діяльності банків не має призводити 

до визнання найбільш постраждалих з них неплатоспроможними. Такі фінансові 

установи за потреби матимуть час на відновлення фінансової стійкості після 

припинення воєнного стану; 
 чесне відображення реального фінансового стану банків. Якими б не 

були збитки за результатами війни, їх не можна приховувати шляхом 

«прикрашання» звітності. Дуже важливо бачити справжню картину. Без цього 

складно буде впровадити ефективний план оздоровлення банківської системи 

після завершення війни. 
НБУ максимально спростив вимоги до поточної роботи банків та 

відмовився від упровадження нових регуляторних вимог. Скасовано регулярну 

оцінку стійкості, відтерміновано вимоги до капіталу під ринковий ризик, не 

активуватимуться буфери капіталу. 
Також спрощено низку обмежень, щоб підтримати діяльність волотерів. 

Постановою Правління НБУ від 5 серпня 2022 р. № 172 «Про внесення змін до 

постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 

18» регулятор дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних 

осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі 

товарів військового призначення за умови дотримання одночасно таких вимог: 

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг 

операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн 

на місяць до 21 липня 2022 р.; подання до банку листа від державного органу або 

військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів 

відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 

тис. грн на місяць; надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків 

виконання замовлення; інформування волонтером банку щодо збору коштів з 

метою оплати продукції. 
Наразі система державних фінансів функціонує без перебоїв. За даними 

Міністерства фінансів України, у лютому 2022 року до загального фонду 

державного бюджету надійшло 104,6 млрд грн, що еквівалентно перевиконанню 

місячного розпису на 29,3% або 23,7 млрд грн. За запланованого дефіциту в сумі 

66,2 млрд грн в перші два місяці 2022 року профіцит загального фонду становив 

13,1 млрд грн, а державного бюджету України загалом – 24 млрд грн [2]. 

Національний банк перерахуав частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 

млрд грн до Державного бюджету України для фінансового забезпечення 

функціонування держави в умовах воєнного стану [3]. 
Міжнародні організації та країни-партнери взяли зобов’язання із виділення 

значних обсягів фінансування на зміцнення обороноздатності, підтриманняу 

економіки України та гуманітарні питання. За оцінками Національного банку, 

сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягне понад 

15 млрд дол. США в еквіваленті, з них більше 5 млрд дол. – безпосередньо до 

бюджету. Зокрема, ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. 

Додатковим джерелом фінансування потреб української армії є кошти, зібрані 

організаціями та громадянами України та інших країн, на рахунках НБУ. Зокрема, 

https://mof.gov.ua/uk/news/misiachnii_rozpis_derzhavnogo_biudzhetu_ukraini_vikonano_na_1293_237_mlrd_grn-3344
https://mof.gov.ua/uk/news/misiachnii_rozpis_derzhavnogo_biudzhetu_ukraini_vikonano_na_1293_237_mlrd_grn-3344
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станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив 

для підтримання Збройних Сил України, перераховано вже понад 6 млрд грн в 

еквіваленті. З них більше 1,6 млрд грн Національний банк вже спрямував на 

потреби військових.[3]. 
В табл. 1 наведено дані по активах та резервах українських комерційни 

банків станом на 2021-2022 роки. 
 

Таблиця 1 
Сумарні активи комерційних банків з 2021 по 2022 рр. (млн. грн.) 

Дата 
Актив (всього) Надані кредити 

Резерви за активними 

операціями банків 

1 2 3 4 

01.01.2021 1822814 963664 375459 

01.02.2021 1819530 966823 378762 

01.03.2021 1826709 967095 374324 

01.04.2021 1835527 967664 383929 

01.05.2021 1862829 986111 373220 

01.06.2021 1882226 987877 353018 

01.07.2021 1892468 996482 362549 

01.08.2021 1909827 997937 332873 

01.09.2021 1900358 1029264 328918 

01.10.2021 1931916 1035359 332789 

01.11.2021 1948411 1050928 308102 

01.12.2021 1979298 1067765 291371 

01.01.2022 2053928 1065347 278774 

01.02.2022 2032019 1092983 314752 

Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

01.03.2022 1993071 1074062 271644 

01.04.2022 1970145 1070449 287121 

01.05.2022 1998811 1068305 297610 

01.06.2022 1997646 1077083 304111 

01.07.2022 2042918 1055583 316915 

01.08.2022 2189724 1120407 349295 

Джерело: Сформовано автором на основі Звіту про діяльність Ради з фінансової 

стабільності [3]. 
 
З початку агресії росії в лютому 2022 року були ліквідовані АТ 

«Міжнародний резервний банк» і ПАТ «Промінвестбанк» – два дочірніх банки 

російських фінансових корпорацій з державним капіталом, на початок року вони 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/na-spetsrahunok-nbu-dlya-zbroynih-sil-ukrayini-pererahovano-bilshe-6-mlrd-grn
https://bank.gov.ua/ua/news/all/na-spetsrahunok-nbu-dlya-zbroynih-sil-ukrayini-pererahovano-bilshe-6-mlrd-grn
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мали 2% чистих активів банківського сектору. Станом на 01.08.2022 в Україні 

функціонує 68 комерційних банків.  
Аналізуючи дані наведені в таблиці 1 можна сказати, що активи зростають 

майже кожного місяця. Помітно незначне зменшення суми активів та резервів в 

березні 2022 року, перш за все, це повʼязано з початком повномасштабної війни 

в Україні. 
Динаміку активів та резервів українських комерційних банків за останні 

місяці наведено на графіку нижче (рис.1). Окремо визначені активи у вигляді 

наданих кредитів. Істотних змін у структурі цих показників останнім часом не 

спостерігається. 

 
Рис. 1. Динаміка активів та резервів комерційних банків України 

2021-2022 рр.(млн. грн.) 
Джерело: Сформовано автором на основі Звіту про діяльність Ради з фінансової 

стабільності [3]. 
 
Розглянувши динаміку активів та резервів комерційних банків України, 

можна зробити висновок, що: 
 Найвищі показники спостерігаються в серпні 2022 року. Кредитів 

комерційні банки за цей місяць надали на суму 1120407 млн. грн. Резерви за 

активними операціями банків досягли найвищої позначки і склали 349295 млн. 

грн. 
 З початком повномасштабного вторгнення спостерігається 

незначний спад всіх показиків. В березні 2022 року загальна сума активів 

зменшилась на 38948 млн. грн. порівняно з лютим цього ж року. Зокрема кредитів 

банки надали на суму 255579 млн. грн. Такі зміни повʼязані з ліквідацією двох 

банків з державним російським капіталом. 
 Загалом, воєнні дії на тереторії України майже не вплинули на активи 
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та резерви комерційних банків. Порівнюючи березень-серпень 2022 року з 

аналогічним періодом 2021 року істотних змін не спостерігалось. 
За очікуваннями НБУ, банки унаслідок кризи втратять щонайменше 20% 

кредитного портфеля. Банки використовуватимуть капітал, аби покрити ці 

збитки. Запас капіталу перед початком повномасштабної війни значно 

перевищував мінімально необхідні рівні, тож банки мають високий запас 

міцності[3]. 
Після початку повномасштабної війни населення знизило попит на 

кредити. Натомість кредитуванню бізнесу сприяла держава, поліпшивши умови 

участі в урядових програмах. Вони й надалі активно користуватимуться 

державними програми підтримки, зокрема портфельними гарантіями та 

компенсацією процентів за програмою «5-7-9%». 
Запорукою швидшого відновлення фінансової системи після кризи стане 

прозорість у відображенні фінансового стану банків. Маючи достатньо 

інформації про розвиток сектору, НБУ зможе ефективніше реагувати на поточні 

виклики та забезпечити фінансову стабільність. 
Висновки. Отже, щоб забезпечити фінансову стабільність у надскладних 

умовах воєнного часу, потрібні злагоджені зусилля та тісна координація дій усіх 

учасників фінансового ринку: банків, Національного банку та інших регуляторів 

ринку, а також дієва підтримка органів державної влади. НБУ впровадив ряд 

обмежень в банківському секторі та спрстив вимоги до комерційних банків. 

Держава й надалі надає кредити бізнесу за державними програмами підтримки. 
Прозорість, ефективність та стійкість банківської системи – це те надбання 

останніх років, яке нині дає змогу утримувати міцні позиції України на 

«фінансовому фронті». 
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Анотація. У статті досліджено, що таке державний бюджет, його суть 

та структура. Витрати бюджету поділяються на адміністративне 

фінансування, фінансування оборони, галузі економіки, міжнародної діяльності, 

створення резервів та інші витрати. Розглянуто, як події сьогодення вплинули 

на доходи, видатки, ВВП, рівень інфляції  та інші категорії порівняно з 

попереднім роком. Подана інформація про проект бюджету на наступний рік. 

Скільки коштів виділено на пріоритетні витрати, а саме оборона та соціальні 

проекти, військові облігації, гранти, кредити. 
 
Abstract. The article examines what the state budget is, its essence and structure. 

Budget expenses are divided into administrative financing, defense financing, branches 
of the economy, international activities, creation of reserves and other expenses. 
Considered how today's events affected incomes, expenditures, GDP, inflation rate and 
other categories compared to the previous year. Information about the draft budget for 
the next year is provided. How much money is allocated for priority expenses, namely 
defense and social projects, military bonds, grants, loans 

 
Вступ. Бюджетна система є основною ланкою національних фінансів, а 

національний бюджет – важливим інструментом ефективної реалізації 

фіскальної політики. Завдяки залученості юридичних і фізичних осіб цей 

централізований грошовий фонд покриває складність усіх розподільчих та 

перерозподільних відносин у суспільстві. В сучасних умовах бюджетних реформ 

актуальним стало питання формування стабільної фінансової основи для 

виконання всіх функцій і завдань, покладених на органи державної влади. При 

цьому необхідно знайти та забезпечити постійний процес формування доходів 

бюджету, визначити відповідні резерви зростання та оптимізувати їх. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Державний бюджет - це 

система грошових відносин, яка виникає між  населенням, державою, фірмами 

та організаціями мета якого є формування та використання централізованого 

фонду грошових ресурсів для задоволення потреб суспільства [1]. 
Суть бюджету виявляється через утворення фінансового фонду, що 

потрібний для виконання різних функцій держави, використання грошових 

фондів та планування показників доходів і витрат [2]. 
Структура бюджету пов’язана з державним устроєм. В Україні бюджетна 

система складається з державного бюджету (рис 1.1) та бюджету 

адміністративно-територіальних одиниць [1]. 
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Рис.1. Структура державного бюджету України 

 
Відповідно до стандарту доходи бюджету можна розділити на такі 

категорії: податкові та неподаткові надходження, доходи від капітальних 

операцій, офіційні трансфертні платежі та доходи цільового фонду. Крім того, 

доходна частина державного бюджету залежить від таких основних чинників: 

стану економічного розвитку країни, рівня бюджетних платежів та ефективності 

системи контролю за цими платежами [3].  
Якщо розглядати економічну суть дохідної частини бюджету, то можна 

виділити, з одного боку, результат — розподіл вартості суспільного блага між 

різними учасниками процесу, а з іншого — подальший розподіл вартості 

зосереджується в руках держави [1]. 
Основним матеріальним джерелом доходів бюджету є ВВП. У разі 

недостатності для задоволення фінансових потреб держава залучає національне 

багатство, а саме: доходи від приватизації державного майна, продажу 

золотовалютних резервів, інших національних цінностей. Склад і структура 

доходів бюджету пов'язані із загальним обсягом суспільних продуктів і 

національного доходу, визначаються фіскальною політикою держави [2]. 
Бюджетними неподатковими доходами є: доходи від використання 

державного майна (орендна плата за надання в оренду державного майна; 

відсотки на залишок бюджетних коштів на рахунках кредитних установ; 

дивіденди на державні пакети акцій; державні виплати та позики, тощо); продаж 

доходів державної та громадської власності; відсотки та дивіденди від частки 

власності, що належить державі, у власності комерційних товариств; доходи від 

платних послуг, що надаються органами державної влади та місцевого 

самоврядування та бюджетними органами; цивільні, заходи адміністративної та 

кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації), компенсації та інші 

примусові вилучення); інші неподаткові доходи [3]. 
В Україні за дисциплінарною спрямованістю витрати бюджету 

поділяються на: адміністративне фінансування, фінансування оборони, 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, правоохоронної діяльності 

та забезпечення національної безпеки, фінансування міжнародної діяльності, 
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галузей економіки, соціально-культурних установ і заходів, витрати на 

обслуговування державного боргу, створення резервних фондів, інші витрати і 

платежі [2]. 
Надання бюджетних коштів здійснюється у формі: кошторисного 

фінансування окремих статей бюджету - установ, установ та організацій 

бюджетної сфери; трансфертів населенню; бюджетних позик юридичним 

особам; фізичним та юридичним особам. особам дотації та субсидії; бюджетні 

інвестиції в статутний капітал діючих або новостворених юридичних осіб; 

бюджетні позики державним позабюджетним фондам; міжбюджетні 

трансферти; кредити іноземним державам [3]. 
Таблиця 1 

Структура бюджету України на 2021-2022 рр. 
 2021 р. 2022 р. У % до 

попереднього 

року 
Доходи 1 трлн 147,9 млрд грн 1 трлн 322,1 млрд грн 15,2 % 

Видатки 1 трлн 385,5 млрд грн 1 трлн 497,7 млрд грн 8,1 % 

Зростання ВВП 4,6% 3,8% 0,8 % 

Рівень інфляції 7,3% 6,2% 1,1 % 

Граничний обсяг 

дефіциту 
246,6 млрд грн 188,8 млрд грн 23,4 % 

Граничний обсяг 

державного боргу 
2 трлн 564,9 млрд грн 2 трлн 725,3 млрд грн 6,3 % 

Курс долара США 29,1 грн          середньорічна              28,6 грн 

28,8 грн       на кінець року          28,7 грн 
1,7 %                                              
0,3% 

Мінімальна зарплата 6000 грн                      

6500 грн 
6500 грн                       
6700 грн 

8,3  %                                            
3,1 % 

Джерело: сформоване за даними [4] 
 
Починаючи з 24 лютого державний бюджет спрямовано на оборону, 

військові облігації, гранти, двосторонні кредити та кредити Міжнародних 

фінансових організацій та соціальні видатки.  15 вересня 2021 року Уряд погодив 

проект Держбюджету на 2022 рік: медична галузь 193 млрд грн; освіта 190 млрд 

грн; бюджет Пенсійного фонду має скласти 531 млрд грн; ВВП - 5,368 млрд грн; 

дорожня інфраструктура 124,1 млрд грн; середня заробітня плата 15258 грн; курс 

гривні на долар 28,6-28,7 грн; зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від 

ВВП, зростання ВВП — близько 4% 
Близько 5,95% ВВП у проекті держбюджету-2022 направлено на сектор 

безпеки та оборони. Проте 23 лютого були внесені певні зміни до держбюджету: 

доходи та витрати збільшились на 26,5 млрд грн, де майже 23 млрд грн 

відводиться на фінансування Збройних Сил України та обороноздатності [4]. 
Основним пріорітетом фінансування бюджету за період військового стану 

стало видання грошових коштів в обіг. З 24 лютого НБУ видали 255 млрд грн. 
Також держбюджет поповнювався через продаж емісійного цінного паперу. 
Мінфін продали цінні папери на 136,6 млрд гривень [4].  
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Половина бюджету у 2023 –1,136 млрд грн –спрямували на – безпеку та 
захист. З них виділили приблизно 1,1 трлн на: ремонт пошкодженого; закупівля 
техніки, зброї; зарплату та забезпечення військових, тощо. Дефіцит планується 
ліквідувати за рахунок зовнішніх позик і внутрішніх ресурсів [5]. 

У Бюджеті-2023 Мінекономіки представляє бачення ключових показників: 
 Реальне зростання ВВП – 4,6%. 
 Інфляція – близько 30%. 
 Середня заробітня плата – 18,5 тис грн. 
 Курс валют – близько 42 грн за дол. 

 
Рис.2. Фінансування бюджету з початку повномасштабного 

вторгнення 
 
Очікується, що цього року економіка скоротиться на 30-40%, а інфляція 

перевищить 33% [6]. 
До кінця 2023 року курс може піднятися до 50 грн за долар, хоча середній 

курс за рік становив 42 грн. За розрахунками уряду, наступного року доходи 

держбюджету зростуть майже вдвічі над видатками, що призведе до величезного 

бюджетного дефіциту в сумі близько 37 мільярдів доларів, або близько 3 

мільярдів доларів на місяць [6].  
Доходи і витрати у проекті бюджету на 2023 рік:  
 Доходи - 1,279 трлн  
 Видатки - 2,513 трлн  
Другим пріоритетом витрат, тритини бюджету, наступного року є 

соціальні проекти. Крім того, ще 35% видатків становлять пенсії, субсидії, 

допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати внутрішньо переміщеним особам, 

охорона здоров'я та освіта [5].  
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Однак під час війни такі прогнози неможливі, і, як визнає уряд, бюджетні 

умови, макропрогнози та відновлення економіки безпосередньо залежать від 

того, що відбувається на передовій. Оскільки після повномасштабного 

вторгнення ситуація змінилася настільки швидко, що щомісяця потрібно 

переглядати бюджет і кожного місяця визначати першочергові потреби у 

фінансуванні [6]. 
Висновок. Аналіз теоретичних досліджень та аналітичної інформації 

дозволяє зробити висновок, що для забезпечення сталого економічного розвитку 

держави необхідним є мобілізація стабільних джерел надходжень до державного 

бюджету та покращення на цій основі усіх макроекономічних показників, що 

обумовлює необхідність активізації ролі державного бюджету у досягненні 

економічної і соціальної стабільності суспільства. Складання державного 

бюджету на основі макроекономічного прогнозування, забезпечення 

безпосереднього зв’язку між бюджетними показниками і економічним 

потенціалом країни є базовим для реального визначення надходжень до бюджету 

та результатів, яких можна досягнути за рахунок них. Але у наш час важко 

робити прогнози чи опиратися на раніше озвучені проекти державного бюджету. 

Тому можна зазначити, що наступного року першим пріоритетом  фінансування 

буде оборона та безпека, другим – соціальні зобов’язання, третій – скоротити всі 

некритичні витрати, щоб забезпечити фінансову та соціальну стабільність, 

четвертий пріоритет – активізація економічних відносин, та п’ятий – фонд 

відновлення.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Анотація.  В статті розглянуто медичне страхування та його види, 

медичне страхування в розвинених країнах. Загальній стан медичного 

страхування в Україні та запроваджені нові шляхи для розвитку добровільного 

медичного страхування. Визначено ряд проблем, які утримують розвиток 

обов’язкового медичного страхування. Запропоновані ідеї для розвитку 

медичного страхування в цілому. 
 
Abstract. An article deal with medical insurance and it’s types, medical 

insurance in developed countries. General state of medical insurance in Ukraine and 
new ways of free medical insurance are introduced. Number of problems holding back 
the development of obligatory medical insurance is determined. Ideas for development 
of medical insurance in general are introduced. 

 
Вступ. Медична галузь в Україні сьогодні не має можливості 

користуватися перевагами ринкової економіки. Медичне страхування перебуває 

на стадії розвитку. Державний бюджет, з якого в даний час фінансується 

медицина, неспроможний покрити навіть половину її потреб. Система 

медичного страхування сьогодні не є чітким поясненням для багатьох людей, 

тобто страхування є гарантуванням при виникненні страхової події 

відшкодування фінансових витрат на медичну допомогу за рахунок завчасного 

акумулювання коштів. Це пов’язано з необхідністю забезпечення громадян 

доступними, якісними і різноманітними медичними послугами. Воно може стати 

додатковим джерелом фінансування заходів з охорони здоров’я. Але на сьогодні 

медичне страхування повинно дати змогу залучення додаткових фінансових 

ресурсів за рахунок різних джерел для організації медичної допомоги населенню 

шляхом надання медичних послуг та гарантій різних можливостей в їх отриманні 

в повному обсязі для всього населення. 
Медичне страхування ознаменоване цілою низкою досліджень та 

публікацій. А саме, це праці таких фахівців як, М. Клімов, Н.Андріїшина, Е. 

Писанець, Є.Поліщук, М. Мних, Рудня В. та інших вчених, якими розглянуто 

необхідність та особливості медичного страхування  в Україні, а також проблеми 

та можливі шляхи їх вирішення. 
Виклад основного матеріалу. Медичне страхування (Medical Insurance) - 
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це форма особового страхування, що гарантує громадянам отримання медичної 

допомоги при настанні страхової події за рахунок нагромаджених страхових 

фондів. 
З соціально-економічної точки зору медичне страхування є однією з 

найважливіших складових національних систем охорони здоров’я. Актуальність 

даного питання полягає у тому, що медичне страхування є формою захисту від 

ризиків, що загрожують найціннішому в особистому та громадському 

відношенні – здоров’ю та життю людини. Медичне страхування як форма 

соціального захисту у сфері охорони здоров’я представляє собою гарантії 

забезпечення медичною допомогою за будь яких обставин, у тому числі у зв’язку 

із хворобою та нещасним випадком. До теперішнього часу визначаються три 

основні види фінансування охорони здоров’я: державне, обов’язкове та 

добровільне медичне страхування та змішана форма. 
Фінансування охорони здоров'я здійснюють зазвичай у змішаній формі. В 

різних країнах світу залежно від того, яка форма фінансування є домінуючою, 

систему охорони здоров'я називають державною (Англія, Ірландія, Італія, 

Шотландія), обов'язкового медичного страхування (Австрія, Бельгія, 

Нідерланди, Німеччина, Швеція, Японія) та змішаною (страхово-бюджетною) 

(США), де близько 90 % населення країни користуються послугами приватних 

страхових компаній.[1] 
 В Україні  значного поширення на вітчизняному страховому ринку 

медичне страхування ще не набуло, що підтверджує вітчизняна статистика, 

згідно якої частка послуги добровільного медичного страхування у загальному 

об'ємі страхового ринку складає лише 2,6%, при загальній кількості 

застрахованих даним видом страхування у 2% від загальної кількості населення, 

в т.ч. індивідуальних страхувальників - менше 1%. Хоча, останнім часом – 
в  умовах кризового розвитку української економіки – на вітчизняному 

страховому ринку добровільне медичне страхування поступово завойовує свої 

позиції, поступаючись за темпами зростання хіба що автомобільному 

страхуванню. 
Проте якість цих послуг далеко не завжди виправдовує надії. Наприклад, 

труднощі можуть виникнути, коли вам нагально потрібно купити ліки і ви 

розраховуєте на відшкодування їхньої вартості від страхової компанії. Внутрішні 

неузгодженості та відсутність договорів між страховими компаніями, лікарнями 

та аптеками не повинна впливати на інтереси споживачів страхових та медичних 

послуг. 
Система охорони здоров'я України знаходиться на небезпечно низькому 

рівні. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в недостатньому 

фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства, застарілій моделі медичної 

освіти.  
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Рис.1. Класифікація медичного страхування [1] 

 
В Україні з бюджету на охорону здоров’я виділяється щороку до 3,5-4,5% 

ВВП. Якщо приплюсувати до них гроші від населення, яке воно дає лікарям, то 

за рік набігає 7,5% ВВП, що дорівнює витратам провідних країн світу. Але такі 

суми, на жаль, не ефективно використовуються в країні, що в кінцевому 

результаті відбивається на її громадянах [1]. 
Існує ціла низка проблем, які стримують розвиток медичного страхування 

в Україні. Серед них можна виділити: 
- відсутність системи підготовки спеціалістів; 
- низький рівень зарплат та надходжень премій; 
- безвідповідальність страховиків перед страхувальниками; 
- відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, 

недостатню інформованість населення щодо переваг і недоліків медичного 

страхування. 
Основною проблемою, що постає у сфері медичного обслуговування є 

невідповідність існуючим потребам обсягів коштів, що спрямовуються на 

фінансування цієї галузі з офіційних джерел. Це явище сприяє розвитку корупції, 

розвитку тіньової економіки. Діюча система медичного забезпечення в Україні 
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перебуває в глибокій фінансовій кризі, що характеризується нерівномірним 

розподілом ресурсів у системі, низьким рівнем розвитку надання первинної 

медичної допомоги, низькою часткою видатків на охорону здоров'я по 

відношенню до ВВП.[4] 
За рівнем розвитку охорони здоров’я можна судити про стан 

цивілізованості країни. Здоров’я громадян є найвищим благом для суспільства. 

Сучасні соціально-економічні (фінансові) реалії нашого життя  вимагають 

урізноманітнення джерел фінансування галузі охорони здоров’я. 
Тому здійснювати ефективну реформу системи охорони здоров'я 

неможливо без єдиної політичної волі та розуміння мети і шляхів реформування 

як органів центральної законодавчої і виконавчої влади, так і органів місцевого 

самоврядування. Для забезпечення підтримки реформи суспільством, 

громадянами, заради яких функціонує галузь охорони здоров'я, обов'язково 

треба підвищувати рівень громадської обізнаності. 
Першим кроком у реформі є необхідність створення на рівні міст і районів 

центрів первинної медичної допомоги з повним адміністративним, фінансовим і 

функціональним розмежуванням їх діяльності від вторинного рівня. 

Вдосконалення системи первинної медико-санітарної допомоги та її розвиток на 

засадах сімейної медицини, перш за все, забезпечення доступу населення не 

тільки міст, але й сіл та селищ, до кваліфікованої та сучасної медичної допомоги, 

а також концентрацію уваги на заходах профілактики хвороб на рівні сімейного 

лікаря. 
Існуюча система державних трансфертів до рівня села, селища та міста не 

дозволяє забезпечити якісну медичну допомогу на всіх рівнях через 

розпорошення наявних ресурсів. Тому необхідно здійснити консолідацію 

коштів, що виділяються на первинну медичну допомогу, на рівні районних 

бюджетів та бюджетів міст обласного підпорядкування. 
Крім вирішення зазначені вище проблем щодо впорядкування бюджетного 

законодавства, вдосконалення первинної медичної допомоги вимагає: 
- подальшого розвитку всіх дозволених законодавством організаційно-

правових форм діяльності лікарів загальної практики/сімейних лікарів; 
- створення такого принципово нового для України типу медичних 

закладів як центр первинної медичної допомоги; 
- запровадження нових механізмів фінансування діяльності сімейних 

лікарів; 
- прискорення підготовки необхідної кількості лікарів сімейної медицини 

за програмами, що враховують кращий світовий досвід та подальшу 

перекваліфікацію лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів за спеціальністю "лікар 

загальної практики/сімейний лікар"; 
Принциповою особливістю обов'язкового медичного соціального 

страхування є узгодження обсягів державних гарантій щодо надання медичної 

допомоги з фінансовими ресурсами системи. 
На сьогодні в державі існує декілька підходів щодо запровадження системи 

обов'язкового медичного страхування: 
- з можливим залученням страхових компаній; 
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- шляхом об'єднання соціального медичного страхування та 

загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності; 
- запровадження медичного страхування як окремого виду соціального 

страхування з відповідною системою управління на тристоронній основі 

сторонами соціального партнерства. [1] 
   Узгодження стандартів медичного обслуговування згідно із світовим 

досвідом. Вирішення всіх цих проблем потребує часу, фінансових ресурсів, 

відповідних фахівців. Держава повинна подбати про наявність відповідного 

законодавства, яке б захищало інтереси всіх суб'єктів ринку медичного 

страхування, 
Страхові компанії в свою чергу можуть докласти зусиль у інформуванні 

населення про медичне страхування. Разом з усіма проблемами Україна має 

багато можливостей та перспектив щодо розвитку системи медичного 

страхування.[4] 
Висновки. На сьогоднішній день, дуже важливо, щоб Україна при 

запровадженні страхової медицини, нової системи надання медичної допомоги, 

введення платної медицини та системи оплати за надані послуги перейняла 

позитивний світовий досвід та врахувала ті помилки, через які пройшли інші 

країни. 
Медичне страхування, яке провадиться в обов'язковій формі, набуває рис 

соціального страхування, оскільки порядок його проведення визначається 

державним законодавством. Обов'язкова форма страхування координується 

державними структурами. Страхові платежі, сплачувані громадянами та 

юридичними особами, мають форму податку. Обов'язкове медичне страхування 

перебуває під жорстким контролем держави і характеризується 

безприбутковістю. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати 

медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду 

характеризується стабільністю. 
 Таким чином, потрібна перебудова економіки охорони здоров'я і вона 

повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної 

схеми фінансування, що передбачає обов'язковий перехід від бюджетної системи 

фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, що фінансується при 

активній участі підприємств, установ, організацій різних форм власності з 

елементами добровільного медичного страхування населення. Таким чином, 

державна політика розвитку медичного страхування як частина загальної 

соціальної та економічної політики України повинна визначати основні 

принципи, напрями і форми економічного впливу у сфері соціального захисту 

населення. Медичне страхування має бути підтримано нормативно-правовою 

базою; удосконаленням податкової політики та державного нагляду; 

підвищенням фінансової надійності страховиків, страхової культури населення; 

підготовкою та перепідготовкою кадрів. 
Сьогодні людей, які не мають медичної страховки більше 95%! Тобто 

перспективи розвитку системи медичного страхування в Україні великі, оскільки 

потенційних споживачів страхових послуг багато. Але всі намагання будуть 
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марними без належної підтримки держави. Розроблені закони в галузі медичного 

страхування мають бути ретельно перевірені вітчизняними та зарубіжними 

спеціалістами, які мають певний досвід в практичному медичному страхуванні. 

Медичне страхування повинно бути обов'язковим, воно призведе до зростання 

сильної  та здорової нації, а як наслідок-сильної та ефективної економіки. 
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Анотація. У статті розглядається зміст поняття "фінансовий стан 

підприємства". Визначається доцільність дослідження проблеми оцінки 

фінансового стану підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України. 

Акцентується увага на доцільності розробки та впровадження адаптованих 

сучасним умовам заходів покращення фінансового стану вітчизняних 

промислових підприємств. 
 
Abstract. In the article main tenance of concept "the financial state of 
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підприємствa" is examined expediency of research of problem of estimation of the 

financial state of enterpriseis.Determined in the modern terms of development of 
economy of Ukraine. Attention is accented on expediency of development and 
introduction of the measures of improvement of the financial state of domestic 
industrial enterprises adapted to the modern terms. 

 
Вступ. Оцінка фінансового стану на підприємстві є одним з важливих 

елементів у системі управління і прийняття різноманітних господарських 

рішень. Вона становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників 

матеріально-технічних ресурсів, державних органів управління і виробничих 

менеджерів. Тому одним з найголовніших завдань кожного підприємства є 

пошук шляхів покращення фінансового стану. 
Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 

фінансових ресурсів. 
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі 

вище згадані види діяльності підприємства. На фінансовому стані підприємства 

позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної 

продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації 

продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість 

підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. 
Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, 

труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на 

рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. 

Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у 

забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення 

систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, 

дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального 

співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою 

ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється 

необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану 

підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного 

фінансового стану. 
Фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності 

кожного підприємства. Тому метою оцінки фінансового стану підприємства є 

пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення 

комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання 

ним зобов'язань перед бюджетом, кредиторами та іншими установами. 
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з 

використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить 

критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистиці 
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за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити 

"больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання 

фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність 

використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності 

підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та 

реалізації продукції. До невиконання плану прибутку, зниження рентабельності 

підприємства, та загрози економічних санкцій. 
Фінансовий стан підприємства являє собою критерій раціональності 

використання фінансових ресурсів, адже основною метою будь-якого суб’єкта 

господарювання є спроможність оптимального розміщення фінансових ресурсів 

та забезпечення ефективного їх використання. Разом з тим, фінансовий стан 

підприємства визначає його конкурентоспроможність, платоспроможність, 

фінансову стійкість та здатність до нарощення потенціалу. 
Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан є однією з основних 

характеристик ефективності функціонування будь-якого суб’єкта 

господарювання, індикаторами забезпеченості фінансовими ресурсами, 

доцільністю їх розміщення та ефективного використання, спроможності 

здійснювати ефективну господарську діяльність в умовах мінливого 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Аналіз фінансового стану 

підприємства, поряд із комплексною оцінкою його активів і пасивів, ділової 

активності, використання капіталу, є важливим елементом визначення 

фінансової стабільності суб’єкта господарювання. 
Важливість фінансового аналізу полягає в тому, що він служить основою 

розробки фінансової політики підприємства, засобом визначення недоліків у 

його функціонуванні та прийнятті управлінських рішень, спрямованих на 

підвищення ефективності господарювання. Фінансовий аналіз є основою для 

управління фінансами підприємства.  
Фінансовий аналіз має важливе значення в економічній діяльності 

підприємства, оскільки дає змогу:  
— вишукувати резерви поліпшення фінансового стану підприємства;  
— об'єктивно оцінювати використання усіх видів фінансових ресурсів;  
— своєчасно вживати заходів, спрямованих на підвищення 

платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства;  
— забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розвиток 

колективу за рахунок використання виявлених у результатів аналізу резервів. 
Двома основними характеристиками фінансового стану господарюючого 

суб’єкта є його фінансова стійкість і платоспроможність.  
Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок 

власних засобів покриває кошти, що вкладені в активи, не допускає 

невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і має ресурси для 

того, щоб розрахуватися за своїми зобов’язаннями в установлені терміни. 

Платоспроможність відображає здатність підприємства вчасно сплачувати за 

своїми боргами і зобов’язаннями. При цьому умова фінансової стійкості та 

платоспроможності виконується тоді, коли підприємство має стійку здатність 

відповідати за своїми боргами у будь-який момент часу. Недостатній рівень 
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фінансової стійкості зазвичай обумовлює неплатоспроможність суб’єкта 

господарювання, у той же час надмірна – означає накопичення надлишкових 

запасів і резервів, які, з одного боку, збільшують витрати підприємства, а з 

іншого – стримують темпи його розвитку.  
Аналіз фінансового стану передбачає проведення об’єктивної оцінки 

величини та структури активів і пасивів підприємства, а також визначення 

системи показників, зокрема таких, як:  
 показники майнового стану;  
 показники ліквідності;  
 показники фінансової стійкості;  
 показники ділової активності;  
 показники прибутковості (рентабельності);  
 показники ринкової активності (для акціонерних 

товариств) [4, с. 55]. 
При цьому сукупність показників, які можуть входити до даної системи, 

визначаються метою та завданнями аналізу, наявною інформаційною базою, 

специфікою підприємства тощо. 
Оцінку фінансового стану підприємств України доцільно розпочати з 

аналізу структури капіталу (табл. 1).  
Таблиця 1 

Динаміка структури капіталу підприємств України 
Рік Капітал 

усього, млн. 

грн. 

У тому числі, % 

власний 
капітал 

довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

зобов’язання, 

пов’язані з 

необоротними 

активами та 

групи вибуття 
2019 9961779,1 24,68 17,38 57,92 0,03 
2020 10878050,6 24,90 16,16 58,91 0,03 
2021 11494975,4 26,91 14,21 58,85 0,03 

Джерело:розраховано автором за даними [1] 
 
За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що в 

структурі капіталу підприємств України більше 50% складає сума поточних 

зобов’язань, при цьому за аналізований період їх часка збільшилася і досягла 

майже 60%. У той же час скоротилася питома вага власного капіталу і 

довгострокових зобов’язань. Така ситуація є досить ризикованою для 

підприємств, оскільки поточні зобов’язання є найбільш строковими і їх висока 

питома вага свідчить про непродуману фінансову стратегію і ризик втрати 

підприємствами фінансової стійкості. 
Рівень фінансового стану підприємств значною мірою залежить від їх 

платоспроможності, яку можна охарактеризувати за допомогою показників 

ліквідності (табл. 2). Кожен коефіцієнт має своє призначення і відповідає на 

питання щодо достатності елементів оборотних засобів для покриття поточних 

зобов’язань підприємств. 
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 Таблиця 2 
Динаміка показників ліквідності підприємств України 

 
Показник 

Рік 
2019 2020 2021 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,063 0,059 0,069 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,663 0,0663 0,670 
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 0,979 0,0981 0,982 

Джерело:розраховано автором  за даними [1] 
 
Розрахунок показників ліквідності показав, що найбільш ліквідні активи 

підприємств України протягом усього досліджуваного періоду складали досить 

невелику частку, значно нижчу від рекомендованого значення. Тобто, у 

підприємств достатньо грошових коштів лише для покриття 7% своїх поточних 

зобов’язань, у той час як забезпечити рівень платоспроможності підприємств у 

короткостроковій перспективі можна у тому випадку, коли сумою грошових 

коштів покривається 20% поточних зобов’язань. Значення коефіцієнтів швидкої 
ліквідності наближаються до рекомендованих 0,8, однак у 2019-2021 рр. вони 

дещо зменшилися. Отже, у підприємств України сформувалися негативні 

тенденції щодо зниження рівня платоспроможності. Тому доцільним є 

здійснення аналізу системи показників фінансової стійкості (табл. 3).  
Таблиця 3 

Динаміка показників фінансової стійкості підприємств України 
 

Показник 
Рік 

2019 2020 2021 

1. Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,247 0,249 0,269 
2. Коефіцієнт мобільності 1,313 1,371 1,317 
3. Коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими 

коштами 
-1,425 -1,212 -1,079 

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,750 -0,693 -0,566 
5. Коефіцієнт фінансового ризику 3,051 3,015 2,715 

6. Співвідношення між дебіторською та кредиторською 

заборгованістю 
1,181 1,164 1,168 

Джерело:розраховано автором  за даними [1] 
 
Як свідчать дані, що наведені в таблиці 3, фінансова стійкість підприємств 

України за досліджуваний період згідно більшості розрахованих показників 

дещо покращилася, однак у цілому залишається незадовільною. Так, частка 

власного капіталу в загальній сумі капіталу підприємств складала лише 25-28%, 
тобто, підприємства мають високий рівень залежності від зовнішніх джерел 

фінансування. 
Наступною складовою аналізу фінансового стану підприємств України є 

оцінка показників ділової активності (табл. 4).  
Результати розрахунків, наведених у таблиці 4, показали, що динаміка всіх 

показників ділової активності підприємств України за досліджуваний період 

була позитивною, виключення складає лише коефіцієнт оборотності запасів. І 

оборотні активи, і дебіторська та кредиторська заборгованість почали швидше 



271  

обертатися, що свідчить про підвищення ділової активності підприємств. Зріс 

також рівень продуктивності праці працівників та віддача основних засобів. А 

отже, і робочу силу, і основні засоби, підприємства стали більш ефективно 

використовувати. 
Таблиця 4 

Динаміка показників ділової активності підприємств України 
 

Показник 
Рік 

2019 2020 2021 

1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,35 1,45 1,45 
2. Коефіцієнт оборотності запасів 5,89 5,87 5,95 
3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,20 2,35 2,37 
4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 2,60 2,73 2,77 
5. Продуктивність праці працівників, тис. грн. 1333,8 1548,8 1547,5 

6. Віддача основних засобів, грн. 2,75 3,04 2,95 

Джерело:розраховано за даними [1] 
 
Висновки. Фінансовий стан — найважливіша характеристика економічної 

діяльності підприємства, оскільки визначає конкурентоспроможність 

підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює ступінь 

гарантованості економічних інтересів самого підприємства та його партнерів із 

фінансових і інших відносин. Аналіз фінансового стану підприємства є 

необхідною умовою для нормального функціонування та необхідним етапом для 

розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Оцінка є 

необхідною передумовою для ведення діяльності підприємства усіх форм 

власності, а також є важливою для основних користувачів, яких цікавить 

фінансово-господарська діяльність вітчизняних та зарубіжних підприємств. 
Результати проведеного дослідження дозволили зробити висновок, що 

підприємствам України властиві тенденції щодо погіршення фінансового стану, 

а саме: відбувається зростання частки поточної кредиторської заборгованості в 

загальній сумі капіталу підприємств, яка є одним із найбільш ризикованих 

джерел формування активів; показники платоспроможності та фінансової 

стійкості не відповідають рекомендованим значенням й існує загроза їх втрати; 

відбувається уповільнення оборотності запасів у результаті того, що темпи 

зростання запасів випереджають темпи зростання обсягу продукції; основна 

діяльність підприємств України є рентабельною, однак інші види діяльності, і в 

першу чергу фінансово-інвестиційна, приносять збитки.  
Виявлені в ході аналізу негативні тенденції та ризики дозволяють 

запропонувати наступні заходи для покращення фінансового стану підприємств 

України та підвищення ефективності їх діяльності:  
- менеджменту підприємств необхідно визначити найбільш оптимальне 

співвідношення складників капіталу, за якого підприємства можуть вільно 

маневрувати та ефективно використовувати грошові кошти, забезпечуючи тим 

самим безперебійний процес виробництва і реалізації продукції;  
- зменшити питому вагу короткострокових зобов’язань у загальній сумі 

капіталу на користь власного капіталу та довгострокових зобов’язань;  
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- не допускати появи понаднормативних запасів сировини та матеріалів; 

збільшити обсяг власних обігових коштів шляхом переходу до виробництва 

більш рентабельних видів продукції;  
- проводити оцінку доцільності здійснення інших, крім основної, видів 

діяльності, які є збитковими і негативно впливають на рівень фінансового стану 

підприємств. 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 
 
Анотація. В статті розкрито питання присутності іноземного 

банківського капіталу в банківській системі України. Розглянуто позитивні та 

негативні фактори впливу на банківську систему і економіку та висвітлено 

проблему зростання частки іноземного капіталу. Виокремлено розгляд впливу 

іноземного капіталу на вітчизняний банківський сектор, з яким пов’язано ризик 

«залежного розвитку». З’ясовано вплив банків з іноземним капіталом на 

інноваційний розвиток вітчизняної банківської систем Запропоновано шляхи 

вдосконалення регулювання та нагляду за діяльністю банків з іноземним 

капіталом в Україні. 
  

Abstract . The article discusses the issue of the presence of foreign banking 
capital in the banking system of Ukraine. The positive and negative factors affecting 
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the banking system and the economy are considered, and the problem of the growth of 
the share of foreign capital is highlighted. The consideration of the impact of foreign 
capital on the domestic banking sector, which is associated with the risk of "dependent 
development", is singled out. The influence of banks with foreign capital on the 
innovative development of the domestic banking system is clarified. Ways to improve 
the regulation and supervision of the activities of banks with foreign capital in Ukraine 
are proposed. 

 
Вступ. Іноземний банківський капітал – це сукупність коштів у грошовій 

формі, які належать на правах власності фізичним та юридичним особам- 
нерезидентам, і залучаються або позичаються банком для провадження 

банківської діяльності з метою одержання прибутку. На сьогоднішній день 

провідні банки з іноземним капіталом представлені в Україні багатьма 

європейськими розвинутими країнами, такими як: Австрія, Німеччина, Польща, 

Франція, Туреччина та іншими, які успішно працюють на грошовому ринку в 

Україні. Причиною цьому послужили численні банкрутства вітчизняних банків, 

невпевненість населення в їх надійності, що в свою чергу, відповідно, призвело 

не лише до відтоку вкладів з системи, а й до перерозподілу депозитів в 

банківській системі на користь фінансових інституцій з європейськими 

власниками, які продемонстрували стійкі позиції навіть у складний кризових 

умовах.  
Питанню вивчення впливу іноземного капіталу на функціонування 

банківської системи України присвятили свої публікації Н.Шелудько, 

О.Барановський, К.Павлюк, В.Гейць, А.Мороз, Т.Смовженко, Ф.Шпига, 

О.Васюренко, О.Дзюблюк, А.Єпіфанов, М.Савлук, Н.Савченко, І.Сало, 

В.Стельмах, А.Кузнецова та інші. 
Виклад основного матеріалу.  
Проблеми доступу іноземного капіталу та його впливу на діяльність 

вітчизняних банків, фінансову стійкість банківської системи та економічну 

безпеку держави в цілому набувають особливої актуальності. Процес 

структурної трансформації банківської системи за останні роки набув такої 

швидкості, що на сьогодні провідні науковці та банкіри-практики обговорюють 

вже нову проблему – перспективи функціонування вітчизняної банківської 

системи під переважним контролем іноземного капіталу. Протягом останніх 5 

років кількість вітчизняних банків скоротилася на 24 %, а іноземних зросла.  
Зростання кількості іноземних банків окреслює чітку глобальну тенденцію 

активної експансії іноземного банківського капіталу, що стає джерелом 

комплексу якісних змін у банківській системі України. Незважаючи на 

поглиблення фінансово-економічних кризових явищ у світі та заморожування 

капітальних інвестиційних проектів, сьогодні ми можемо спостерігати 

прискорення темпів притоку іноземного капіталу в банківську систему України, 

що потребує поглибленого дослідження теоретичних та практичних аспектів цієї 
проблеми. 

Процеси глобалізації світової економіки призводять до поступового 

знищення кордонів між державами та їхніми економіками. Внаслідок входження 
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України до Світової організації торгівлі та початку реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС – Україна приймає безпосередню участь у 

глобалізаційних процесах і зазнає прямого впливу цих процесів на всі сфери 

господарського життя, особливо на банківську систему, у якій, на сьогодні, 

майже половину складають банки з іноземним капіталом. Ставлення до 

іноземного капіталу в банківській системі України неоднозначне, проте 

очевидною є сила його впливу на всю систему банків.  
Банк з іноземним капіталом (bank with foreign capital) – банк, у якому 

частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не 

менше 10% [5].  
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду 

(оверсайту) платіжних систем Національного банку України визначив критерії 

для окремих груп банків на 2021 рік. 
Відповідно до рішення Комітету від 5 лютого 2021 року № 40 передбачені 

такі групи: 
 банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава прямо чи 

опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку; 
 банки іноземних банківських груп ‒ банки, контрольні пакети 

акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-
банківським групам; 

 банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед кінцевих 

власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо 

та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу 

банку. 
Такий розподіл Національний банк використовуватиме під час здійснення 

аналізу діяльності банківської системи України.  
На основі вище зазначених даних більшість експертів прогнозують ще 

більш значне скорочення українських банків, виведення їх з ринку. Натомість 

банки з іноземним капіталом залишаться сталими у своїх показниках або навіть 

примножать свій вплив на ринок, адже інвестиційний клімат в України обіцяє 

бути привабливішим для іноземних інвесторів [3]. 
Отже, вплив іноземного капіталу на банківську систему України має як 

негативні, так і позитивні аспекти. Щоб оптимізувати роль іноземного капіталу 

на ринку, треба урівноважити відношення між ефективністю діяльності 

українських банків й банків з іноземним капіталом шляхом посилення стійкості 

й платоспроможності українських банків. Такі міри можна здійснити за 

допомогою реформування програми “чистки” банківської системи, приділивши 

більше уваги програмі реабілітації нестійких банків, виведення їх на 

конкурентоспроможній рівень замість простого ліквідування таких банків з 

системи, тим самим примножуючи впливовість іноземного капіталу. 
 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_05022021_40_CCRB_PS
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Рис. 1. Структура банківської системи України за видом капіталу 

(український/іноземний) у 2021 році 
Джерело: побудовано автором на основі [4] 
 
В банках з іноземним капіталом зосереджено майже чверть (22,3%) 

депозитів фізичних осіб усієї банківської системи України. Загалом чисті активи 

банків з іноземним капіталом на початок року становили 414 млрд грн, що 

складає 30,4% загального обсягу активів усієї банківськоїтсистеми. Якщо 

говорити про обсяги кредитування, то зазначимо, що обсяг кредитів суб’єктам 

господарювання, які видали банки з іноземним капіталом, зріс на 33,5% 

порівняно з 2020 р., що є найвищим показником за групами банків. 
Не менш важливим також є питання законодавчого врегулювання 

діяльності банків з іноземним капіталом. На даний момент законодавством 

забезпечений закон України «Про банки і банківську діяльність» (Стаття 24. 

Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території 

України). Однак положення, зазначені у нормативно-правовому акті не є 

доцільними, а лише загальними твердженнями. Більше того, законодавством 

встановлена різниця між іноземним банком та банком з іноземним капіталом, 

однак аспекти діяльності другого не зазначені [1]. Таким чином, закон не може 

регулювати більшу частину спектра діяльності іноземних банків та банків з 

іноземним капіталом, а отже – потребує вдосконалення. 
Визначимо позитивні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість 

фінансової системи України. Існує певна закономірність – чим більшою є 

сукупна іноземна присутність у банківському секторі даної країни, то менш 

чутливими до шоків і менш проциклічними стають у ній банки. Таким чином, 

більша диверсифікованість банків з іноземним капіталом робить їх менш 

вразливими до кризових явищ у приймаючій країні. 
Якщо збільшення присутності іноземного банківського капіталу належним 

чином регулюється та контролюється, то структура банківської системи 

вдосконалюється, банки отримують більше стимулів для виходу на міжнародні 

фондові ринки, більш динамічно розвиваються місцеві фондові ринки, 

підвищується ефективність трансмісійного механізму грошово-кредитної 

політики, при одночасному зниженні відсоткової ставки [2]. 
У країнах із невисокою присутністю іноземного банківського капіталу 

іноземні банки не стільки конкурують з національними, скільки займаються 

[]; [] %

[]; [] %

[]; [] %
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обслуговуванням іноземних клієнтів, тому збільшення частки іноземних 

інвестицій у банківську сферу є більш вигідним для країни з високою часткою 

іноземного капіталу. Наявність банків з іноземним капіталом в Україні 

позитивно впливає на розвиток фінансової системи, сприяє залученню іноземних 

інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-економічного розвитку. 
Яскравим підтвердженням значної ролі іноземного капіталу в банківській 

системі України є поведінка іноземних банків в умовах фінансової кризи. Так, 

іноземні банки краще за вітчизняні відреагували на заклики Національного банку 

України щодо підвищення капіталізації, збільшивши протягом кризи загальний 

обсяг власного капіталу на 38 %, в той час, як власний капітал банків з 

українським капіталом знизився на 17 %. Під час кризи у трьох вітчизняних 

банків з Топ-50 загальні активи стали нижчими за зобов’язання, у п’яти банках 

введена тимчасова адміністрація Національного банку України. Водночас жоден 

з банків з іноземним капіталом не мав аналогічних проблем. 
Більше того, в період кризи на український ринок прийшов Дойчебанк 

(Німеччина). Як бачимо, приватні вітчизняні банки виявилися менш 
фінансово стійкими до кризових явищ порівняно з іноземними, оскільки вони 

позбавлені зовнішньої підтримки [5]. 
Зростання іноземного капіталу посилює конкуренцію на ринку 

банківських послуг і розширює спектр якісних банківських продуктів. 
Визначимо негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість 

фінансової системи України. За свідченням провідних експертів з досліджуваної 

проблематики, вплив іноземного капіталу на національну банківську систему є 

двоступеневим, тобто після досягнення певного проміжного «порогу», поява 

нових банків різко посилює всі наявні та приховані ефекти від присутності 

іноземних інвесторів. Залучення іноземного капіталу обумовлює появу 

серйозних проблем не лише для банківської системи, а й для української 

економіки (передусім її галузевої структури) та економічної безпеки держави в 

цілому. 
Висновки. Поступове поглиблення процесів глобалізації та збільшення 

проникнення іноземного банківського капіталу призводить до розширення 

інтеграції України зі світовою спільнотою, а відповідно і підвищення рівня 

залежності української економіки від мінливого зовнішнього середовища. Проте, 

незважаючи на цілий ряд позитивних змін, експансія іноземного капіталу у 

вітчизняній банківській системі супроводжується значним переліком ризиків для 

банківського сектору та економіки України в цілому, оскільки іноземні банки в 

Україні переслідують здебільшого власні цілі, не здійснюючи істотного 

позитивного впливу на економічний розвиток України та ефективність 

функціонування всієї банківської системи в цілому. 
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СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 

В УКРАЇНИ 
 
Анотація. У статті обґрунтовується необхідність створення 

ефективної грошово-кредитної системи України, що справляє великий вплив не 

лише економіки, ай на життя мільйонів людей. В основі пропонованого нового 

підходу покладено обґрунтування необхідності створення кредитно-грошової 

системи, яка у ХХ столітті прийшла на зміну золото грошовій. У цій системі 

емісія грошей здійснюватиметься не на основі купівлі доларів на міжбанківській 

валютній біржі, як це тепер робиться, а на здоровій базі комерційних боргових 

зобов’язань, переорієнтує банки з гонитви за легким збагаченням за допомогою 

великих процентів від надання споживчих кредитів на вкладання грошей у 

розвиток виробництва. 
Abstract. In the article justified necessity creation effective monetary and credit 

systems of Ukraine , that has a great influence not only economy , but also for life 
millions of people Basically _ of the proposed new approach laid down justification 
necessity creation credit and money system , which in the 20th century gold was 
replaced by money . In this system money will not be issued on the basis of purchase 
dollars on the interbank currency exchanges like this now it is done , but in good health 
base commercial debt obligations , will reorient banks from the pursuit of easy 
enrichment with the help of high interest in id granting consumer loans for investment 
in development production. 

 
Вступ. Метою статті є виокремлення і дослідження етапів у розвитку 

грошово-кредитної системи України в аспекті достатності інституційного 
                                                             
 Науковий керівник: к.і.н.,  доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ, Лідія 
ФЕДОРИШИНА 
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забезпечення для її розвитку у конкретними період і в перспективі. 

Виокремлення і дослідження етапів розвитку грошово-кредитної системи (ГКС) 

незалежної України. Проблеми становлення ГКС України були пов’язані з 

переходом до ринкових відносин, законодавчим забезпеченням і формуванням 

базових інституцій – Національного банку України, комерційних банків, інших 

установ. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Тісно пов’язані між собою 

грошові и кредитні інститути та інституції формують грошово-кредитну систему 

України, яка, відповідно, складається з двох підсистем (систем) – грошової та 

кредитної.  
Грошова система України – це встановлена державою форма організації 

грошового обігу, що сформувалася історично і закріплена в законодавчому 

порядку. 
 Кредитна система України – це сукупність кредитних відносин у ній та 

інститутів, які реалізують ці відносини. «Несучою конструкцією» грошово-
кредитної системи України є її банківська система, яка має два рівні – вищими , 

що представленими центральним (емісійним) банком (НБУ), та нижчими , який 

складають державні и комерційні банки (інвестиційні, іпотечні, ощадні и ін.) та 

небанківські фінансові установи (пенсійні фонди, кредитні спілки и ін.). 
Перший етап (1991–1995 pp.) становлення грошово-кредитної системи 

незалежної України був ускладнений переходом до ринкових відносин і 

формуванням її із частини грошово-кредитної системи колишнього СРСР. 

Важливим кроком у її становленні стало утворення у 1991 р. НБУ, який , однак, 

не мав на перших порах структури, необхідної для центрального банку. Але його 

створення пришвидшило процес формування банківської системи України. 

Оскільки в той час для її формування не було необхідної законодавчої бази, то 

здебільшого використовувалися нормативно-правові документи колишнього 

Держбанку СРСР. Але вже 11 травня 1992 р. Комісія з питань планування 

бюджету, фінансів і цін Верховної Ради України схвалила Основні напрями 

діяльності НБУ на період до запровадження національної валюти, що суттєво 

прискорило процес розробки и затвердження необхідних документів [3, с. 14]. 
Таблиця 1 

Динаміка макроекономічних показників України (1995-1997 рр.), % 

 
Станом на 1 

січня 
 

Показник 
реальний 

внутрішній 

валовий продукт 

(до 

попереднього 

року) 

реальна 

заробітна плата 

(до 

попереднього 

року) 

індекс інфляції 

грошова маса 

(до 

попереднього 

року) 

1995 77,1 85,4 500,7 667,2 
1996 87,8 128,1 281,7 215,5 
1997 90,0 86,2 139,7 135,1 
Джерело: сформовано за допомогою [7, с. 15]. 
 
Другий етап (1996–1998 pp.) розпочався із проведення грошової реформи, 
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що передбачала введення протягом 2–16 вересня 1996 р. гривні. На 2 вересня ц. 

р. офіційний курс гривні складав 1,76 грн. за долар США. Введення гривні 

сприяло тому, що уже в 1996 р. намітилася позитивна динаміка ключових 

макроекономічних показників – реального внутрішнього валового продукту 

(ВВП), заробітної плати (меншою мірою), темпів зростання інфляції та грошової 

маси.Введення в обіг національної валюти гривні також дозволило НБУ 

розширити використання такого фінансового інструменту, як державні цінні 

папери. Всього за 1996–1999 pp. Він використав для купівлі державних цінних 

паперів 14,5 млрд. грн. [3, с. 16].  
Це загалом створило сприятливі умови для розбудови фондового ринку. 

Відтак, у 1996 р. була заснована Перша Фондова Торгова Система (ПФТС), яка 

стала одним із най більших організаторів торгів цінними паперами в Україні. До 

речі, Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України в S&P 

EmergingMarkets. 
 У 1997 р. устаткування монетного двору з Луганська було перевезено до 

Києва і це сприяло облаштуванню монетної справи у столиці України.  
Після проведення грошової реформи в Україні спостерігалося деяке 

пом’якшення грошово-кредитної політики, але це надто не послабило 

національну валюту. І ї суттєво «похитнула» лише світова фінансова криза 1998 

р., наслідком якої стало зниження курсу гривні до долара США в 1998–1999 рр. 

майже вдвічі. 
Девальвація гривні і формування значної частки активів комерційних 

банків із державних цінних паперів призвели до того, що ї х капітал знецінився 

орієнтовно на 1 млрд. дол. США або на 46,1%. І в майбутньому це поставило ї х 

перед необхідністю диверсифікації портфеля активів [6, с. 17]. 
На третьому етапі (1999–2008 pp.) важливу роль у стабілізації и розбудові 

грошово-кредитної системи відіграв Закон України «Про Національний банк 

України» від 20.05.1999 № 679-XIV, особливо щодо підтримання стабільності 

національної грошової одиниці. В цьому відношенні важливе значення мало те, 

що в ст. 4 визнано економічну самостійність НБУ і те, що він не відповідає за 

зобов’язаннями органів державної влади та комерційних банків. Розбудові 

грошово-кредитної системи сприяло також прийняття законів «Про банки і 

банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III та «Про фінансові послуги і 

державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III. 
 У цей період НБУ як регулятор грошово-кредитної системи поставив 

перед собою такі завдання та пріоритети щодо її розвитку [2, с. 226-227]: 
 – перехід до режиму прямого таргетування інфляції; 
 – підтримання стабільності валютного курсу;  
– перехід до повної конвертованості національної валюти;  
– активізація первинного та вторинного ринку цінних паперів (на основі 

нової програми розвитку фондового ринку від 2000 р.);  
– підтримка економічного зростання. 
 На жаль, не всі заплановані завдання вдалося вирішити. Хоча ВВП 

України у 2000– 2007 рр. зростав у середньому на 7,4% в рік, НБУ и далі 

продовжував фіксувати валютний курс. Крім того, він не перейшов до політики 
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таргетування інфляції , тоді як в «Основних засадах грошово-кредитної політики 

на 2002 рік» і зазначив необхідність переходу до неї .  
До речі, саме в 2004–2007 рр., коли рівень інфляції був помірним і відносно 

стабільним, для цього були всі необхідні передумови. Однак світова фінансова 

криза 2008 р. призвела до того, щотаргетування інфляції (у її класичному 

розумінні) на деякий час довелося відкласти. 
На четвертому етапі (2009–2014 pp.) наслідки кризи 2008 р. фінансово-

кредитна система України порівняно швидко подолала; її подальшому розвитку 

сприяли такі інституційні чинники: 
 – стабілізація валютного курсу на тлі кредитів МВФ і приватних 

інвесторів; 
 – зниження ставки рефінансування НБУ і процентних ставок комерційних 

банків, зростання доходів від депозитних вкладів населення, часткове 

відновлення довіри населення до банків;  
– відкриття 15 травня 2008 р. Української біржі (центру ліквідності акцій 

та похідних інструментів в Україні), а також запровадження Інтернет-трейдингу 

(доступу до торгів на біржі з використанням Інтернету); 
 – прийняття Концепції розвитку ринку цінних паперів до 2010 року, а 

починаючи з 2010 року низки нормативних документів щодо регулювання його 

діяльності, зокрема «Положення про розкриття інформації емітентами акцій та 

облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі»; 
 – зростання інвестицій у 2012-2013 рр., в т. ч. іноземних портфельних, в 

основний капітал реального сектора економіки та відновлення висхідного тренду 

показників ВВП.  
Але у черговий «нокдаун» грошово-кредитну систему України послала 

російсько-українська війна, яка розпочалася у 2014 р. Військові дії в Україні, 

втрата Криму і частини території Донбасу викликали загострення таких 

негативних явищ, як: 
 – падіння заощаджень фізичних і юридичних осіб через різке зниження 

валютного курсу (у три рази) та погіршення загальних показників 

функціонування банківської системи і банкрутство багатьох банків;  
– швидке зростання частки проблемних активів та підвищення ризиків у 

діяльності банків;  
– нестача коштів у ФГВФО;  
– ріст тарифів і цін, банкрутство малого і середнього бізнесу. 
Для підвищення інституційної спроможності НБУ, необхідної для 

подолання кризових явищ у грошово-кредитнім системі, наприкінці 2014 р. у 

ньому було створено Комітет з монетарної політики – консультативний орган у 

складі Голови НБУ, його заступника, який був покликаний здійснювати загальне 

керівництво процесами формулювання принципів грошово-кредитної політики 

та монетарної стабільності, та ряду членів за посадою. Тоді ж було створено и 

Громадську раду – постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий 

орган для налагодження ефективної взаємодії НБУ з громадськістю, зокрема для 

забезпечення стабільності банківської системи, захисту прав та інтересів 

споживачів банківських послуг та надання пропозиції щодо вдосконалення 
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законодавства України у фінансовій сфері [6, с. 159]. 
На п’ятому етапі (2015–2019 рр.) для подолання наслідків фінансової 

дестабілізації була прийнята постанова НБУ від 18.02015 № 541 «Про Основні 

засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки». У ній передбачалися, 

зокрема, такі заходи: ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної 

економіки. 2021 рік. Том 6. № 1. 116 – запровадження інфляційного таргетування 

у 2017 р.;  
– скасування адміністративних обмежень на валютному ринку у 2018 р.;  
– стрес-тестування і «очищення» банківської системи.  
Але так і не вирішивши до кінця основні проблеми стабілізації грошово-

кредитної системи України, її охопила нова світова фінансова криза, прихід якої 

передбачався, але яку прискорила пандемія корона вірусу. 
Шостий етап (з 2020 р.) розвитку грошово-кредитної системи України 

перейшла низка проблем, які мають тривалу генезу. Для ї х розв’язання 

Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року передбачено 

підвищення інституційної спроможності системи та реалізацію комплексу 

заходів із:  
– підтримання макрофінансової стабільності;  
– лібералізації валютного регулювання;  
– запровадження міжнародних підходів до банківського нагляду та 

регулювання ринків небанківських фінансових послуг;  
– підвищення прозорості банківської системи та інституційної 

спроможності ФГВФО;  
– захисту прав інвесторів;  
– підвищення фінансової грамотності населення;  
– підвищення кредитної активності банків, передусім у кредитуванні 

реального сектору економіки;  
– скорочення частки непрацюючих кредитів; 
 – посилення конкуренції на ринку фінансових послуг;  
– розвитку інфраструктури ринків капіталу та безготівкових операцій . 
Висновок. Отже, в розвитку грошово-кредитної системи незалежної 

України є всі підстави виділяти шість етапів – на основі таких віх, як: 1) 

започаткування інституційного становлення цієї системи (з 1991 р.); 2) введення 

національної грошової одиниці (з 1996 р.); 3) подолання світової фінансової 

кризи 1998 р. (з 1999 р.); 4) подолання світової фінансової кризи 2008 р. (з 2009 

р.); 5) подолання наслідків російсько-української війни, що розпочалася у 2014 

р. (з 2015 р.); 6) подолання світової фінансової кризи 2019 р., прискореної 

пандемією корона вірусу (з 2020 р.). На кожному із етапів, відповідно до завдань 

і проблем, які належало вирішувати, створювалися необхідні інститути у вигляді 

офіційних правил (законодавчого забезпечення), неофіційних правил та 

процедур виконання цих правил і обмежень, а також відповідні інституції .  
Для подальшого розвитку грошово-кредитної системи України необхідно 

вирішити низку проблем, які стоять на цьому шляху. Головними із них є 

проблеми підтримання стабільності національної валюти та кредитування 

розвитку реального сектору економіки. Звичайно, для ї х вирішення необхідним 
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є удосконалення інституційного забезпечення як грошово-кредитної системи 

загалом, так і окремих ї ї складових. 
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джерела, висвітлено проблеми експорту сільськогосподарської продукції. 

Показано вплив інтеграції в європейський економічний простір на національну 

економіку. Для забезпечення продовольчої безпеки України визначено 

стратегічні галузі сільськогосподарського виробництва. Окреслено умови 

розширення експорту української аграрної продукції на світовий ринок та 

запропоновано основні стратегічні механізми. 
 
Abstract. The article confirms the main elements of the approach to the 

formation of export strategies in the context of the transformation of the agricultural 
sector. To investigate the competitive advantages of agriculture and its sources, to 
highlight the problems of exporting agricultural products. The impact of integration 
into the European economic space on the national economy is shown. To ensure 
Ukraine's food security, strategic branches of agricultural production have been 
identified. The conditions for expanding the export of Ukrainian agricultural products 
to the world market are outlined and the main strategic mechanisms are proposed. 

 
Вступ. Одним із найважливіших факторів забезпечення національної 

продовольчої безпеки в умовах глобалізації та трансформації національних 

економік є ефективна експортна політика та нарощування експортного 

потенціалу. У цьому контексті збільшення експорту аграрної продукції стане 

можливим завдяки виваженій та цілеспрямованій національній політиці, 

спрямованій на підтримку експортоорієнтованого аграрного сектору. Проте 

низка факторів загальмувала цей процес, зокрема уповільнила темпи 

економічного зростання, проблема залучення капіталу в аграрний сектор, тобто 

трансформація структури інвестиційного сектора. Тому необхідно удосконалити 

державну політику у сфері сільськогосподарського виробництва та експорту, 

підвищити роль держави у розвитку цієї галузі, забезпечити продовольчу 

безпеку. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах 

найефективнішою експортною стратегією України є диверсифікація експорту 

агропродовольчої продукції, яка дає змогу органічно поєднати всю сукупність 

конкурентоутворюючих факторів, таких як ресурси, праця, виробництво, 

технології, інтелект тощо.  
Нині в умовах глобалізації формування конкурентних переваг відбувається 

за рахунок постійного моніторингу впливу систематичних (внутрішніх та 

зовнішніх) факторів на конкурентоспроможність сільськогосподарських 

підприємств. Тому за джерелом виникнення їх можна поділити на внутрішні та 

зовнішні. Внутрішні чинники, включаючи продуктивність праці, системи 

управління, рівень витрат і організацію процесу, характеризуються 

аналогічними характеристиками переваг конкурентів. Портер М. підкреслював, 

що конкурентну перевагу ні в якому разі не можна ототожнювати з базовими 

можливостями суб’єкта господарювання, які є головною метою та результатом 

господарської діяльності. Конкурентна перевага досягається шляхом постійного 

вивчення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на конкурентоспроможність 

підприємств [1]. 
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На думку Бойко Є. «рівноправна участь держави в процесі міжнародної 

економічної інтеграції – це конкурентоспроможність національної економіки, 

стрижневим елементом якої має стати використання конкурентних переваг 

України: людей, науки, техніки та технологій. потенціал країни» [2].  
Регіональні особливості сільського господарства забезпечують можливість 

формування міжнародної спеціалізації, розвитку екологічно чистого 

експортоорієнтованого виробництва, збільшення експорту екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції. У цьому випадку має бути національна 

політика, на меті якої розробка ефективної міжнародної системи сертифікації 

вітчизняної сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, що 

сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на світовому ринку та 

збільшенню експорту сільськогосподарської продукції. 
Крім того, конкурентна перевага сільського господарства економіки 

України можна вважати унікальною через поєднання виробничих ресурсів 

сільськогосподарської продукції та близькості міжнародних ринків, а факти 

безпеки земельних ресурсів в господарствах України в середньому значно вище, 

ніж у Європі. Проте країна має конкурентну перевагу, сільськогосподарське 

виробництво в Україні обмежено багатьма факторами, в т. ч найголовніше, що 

не вистачає рівня людського капіталу, неефективний і дорогий маркетинг - 
інфраструктура. Тим не менш, тенденція спостерігається в сільському 

господарстві. Департамент показує, що сільське господарство  найближчим 

часом країни можуть об’єднатися в одне основне джерело експорту з неї [3]. 
Для диверсифікації сільськогосподарського експорту з урахуванням 

секторів і географії необхідно удосконалити національну систему підтримки 

експорту, заснований на кращому світовому досвіді.  
Для забезпечення стимулів розвитку експортної орієнтації аграрного 

сектору в світовій практиці поширений такий набір інструментів, як: прямі і 

непрямі субсидії експортерам, його кредитування, фінансування інноваційної 

діяльності та розвиток інфраструктури сільського господарства, державні 

закупівлі продовольчої продукції тощо. 
Має бути національна аграрна політика призначена для підтримки 

сільського господарства виробника та на основі виробників країни. Потрібно 

розставити пріоритети та врахувати необхідність інтеграції до світового 

економічного простору та експорту. Комплексна національна стратегія та 

формування системи підтримки експорту продовольства сприятиме зміцненню 

ролі України у світі продовольчих ринків [4]. 
У зв'язку з цим при формуванні стратегій необхідно  урахувати вплив 

різних факторів: 
- передумови багатонаціонального політичного протекціонізму на тлі 

зростання глобальної конкуренції; 
- зростання ролі глобальних регуляторів та лібералізація міжнародної 

торгівлі. 
Державна підтримка експортоорієнтованих підприємств сільського 

господарство дозволить переїзд більш ефективної експортної політики, яка 

зосередиться на активному використанні можливостей зовнішніх ринків. Однак 
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слід звернути увагу на головну проблему експорту - тісно пов'язані з 

сільськогосподарською продукцією законодавство ЄС є досить вимогливе 

показникам безпеки та якості продукції.  
Як зазначалося вище, сільськогосподарське виробництво має низку 

специфічних характеристик, які необхідно враховувати при обґрунтуванні 

конкурентних переваг агробізнесу. Ми погоджуємося з твердженням Мельника 

С., котрий зазначає, що «…сукупність конкурентних переваг у комплексній 

взаємодії складає конкурентоспроможність підприємства, яка є проявом їх 

наявних і потенційних можливостей» [5, с. 245]. 
Сьогодні сільськогосподарська продукція займає значну частку зовнішньої 

торгівлі України, особливо у 2020 році сільськогосподарська продукція 

становила 45%. 
Загальний експорт України зберігає лідируючі позиції в товарній 

структурі, а сільське господарство є єдиною галуззю, яка має позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі. У 2020 році 6,9 млн тонн соняшникової олії та 431 тис. тонн 

м’яса птиці зафіксували найбільший експорт в історії України. Експорт меду (81 

тис. тонн), заморожених фруктів і ягід (55 тис. тонн), макаронних виробів (30 

тис. тонн) і консервованих томатів (66 тис. тонн) [6]. 
Проте існують і фактори, які перешкоджають підвищенню 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках: 

низький рівень розвитку національної фінансово-кредитної системи, відсутність 

галузевих кооперативних банків, слабкий розвиток кредитно-виробничої сфери,  

система страхування ризиків та інфраструктура в аграрному секторі. 
Підсумовуючи вищевикладене та враховуючи позиції України в 

міжнародному поділі праці, виділимо основні джерела конкурентних переваг в 
аграрному секторі, які необхідно враховувати при формуванні експортної 

стратегії: географічне розташування; природно-кліматичні умови; ресурсні 

можливості та  кон’юнктурні. 
Звичайно, незаперечним є те, що компанії багатьох європейських країн є 

відносно активними постачальниками продуктів харчування. Тому, щоб 

успішніше реалізувати свій експортний потенціал, суб’єктам господарювання 

необхідно розробляти власні стратегії виведення продукції на зовнішні ринки.  
Перспективним є поступовий розвиток європейських аграрних ринків, 

оскільки Україна територіально до них відносно близька. Експорт у деяких 

стратегічних сферах допоможе агробізнесу уникнути невизначеності та 

потенційно великих втрат. Водночас, на нашу думку, переробні підприємства 

аграрного сектору не можуть обмежуватися лише експортом до країн ЄС, і 

вітчизняні аграрні підприємства мають стабільні позиції в цих країнах [7]. 
Для забезпечення продовольчої безпеки в Україні необхідно визначити 

стратегічні галузі сільського господарства та продіагностувати їх стан з метою 

адаптації до зовнішніх конкурентних умов. Всесвітня продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО) щорічно визначає найважливіші 

харчові та сільськогосподарські продукти кожної країни. 
Зауважимо, що сьогодні Україна може пропонувати світовому ринку свою 

продукцію, але переважно сировину. Розвиваються конкурентні та інтегровані 
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відносини. Тому необхідно розвивати мережу підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції [7]. 
Проте Україна має потужний експортний потенціал, але не для всіх видів 

продовольства. Зокрема, споживання окремих видів продукції (м’яса та 

м’ясопродуктів, молока та молочних продуктів, фруктів, ягід та винограду) є 

нижчим за наукові норми через неплатоспроможність населення країни.  
Крім того, національні політики, спрямовані на те, щоб сфери 

сільськогосподарського експортного потенціалу були багатогранними та 

систематичними у їх реалізації та цілях. З цією метою доцільно диверсифікувати 

географічну структуру експорту з одночасним розширенням імпортно-
експортних зв'язків з країнами ЄС – основним торговим партнером України [8]. 

Моніторинг і прогнозування світових ринків, створення спільних 

підприємств, залучення іноземних інвестицій, гармонізація зі світовими 

стандартами якості сільськогосподарської продукції, представлення продукції на 

міжнародних виставках є запорукою збільшення обсягів аграрного експорту. 

Крім того, рекомендується збільшити виробництво екологічно чистих продуктів, 

оскільки попит на них нині зростає, що передбачає обов’язкове маркування 

продуктів із зазначенням вмісту шкідливих речовин. Це сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на міжнародному 

ринку. 
При здійсненні торговельної політики необхідні заходи щодо лібералізації 

експортоорієнтованої сільськогосподарської продукції та вжиття заходів щодо 

захисту внутрішніх ринків від надмірного імпорту сільськогосподарської 

продукції з країн ЄС, особливо продукції тваринництва. Цього можна досягти не 

створенням бар’єрів у торгівлі, а підвищенням їх якості. Особливе значення має 

переробка сировини, особливо м'яса, молока, цукрових буряків, насіння 

соняшнику, сої. З іншого боку, для збільшення виробництва та поглиблення 

зовнішньої торгівлі необхідно стимулювати імпорт високоефективної продукції. 

Україна має найбільші перспективи для інтеграції з країнами ЄС, оскільки 

географічна близькість і рівень економічного розвитку є визначальними. 

Визначено позитивні драйвери для розвитку експортоорієнтованої діяльності в 

аграрному секторі та надано можливості для визначення пріоритетів розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Сьогодні Україна майже повністю 

забезпечує внутрішню потребу в зернових, картоплі, цукрі, овочах, фруктах, 

рослинній олії, м'ясі та молочній продукції за рахунок власного виробництва. 
Основні умови розширення Україною експорту сільськогосподарської 

продукції наведено в табл. 1.  
Висновок. З метою покращення розвитку та реалізації експортного 

потенціалу аграрного сектору виділимо такі стратегічні цілі: 
- розробка та реалізація регіональних планів розвитку агробізнесу, 

спрямованих на вихід на зовнішні ринки; 
- залучення іноземних інвестицій для розвитку та розширення виробничої 

інфраструктури; 
- спрощення системи сертифікації харчової та сільськогосподарської 

продукції для підвищення її конкурентоспроможності на внутрішньому та 
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зовнішньому ринках;; 
- розвивати міжрегіональне співробітництво та міжнародні зв’язки з метою 

розширення ринків збуту продукції для всіх підприємств, в тому числі малого і 

середнього бізнесу; 
- застосування технологій органічного землеробства. 
Саме держава має взяти на себе ініціативу формування та підтримки 

експортоорієнтованих галузей сільського господарства в цей складний для 

країни час. 
Таблиця 1 

Умови розширення експорту аграрної продукції України на світові 

ринки 
Передумови - зростання обсягів виробництва с/г продукції 

- збільшення обсягів виробництва екологічно чистої продукції  
- лібералізаційні заходи для експортноорієнтованих видів с/г продукції  
- маркування продукції із зазначенням вмісту шкідливих речовин 
- збільшення глибини переробки сировини і стимулювання експорту 

готової якісної продукції  
- зменшення торговельних бар’єрів при імпорті новітніх технологій 

Способи - створення спільних с/г і переробних підприємств 
- залучення іноземних інвестицій в аграрну сферу  
- гармонізація стандартів якості із стандартами країн ЄС  
- контроль якості імпортної продукції з країн ЄС  
- сприятливі умови для інвесторів, які запроваджують інновації у 

сільському господарстві 
Засоби - моніторинг і прогноз світового ринку  

- проведення міжнародних виставок, конференцій  
- створення консалтингових фірм, маркетингових служб 
- участь у торговельно-економічних об’єднаннях 
- стимулювання експорту с/г продукції до країн ЄС  
- експортна діяльність на рівні підприємств аграрної сфери 
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ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО 

КРЕДИТУВАННЯ 
 
Анотація. В даній статті висвітлено та досліджено сучасний стан залучення 

фінансових ресурсів для підтримки відтворювального та інноваційного процесів 

аграрних підприємств за рахунок коштів зовнішніх фінансових структур. 

Обґрунтовано важливість та необхідність банківського кредитування як 

основи забезпечення сільськогосподарського виробництва підприємств. 

Сформовано пропозиції щодо побудови взаємовигідної системи взаємодії 

підприємств АПК та банківських структур.  

 
Abstract. This article highlights and investigates the current state of the 

possibility of attracting financial resources to support the reproductive and innovative 
processes of agricultural enterprises at the expense of external financial structures. 
The importance and necessity of bank lending, as well as its inseparability from 
building a system of the main processes of agricultural enterprises, are substantiated. 
A number of proposals have been formulated for the construction of a mutually 
beneficial system of interaction between agro-industrial complex enterprises and 
banking structures. The researched place of the state in the process of stimulating bank 
lending to the agricultural sector. 

 
Вступ. Основним джерелом фінансових ресурсів для більшості аграрних 

підприємств є власні кошти, розмір яких не дає змоги останнім повною мірою 

забезпечити не те що розвиток, а й, власне, беззбиткову діяльність. Кредитні 

ресурси підприємства залучають в основному  для поповнення обігових коштів. 

Банківська система є практично єдиним кредитором галузі сільського 

господарства, а рівень забезпеченості кредитними ресурсами залежить від 
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багатьох об’єктивних чи суб’єктивних чинників, разом з тим банківські кредити 

для  аграрних підприємств є можливістю застосовувати новітні  технологій в 

процесі виробництва.  
Основними напрямками досягнення стабілізації сільськогосподарського 

виробництва є державна підтримка та залучення в аграрний сектор необхідних 

грошових коштів у вигляді кредитів. Ідея дотування і пільгового кредитування 

галузі сільського господарства України розглядається як вагома складова для 

аграрних підприємств. 
Необхідність розвитку кредитування підприємств АПК зумовлюється, 

насамперед, тим, що сьогодні, в умовах дестабілізації економіки, саме АПК дає 

можливість вирішувати питання продовольчої безпеки, створювати надійне 

джерело бюджетних надходжень та потужний виробничо-економічний 

потенціал для розвитку сільських територій. Така суттєва стратегічна важливість 

підприємств АПК поряд із їх недостатньою привабливістю для приватних 

інвесторів внаслідок сезонності виробництва сільськогосподарської продукції, 

високих ризиків, відсутності ліквідної застави, залежності від природно-
кліматичних умов зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів 

фінансування. В умовах нестабільності економіки, кризи платежів, посилення 

інфляційних процесів значно зросло коло проблем у кредитуванні та комерційній 

підтримці вітчизняних аграрних підприємств. Це зумовлює необхідність їх 

оцінки, виявлення причин недофінансування та проведення подальшого аналізу 

щодо розв’язання зазначених проблем. 
Дослідженню значимості кредитування для розвитку економіки, зокрема, 

для розвитку аграрного сектора, приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні вчені. 
Із вітчизняних науковців, що вивчали проблему, слід відзначити праці Л. 

Вдовенко, В. Базилевича, Л. Безчасного, В. Гейця, М. Денисенка, П. Єщенка, Ю. 

Лупенка, Б. Маліцького, М. Маліка, О. Красовської, М. Крупка, А. Кузнєцової, 

Т. Майорової та інших. 
Мета: дослідити основні проблеми кредитного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, проаналізувати сучасні умови банківського 

кредитування підприємств галузі і тенденції розвитку та запропонувати більш 

якісне реформування механізму  їх кредитування. 
Виклад основного матеріалу. Сільське господарство є однією з 

небагатьох галузей вітчизняної економіки, яка в сучасних складних умовах 

демонструє зростання обсягів виробництва, забезпечує надходження значного 

обсягу валютної виручки. Стратегічне значення сільського господарства 

визначається і тим, що воно безпосередньо формує продовольчу безпеку країни, 

забезпечує зайнятість п’ятої частини працездатного населення, має вагомий 

вплив на розвиток сільських територій.  
Основна мета аграрної політики на сучасному етапі розвитку аграрних 

відносин в Україні може бути визначена як підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на 

внутрішньому та міжнародних аграрних ринках. Якщо розглядати весь комплекс 

актуальних питань і проблем, що існує на сьогодні в сільському господарстві 

України, то їх можна звести до однієї проблеми – відсутність або нестача коштів 
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для поповнення оборотних та відновлення основних засобів виробництва.  
Для стабільного функціонування виробничого процесу 

сільськогосподарським підприємствам слід мати певні запаси матеріальних і 

фінансових ресурсів (рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Джерела фінансування підприємств 
Джерело: [5, с. 170] 
 

Разом із тим розробляються і набувають практичного застосування нові 

механізми банківського, комерційного та вексельного кредитування. У ринкових 

умовах сільськогосподарське виробництво ефективно не функціонуватиме без 

залучення коштів. Труднощі з реалізацією продукції і зниження обсягів 

державної бюджетної підтримки загострили потребу у кредитуванні 

сільськогосподарських підприємств. Не є таємницею те, що для вітчизняних 

суб’єктів господарювання грошові ресурси є неабияким дефіцитом [4, с. 21]. 
На жаль, специфічні особливості сільськогосподарського виробництва, 

зокрема сезонність, не дозволяють забезпечити безперервність процесу 
виробництва продукції, дотримання технології виключно за рахунок власних 
фінансових ресурсів. 

В Україні проблема кредитування аграрного сектору перебуває під 
наглядом Уряду. Запроваджено державну програму фінансової підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників, яка набула позитивних тенденцій. 
Однак, на сьогодні ще не повністю подолано всі перешкоди на шляху до 
покращення системи кредитування аграріїв. Аграрний сектор потребує 

державної підтримки через кредитне забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників [3, с. 98]. 

Проблемами кредитування сільськогосподарських підприємств банками є: 
підвищення фінансових ризиків, спричинене отриманням кредиту, у перспективі 
може призвести до втрати фінансової стійкості і навіть платоспроможності; 
відсутність у позичальників ліквідного забезпечення кредитів; високі кредитні 

відсотки; довга процедура розгляду можливості отримання кредиту; вплив 
сезону на сільськогосподарське виробництво і залежність від природно-
кліматичних умов; катастрофічне падіння родючості ґрунтів та зростання їх 
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ерозії; непостійне законодавство, нестабільність фінансової та політичної 
системи; неможливість отримання кредиту на створення сільськогосподарського 
підприємства «з нуля» [6, с. 118]. 

Важливим питанням кредитування сільськогосподарського виробництва є 

рівень погашення кредиту. Основними причинами неповернення (або 

несвоєчасного повернення) кредиту є: по-перше, високі процентні ставки, по-
друге, низька рентабельність виробництва, по-третє, недостатній розвиток 

агрострахування. Зазначені причини перешкоджають подальшому розвитку 

кредитування аграрного сектора економіки. 
Сьогодні більшість підприємців і банкірів вважають питання забезпечення 

кредитів основною перешкодою для активізації кредитування 

сільськогосподарських  підприємств. Вирішенням цього питання є застава 

особистого майна фермера, вартість якого часто не включає саму позику, але є 

дійсним стимулом для погашення позики. 
З метою удосконалення процесу довгострокового кредитування 

сільськогосподарських підприємств банкам необхідно:  
1. Ретельно оцінювати грошові потоки від інвестиційних проектів, що 

кредитуються. Це обумовлено тим, що грошові потоки на сьогодні є основним 

джерелом погашення довгострокових кредитів у сільськогосподарських 

підприємствах.  
2. Звертати увагу на придатність об’єктів застави з точки зору можливості 

їх самостійного використання, перспектив їх розвитку тощо. Це обумовлено тим, 

що в аграрному секторі України склалася ситуація, коли об’єкт довгострокового 

кредитування одночасно виступає об’єктом застави.  
3. Здійснювати контроль в процесі супроводу довгострокового кредиту за 

такими основними напрямами: цільове використання кредиту; фінансовий стан 

позичальника; стан збереження застави; своєчасність повернення основного 

боргу і відсотків; стан реалізації інвестиційного проекту та його функціонування 

[7].  
Скорочення довгострокових кредитних ліній аграрному сектору 

сповільнює інтенсифікацію виробництва галузі та впровадження сучасних 

технологій, що потребують великих капіталовкладень і тривалих термінів 

окупності. В умовах подорожчання всіх виробничих ресурсів зменшення обсягу 

короткострокових кредитів може призвести до недостатньої ліквідності, що 

може бути критичним у періоди активної польової роботи підприємств, 

впливаючи на ефективність виробництва. 
Посівна компанія 2022 року – найважчий момент за всю історію 

української незалежності. В умовах війни українські аграрії зіткнулися з такими 

проблемами: не вистачало палива, добрив, було заблоковано матеріально-
технічне забезпечення, перервано постачання сільськогосподарської техніки та 

обладнання, припинений експорт. Звичайно, це негативно може позначитись на 

забезпеченні продовольчої безпеки. 
Тому Урядом запроваджено відповідні заходи фінансової державної 

підтримки аграріям під час посівної компанії. 
За інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства України 
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Уряд одноголосно підтримав та прийняв постанову «Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної 
підтримки сільськогосподарським товаровиробникам» []. 

Яку підтримку надаватиме держава аграріям у 2022 році: 
- для малих та середніх сільгоспвиробників з річним оборотом до 20 млн 

євро, що еквівалентно підприємству площею 10 000 га; 
- компенсація процентної ставки за залученими кредитами; 
- максимальна сума кредиту, на яку поширюється компенсація відсотків, 

становить 50 млн грн; 
- кредити на сільськогосподарську діяльність (посів) під час воєнного 

стану; 
- для отримання кредиту суб'єкт господарювання також має бути 

сільськогосподарським товаровиробником згідно із Законом України «Про 
державну підтримку сільського господарства України»; 

- термін кредиту 6 місяців; 
– розмір державної гарантії за комбінованим кредитом – до 80%. 
В цілому Україна використовує світовий досвід пільгового кредитування 

сільськогосподарських підприємств. Сільське господарство – основа економіки 

будь-якої країни. Навіть найрозвиненіші промислові країни вкладають дуже 

великі кошти в розвиток вітчизняного сільського господарства. Криза в 

сільському господарстві і спад його виробництва відразу завдає важкого удару 

по всій економіці, оскільки призводить до втрати величезної кількості 

безкоштовних природних ресурсів, і ці втрати доводиться оплачувати при 

імпорті продовольства [1, с. 8]. 
Розглядаючи кредитну проблематику сільськогосподарських підприємств, 

слід підкреслити, що сільськогосподарський кредит є взаємопов’язаною 

комплексною системою, яка поєднує в собі об’єктивні характеристики галузі та 

забезпечує суб’єктів господарювання кредитними ресурсами відповідно до 

ринкових умов. Крім того, основними напрямками формування дієвої системи 

кредитування сільськогосподарських товаровиробників є: зміна законодавчої 

бази у сфері сільськогосподарського кредитування, зокрема вдосконалення 

частини механізму компенсації, здійснення законодавчого контролю за правами 

та обов’язками учасників кредитного процесу, гарантування, що держава 

відповідає інтересам кредитного сектору і він повністю підтримується. 
Висновок. Аграрний сектор має стратегічне значення для України. 

Продовольча безпека країни безпосередньо залежить від її ситуації. Українські 

фінансові ринки вже деякий час переживають проблеми. Проте з’являються 

компанії, які пропонують нові види послуг, переважно іноземні компанії, 

зацікавлені в українському аграрному секторі та готові співпрацювати з 

фермерами, з одного боку, для вирішення проблеми ресурсного забезпечення 

виробників, а з іншого – для реалізації власних комерційних інтересів. 
Однією з проблем механізму кредитування сільськогосподарських 

підприємств є відносно обмежений обсяг банківських кредитних послуг, 

обмежена кількість кредитних проектів для малих і середніх підприємств, не 

враховуються конкретні умови діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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Промисловість, високі процентні ставки, низький рівень капіталізації, 

відсутність ліквідної застави для позичальників, нестабільні фінансові умови. 

Удосконалення банківських механізмів кредитування діяльності підприємств у 

сфері аграрного господарства економіки  шляхом поєднання нормативно-
законодавчих, адміністративно-регулятивних та економічних важелів впливу на 

кредитну активність банківських установ  сприятиме вільному і необмеженому 

доступу до кредитних ресурсів як  основного джерела фінансового забезпечення 

аграрних підприємств, підвищенню ефективності їх підприємницької діяльності, 

розвитку  галузі та  економіки в цілому. 
Особливо важливим є перейняття досвіду розвинутих країн, які вже мають 

більш досконалі системи фінансування аграрного сектору. Переважно в основі 

лежить кооперативна форма існування банківських установ. 
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РОЛЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У даній статтi висвітлена тема кібербезпеки та її роль у 

формуваннi безпечного онлайн середовища України, наведено тлумачення 

терміну «кібербезпека» в різних сферах інформаційних технологій. 

Охарактеризовано основні фактори, що є потенційними загрозами 

кіберпростору України та положення кібербезпеки у законодавстві України. 

Також наведено приклади з рiзних сфер цифровізації та їх можливi загрози 

кібербезпекового середовища. Сервіс «Дія» як зразок успішної діджиталізації 

сфери дежавних послуг України. Зроблено висновки щодо положення 

кібербезпеки у сучасному інформаційному просторі та необхідність розвитку 

цієї сфери для подальшої діджиталізації. 
 

Аnnotation. In this article were highlighted cyber security and its role in 
building a secure online space of Ukraine, were adduced definition of ‘cyber security’ 

in different areas of information technologies. Were given a characterization of basic 
factors, which are potentially danger to cyber space in Ukraine and the provision of 
cyber security in legislation of Ukraine. Also were shown examples in digitalized areas 
and what might cyber threat them. Service «Diya» as an example of an effective 
digitalization the sphere of public office. Conclusion concerning a role of cyber 
security in current technological space and necessity to develop it to future digitalizing 
are made. 

 
Вступ. Україна одна із передових країн у світі, що впроваджують 

цифровізацію на державному рівнi, тому питання безпекового становищa 
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кіберпростору стає дедалi важливішим. Реалії сьогодення свідчать, що загрози 

«еволюцiонують» в значному темпі, кіберзлочини стають досконалішими та 

краще органiзованими. Це зумовленo тим, що інтернет, цифрові пoслуги, 

інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємною частиною еконoміки 

України: вiд електронного документooбігу, інтернет-магазинiв та онлайн-
банкінгу до систем інтернету речей та інтелектуальних систем управління 

підприємствами. Зi зростанням залежності від викoристaння технолoгій у бізнесі, 

відповідно зростaють кіберризики і кіберзагрози, що потребує завчасного 

рeагування щодо їх уникнення або вирішення та обізнанoсті з фактoрами ризику 

всіx зацiкавлених стoрін. Система кібербезпеки має працювати в інтересах 

громадськості як для постaчальників послуг, так і для користувачів. Саме 

держава як гарaнт прав і свобод громадян мaє взяти на себe відповідальність за 

забезпечення доступу до стабільно безпечногo цифрового простoру, яким 

можуть скористатися всі громадяни, адже забезпечення належного рівня 

кібербезпеки є неoбхідною умовою розвитку інформаційного суспільствa. 
Виклад основного матеріалу. З масовим розповсюдженням технології 

інтернету речей, переходом у хмарні сховища даних, формуванням обліку 

FinTech, зокрема цифрових та криптовалют, криптобірж, електронних виборів та 

«розумних контрактів», для зниження небезпечних вразливостей треба ретельно 

захищати метадані від можливого викрадення унаслідок зловмисних атак. Нині 

критично важливі інфраструктурні компанії відстають у підготовці своїх 

операційних можливостей для протистояння кібератакам. Це робить їх легкою 

здобиччю для політично мотивованих нападників. Такі рішення, як цифрові 

підписи та шифрування, доступні для надійних пристроїв ідентифікації, можуть 

допомогти вирішити цю проблему.  
Згідно з останніми дослідженнями, відсоток комп’ютерів, заражених 

шкідливими програмами, в Україні один з найвищих у світі і складає 28,7%, 

тобто кожний третій комп’ютер інфікований шкідливими програмами. За таких 

умов вкрай важливим є обов’язкове використання комплексу програмних і 

апаратних засобів, які б дозволили забезпечити прийнятний рівень захищеності 

інфраструктури, а саме: ефективне надійне антивірусне програмне забезпечення, 

системи запобігання вторгнень, міжмережеві екрани, модулі контролю пристроїв 

і доступу до інтернету, системи шифрування даних, керування роботою 

мобільних пристроїв, засоби для захисту поштових серверів і систем колективної 

роботи тощо [1]. 
Деякi експерти, також як i Д. Франсело, вважають, що останнiм часом 

термін «cybersecuritу» все частіше і частіше використовується, але при цьому 

багато керівників служб безпеки i просто експерти з інформаційної безпеки досі 

плутаються в тому, коли і як використовувати цeй термін. 
Насамперед, треба рoзуміти, що відповiдно до цього визнaчення 

кібербезпека – це деякий стан систем, за якого нейтралізуються загрози 

доступності, цілісності або конфіденційності даних, що циркулюють в 

інформаційних системах. Крім того, завдяки включeнню до переліку об’єктів, нa 

які можуть діяти загрози з кіберпростору, послуг інфoрмаційних систем, це 

визначення терміна дозволяє мати на увазі наявність певних загроз 
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фyнкціональності систем бiльш високого порядку, до яких в якості складових 

елементiв входять інформаційні системи. Цe положення має важливий 

методологічний зміст у розумінні місця і ролі проблеми кібербезпеки в кoнтексті 
інших видiв безпеки [2]. 

Кібератаки включають ненавмисний або несанкціонований доступ, 

використання, маніпуляції, переривання або знищення електронної інформації 

та/або електронної та фізичної інфраструктури, що використовується для 

обробки, зв’язку, та/або баз даних. При цьoму рівень кібербезпеки визнaчається 

рівнем шкоди, щo може бути завдaний від певної кібератаки. 
В українському законопроекті запропоновано свій варіант визначення 

кібербезпеки, дещо відмінний від іноземних кіберпартнерів України. Під ним 

розуміється стан захищеності життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави в кіберпросторі. При цьому в законопроекті 

кіберпростір – середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі 

єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем. Дане 

визначення має дуже низький методологічний потенціал і не дозволяє 

конкретизувати особливості кібербезпеки. Більше того, абсолютно 

необґрунтовано до кібербезпеки віднесені проблеми функціонування 

інформаційних систем в загальному сенсі, внаслідок чого до проблематики 

кібербезпеки можуть бyти віднесені телебачення, радіо, а також навіть 

бібліотеки та архіви [4]. 
Врaховуючи, що проблемa кібербезпеки нoсить глoбальний характер, 

вельми цікавoю видається позиція міжнародних oрганізацій. Так, Міжнародний 

телекoмунікаційний союз (International Telecommunication Union) у своїй 

pекомендації дає такe визначення: «кібербезпека» – це набір засобів, стратегії, 

принципи забезпечення безпеки, гарантії безпеки, керівні принципи та підходи 

до управління ризиками, дії, професійна підготовка, практичний досвід, 

страхування та технології, які можуть бути використані для захисту 

кіберсередовища, ресурсів організацій та користувачів середовища. При цьoму 

ресурси оргaнізації та користувача включaють під’єднані комп’ютерні пристрoї, 

персонал, інфраструктуру, додатки, послуги, системи телекомунікацій і всю 

сукyпність переданої та зберeженої інформації в цифровoму середовищі, а мета 

кібербезпеки полягає y досягненнi і збереженні властивостей безпеки ресурсів 

організацій та користувачів, спрямованих проти відповідних загроз безпеки в 

кіберсередовищі. Загальні завдання досягнення безпеки включають таке: 

доступність, цілісність (може включати автентичність і безвідмовність), 

конфіденційність. 
У Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 06.05.2015 р. № 287/2015, надається розмежування 

понять кібербезпека та інформаційна безпека, шляхом визначення загроз 

інформаційній безпеці та загроз кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів. 

До загроз інформаційній безпеці віднесено ведення інформаційної війни проти 

України; відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній 

рівень медіа-культури суспільства. Загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних 
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ресурсів визначаються в уразливості об’єктів критичної інфраструктури, 

державних інформаційних ресурсів до кібератак, а також у застарілості системи 

охорони державної таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом 

[5]. 
Для України у сфері кібербезпеки існують дві основні проблеми: 

внутрішня і зовнішня: 
1) внутрiшня проблема полягає в тoму, що комерційні структyри і фізичнi 

особи не є обізнаними у сфері кібербезпеки. Передyсім потрібно працювaти над 

взаємодiєю між силовими стрyктурами і тими комерційними організаціями, які 

можуть забезпечити цeй сервіс із подолання проблем при aтаках та загрозах. 

Крім тогo, значно підвищилaсь необхідність реформ у сфері освіти задля 

достатньої інформаційно-професійної кібердосвідченості . Очевидно, що фахівці 

з кібербезпеки зможуть пояснювати необхідність кіберзахисту, і, відповідно, 

будуть розвивати послуги з кібербезпеки. Вважається, що наявність таких 

спецiалістів є важливою пoзицією захисту державного кіберпростору, y зв’язку з 

низьким рівнем впрoвадження інноваційних технологій у сферу зaхисту 

інформації державної важливості; 
2) якщо вести мoву про зовнішню політику, тo захист державних об’єктів 

та інформації також повинeн підтримуватися з інформаційниx засaдничих 

положeнь. Безумовно, існують наукові шкoли як  «школа СБУ» і т.д., але 

необідно враховувати, що існує технічна недосконалiсть на підприємствах, а 

технології, постійно розвиваються. У цiй сфері теж потрібні постійні оновлення 

[3]. 
Загалом основними загрозами кібернетичній безпеці України є:  
1) використання кіберпростору для воєнних цілей, створення іншими 

державами кібервійськ, кіберпідрозділів у традиційних родах військ;  
2) розроблення іноземними державами нових видів зброї кібернетичного 

характeру;  
3) освоєння іноземними спeціальними службами методів розвідувально-

підривнoї діяльності у кіберпросторі, методів маніпулювання суспільною 

свідомістю y кіберпросторi;  
4) можливість втягувaння України у збройні конфлікти чи протистояння 

з іншими державами через використання націoнального сегмента кіберпростору;  
5) спроби втручання у внутрішні справи держави (інформаційна 

інтервенція) з використанням соціальних мереж, поширення у національному 

сегменті кіберпростору культу насильства, жорстокості;  
6) активізація проявів кібертероризму;  
7) критична залежність національної інформаційної інфраструктури від 

іноземних виробників високoтехнологічної продукції, поширення фактів 

включення у програмно-технічні засоби прихованих шкідливих функцій;  
8) зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру через зниження рівня захищеності об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури держави [4]. 
Однією з найбільш значущих для інформаційного середовища України у 

процесі діджиталізації було створення електронного порталу та застосунку 
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«Дія». Наразі, «Дія» – це простір, де громадяни можуть з легкістю отримати 

електронні документи й навіть відкрити власну праву, зокрема у застосунку 

інтегровано: посвідчення водія, COVID-сертифікати про вакцинацію, е-підпис та 

ін. Проте важливо зазначити, що сервіс «Дія» це не єдина цифровізована мережа 

в Україні. 
З початку пандемії Міністерством освіти й науки України було реалізовано 

онлайн проект «Всеукраїнська школа онлайн». Цей та інші проекти 

неодноразово зазнавали кібератак, проте цифровізація даних галузей пройшла 

успішно, тому вони є прикладом для багатьох країн, які теж на шляху 

діджиталізації. 
Як показує досвід, інвестиції у кібербезпеку окупаються і навіть дають 

своєрідні дивіденди, так як дозволяють уникнути неминучої шкоди і наслідків, 

завдяки чому організації виходять у бізнес-лідери, а завчасні витрати є нижчими, 

ніж активне інвестування після атак або злочинних дій. 
Висновки. Аналізуючи існуючі підходи до визначення ролі 

«кібербезпека» у діючому законодавстві очевидно, що більшість визначень 

стосується безпеки комп’ютерних систем, телекомунікаційних мереж та 

інформації у них. Oкрім того, доведено доцільність застосування в дефініції 

кібербезпеки словосполучення «стан захищеності» замість просто захищеності. 

Згідно з вимогами структурно-функціонального аналізу, діджиталізація також 

вимагає вивчення і класифікації інформаційних та кіберзагроз, з’ясування 

багатофункціональності, багатовимірності предметного поля інформаційної та 

кібернетичної безпеки на підставі розгалуження їх функцій, класифікації і 

визначення об’єктів, що потребують захисту, стосовно державного, 

загальнонаціонального, регіонального і глобального інформаційного та 

кібернетичного простору. 
Отже, кібербезпека відіграє важливу роль у процесі діджиталізації в 

Україні шляхом забезпечення безпекового середовища кіберпростору. 
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ВИКЛИКИ ГОТЕЛЬНО - РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  
В РЕАЛІЯХ ВІЙНИ 

 
Анотація. У статті проаналізовано реальний стан готельно-

ресторанних підприємств від широкомасштабної війни. Розглянули як почав 

діяти цей сектор бізнесу. Нині готельно-ресторанний сектор має чи не 

найбільш кризовий період за всю історію незалежності нашої країни. Тому з 

оглядом на те, що відбувається готельно-рестораний бізнес повинен шукати 

нові способи модернізації, ефективні послу, та в першу чергу надавати клієнту 

безпеку. 
 
Abstract. The article analyzes the real state of hotel and restaurant enterprises 

since the large-scale war. We looked at how this business sector began to operate. 
Currently, the hotel and restaurant sector is going through perhaps the most critical 
period in the entire history of our country's independence. Therefore, in view of what 
is happening, the hotel and restaurant business should look for new ways of 
modernization, effective services, and first of all provide the client with security. 

 
Вступ. Щоб бути успішним в готельному бізнесі, потрібно успішно 

конкурувати з виробниками готельних послуг, відповідати міжнародним 

стандартам, задовільнити очікування споживача. Це все було до 24 лютого 2022 

року. Сьогоднішні реалії змінили весь сектор цього бізнесу та тепер головним  
критерієм є безпека. Якщо під час пандемії суспільство не мали бажання 

відвідувати заклади через велику кількість захворюваності, то з початку війни 

геть і зовсім забули що таке ресторани. Доречно звернути увагу, що розвиток 

готельної-ресторанної гостинності в Україні – це дійсно багатонадійний ринок 

ведення справи, якому сприяють умови і надлишок рекреаційних ресурсів. 

Потрібно не забувати, що розвиток готельно-ресторанного бізнесу на цьому 

                                                             
 Науковий керівник: к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-
ресторанної справи та туризму ВНАУ, Руслана ЛОПАТЮК. 
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етапі не може нормально функціонувати, адже негативно впливає військовий 

стан в Україні та наслідки, які настають за результатами збройної агресії ворога.  
Актуальність даної статті складається в тому, щоб доцільно та раціонально 

застосовувати заходи безпеки, яке вірне для українських підприємств сфери 

готельної індустрії. Саме вони дозволяють забезпечити якість послуг, 

організувати налагоджений і безперервний технологічний процес, а головне 

призводить до безпеки обслуговування в донному господарстві, залучати 

допомогу зарубіжних партнерів та держави [1]. 
В сучасних умовах війна майже зупинила ресторанний бізнес. Багато 

підприємців стали годувати армію, біженців, деякі почали обслуговують 

клієнтів, але де це безпечно. Ті, хто зміг відновити роботу, опинилися у новій 

реальності. Змінилися меню, ціни, клієнти та їх потреби.  
Виклад основного матеріалу.  
Певні дослідження дають нам змогу побачити, що з початку війни 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу в багатьох містах України де це 

було можливо, були осередками для розміщення біженців, приготування їжі для 

військових та розміщенням українських захисників, волонтерів в різних 

областях.  Залишалися відкритими кожний п’ятий заклад, на даний момент вже 

працює 84 % ресторанів та кав’ярень [3]. Ситуація звичайно краще на заході 

країни, тому що там це було переважно безпечно. Переважно їхніми клієнтами – 
це були переселенці. Як поверталися заклад на ринок ми можемо побачити на 

рис. 1 нижче. 
 

 
 

Рис.1. Працюючі заклади гостинності 
Джерело: побудовано автором на основі [3]

 
Спочатку розглянемо трохи попередні роки, яка була ситуація на ринку. З 

2015 року готельно-ресторанна сфера зазнала вагомих змін та зменшення попиту 

на свої послуги через події, які були в країні. У 2020 році вплинула пандемія, яка 

охопила весь світ і змінила буденність [8]. Через це збиткові підприємства зросли 
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врази, а ще після 24 лютого на деякий час суспільство забули про існування  
даного бізнесу. Це можна розглянути в табл.1. 

Таблиця 1 
Відсоток збиткових підприємств останні роки 

Об’єкти готельно-
ресторанного бізнесу 

2015 2017 2019 2022 

Готельні підприємства 43.2 40.9 35.2 63 
Ресторани 25 26 28.6 48.4 

Джерело: побудовано автором на основі [1] 
 
Завдяки всьому світу, який допомагає нашій країні в економіці та індустрії 

гостинності. Тому люди з різних куточків світу роблять «пожертвуване 

бронювання» номерів у готелях на будь – яку дату 2022 року. Власники 

підприємств гостинності завжди будуть раді бачити гостей, які відвідають країну 

відразу після перемоги. Зараз заклади харчування працюють скорочено через 

комендантську годину, тому отримують близько 30-50 % чистого прибутку. Але 

багато закладів харчування почали відмовлятися від ланцюгів та мереж , які 

перейшли на сторону агресора, тому вони почали використовувати наш 

український продукт [4]. 
На жаль ті заклади, які надавали любу допомогу в перші місяці війни, 

постраждали найбільше, тому що комунальні витрати на даний момент їм ніхто 

не компенсує. В сьогоднішніх умовах непогано тримаються на екваторі: кав’ярні, 

пекарні та заклади середнього рівня. 
В даний момент готельно-рестораний бізнес починає потрохи 

покращувати свою адаптацію в реальні часи нашої країни . В закладах починає 

бути більш актуальні домашні страви, через символіку війни та повернення 

багатьох додому за смачним борщем із салом. Але і також на італійські чи 

азіатські страви попит зменшується через зміну курсу долара, відповідно ціна 

вища. 
Звичайно війна внесла свої зміни . В першу  чергу постраждала логістика, 

одразу кілька сотень ресторанів визнали нестачу продуктів. На даний момент 

важко знайти морепродукти, свинину, курятину, спеції, алкоголь та імпортні 

товари [9]. На фоні стресу відвідувачів зріс попит також на калорійну їжу, 

солодощі, випічку та алкоголь. 
Готельна галузь України можна взагалі на звати мертвою, за винятком 

заходу країни. Повністю відсутній туристичний бізнес. 
Єдині люди хто зараз користується готельними послугами це: 

 переселенці 
 дипломати 
 журналісти 
 волонтери 
 бізнесмени 

Завдяки акції «Відвідай Україну в майбутньому» готелі, які в період 

вимушеного простою не можуть функціонувати, забезпечуються підтримкою. В 

першу чергу, це в  районах активних бойових дій, адже готелі є важливою ланкою 
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для тимчасового розміщення евакуйованих мирних жителів, зберігання 

гуманітарної допомоги та побутового обслуговування. Через це виникають 

витрати, такі як оплата персоналу, закупівля їжі, безпека, енергетика та інше [10]. 

Це ефективний спосіб допомоги для підприємств гостинності, коли є можливість 

наперед оплатити будь-яку кількість ночей на будь-який період протягом 2022 

року в готелі, який обрали для підтримки. Оплату, яку отримають готелі, 

дозволяє працювати в режимі підтримки військового тилу [6]. 
Висновок. Отже розглянувши дану тему можемо зробити висновок, що 

спад попиту на цю сферу почався раніше через не стабільну економіку, 

пандемію, агресію зі сторони іншої держави - це призвело до зменшення в рази, 

особливо в 2022році. Тому в державі почали створювати допомогу бізнесу через 

особливі програми та різноманітні проекти, які зацікавлювали весь земний шар. 

Також злегка збільшилась зацікавленість саме в українському продукту, тому 

почали відкривати вітчизняні ланцюги, як наслідком від відмови російського 

ринку, які в майбутньому можуть впливати на експорт українських послуг та 

поповнення скарбнички на ринку країни. Завдяки іноземцям вони допомагають 

хоча б втримати готелі та ресторани у власності. На щастя українці винахідливі 

та почали пристосовуватися в реаліях сьогодення, тому ця сфера для споживачів 

з кожним днем стає більш безпечною. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. Практика розвитку сучасного підприємства доводить, що без 

ефективної системи управління конкурентоспроможністю неможливо 

забезпечити успіх підприємства в його боротьбі за виживання, досягнення 

провідних ринкових позицій та забезпечення довготривалого ефективного 

функціонування в динамічному конкурентному середовищі. Тому в статті 

наведено визначення самого поняття конкурентоспроможності та методи 

оцінки підприємства. Варто зазначити, що в ході діяльності механізми 

управління конкурентоспроможністю підприємств потребують постійної 

адаптації до мінливих економічних умов, шляхом зміни конкурентних стратегій, 

поточних планів діяльності, завдань і заходів щодо придбання нових та 

збереження існуючих конкурентоспроможних переваг підприємства.  
 
Abstract. The practice of modern enterprise development proves that without an 

effective competitiveness management system, it is impossible to ensure the enterprise's 
success in its struggle for survival, achieving leading market positions and ensuring 
long-term effective functioning in a dynamic competitive environment. Therefore, the 
article provides a definition of the very concept of competitiveness and methods of 
enterprise assessment. It is worth noting that in the course of activity, the mechanisms 
of enterprise competitiveness management require constant adaptation to changing 
economic conditions, by changing competitive strategies, current activity plans, tasks 
and measures to acquire new and preserve existing competitive advantages of the 
enterprise. 

 
Вступ. Розвиток ринкових стосунків у сучасному світі характеризується 

значним посиленням конкуренції, перетворенням її в гіперконкуренцію. 

Основними чинниками посилення конкуренції між виробниками продукції є 
збільшення науково-технічного прогресу, залучення на постійній основі 

інвестицій, впровадження інновацій і динамічного розвитку сучасного 

інформаційних технологій.  
Управління конкурентоспроможністю організацій – діяльність організації, в 

основі якої лежить формування ряду управлінських рішень, спрямованих на 

протистояння всіляким зовнішнім впливам для досягнення лідерства відповідно 

до поставлених стратегічних цілей. 
                                                             
*Науковий керівник: к.е.н., старший викладач кафедри економіки та підприємницької діяльності 
ВНАУ, Яна ПАЛАМАРЕНКО. 
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Виклад основного матеріалу. Конкуренція на будь яких ринках чи то 

внутрішній чи зовнішній, має здатність загостюватися за умов змінення 

інтеграційних процесів у світі, зміни торгівлі та багато інших факторів. 

Підприємство повинно враховувати ці фактори, швидко змінюватися під ці 

фактори, аби залишатися конкурентоспроможним. 
Важливим є дослідження середовищ, зміна процесів управління, 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства на ринку. В Україні 

успішність підприємства вимірюється його  конкурентоспроможністю. Це в 

ринковому механізмі є головним елементом та найбільш популярнішою 

економічною категорією [1, с.102]. 
Таблиця 1 

Значення поняття «конкуренція» 
Значення Автор 

«Суперництво у будь-якій сфері діяльності між окремими 

юридичними або фізичними особами (конкурентами), 

зацікавленими у досягненні однієї мети» 
Адамик В.А. 

«Економічна категорія, що виражає виробничі відносини між 

товаровиробниками в процесі обміну продуктами праці» 
Грецький Р. 

«Політико-економічні відносини між державами стосовно 

отримання кращих умов на ринках збуту для себе та своїх 

виробників» 
Панасенко Д.А. 

«Реальний доход країни може рости тільки якщо її праця і капітал 

притікають у бізнес, що дає більш високу вартість у перерахування 

на зайнятого і країна утримуємо позиції в такому бізнесі краще, ніж 

її міжнародні конкуренти» 

Мочерний С.В. 

«В розвинутому товарному виробництві конкуренція є об’єктивним 

економічним явищем, яке примушує господарюючі суб’єкти 

прагнути до збільшення прибутку за рахунок розширення масштабів 

діяльності, удосконалення форм організації виробничого процесу і 

зростання продуктивності праці» 

Пуцентейло П.Р. 

«Невід’ємна властивість ринку та одна з найбільш важливих 

характеристик зростаючої інтернаціоналізації господарської 

діяльності» 
Рудницька М.О. 

«Процес управління суб’єктами своїми конкурентними перевагами 

для досягнення цілей в боротьбі з конкурентами за задоволення 

об’єктивних чи суб’єктивних потреб» 
Филюг Г.М. 

Джерело: сформовано автором на основі  [3,4,5,6,7] 
 
Закон України «Про захист економічної конкуренції» конкуренцію визначає 

як «змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття переваг над 

іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб’єкт господарювання немає можливості  визначити 

умови обороту товарів на ринку» [2, с. 12]. 
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Рис.1.  Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 
 Джерело: сформовано автором на основі [8] 
 

Трактування значення «конкуренція»  відомих вчених наведено в табл. 1. 
Конкурентоспроможність підприємства позиціонує себе на ринку за 

рахунок власних товарів, робіт чи послуг.  
Оцінка конкурентоспроможності підприємства в сьогоднішніх реаліях є 

доволі об’єктивною необхідністю. Оцінювання сильних і слабких сторін дає 

максимальну можливість удосконалювати роботу підприємства та знаходити 

приховані потенційні можливості. 
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Найбільш відомі методи оцінки конкурентоспроможності наведена на рис. 

1. 
У вивчені та оцінюванні конкурентоспроможності підприємства, 

необхідним є не лише розуміння терміну, але і визначення факторів, що 

впливають або можуть вплинути з часом. Між внутрішніми і зовнішніми 

факторами існує дуже тісний зв’язок. 
Задля підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно: 

здійснити правильну та якісну маркетингову політику, створення якогось нового 

товару чи послуг, оновлення обладнання підприємства, знаходження можливості 

зменшення собівартості не знижуючи при цьому якість, а також диференціація 

товарів. 
До основних методів підвищення конкурентоспроможності належать [7]: 
‒ метод споживчого попиту та метод аналізу конкурентів; 
‒ покращення якісних характеристик продукції; 
‒ зниження собівартості продукції; 
‒ створення нових товарів; 
‒ модернізація обладнання; 
‒ раціональна рекламна політика; 
‒ після продажне обслуговування та ін. 
Підвищення конкурентоспроможності – це процес змін, і, як будь-який 

процес, особливо той, що викликає певний опір, він потребує управління, 

особливо стратегічного підходу. Оскільки зміни охоплюють усі основні 

організаційні компоненти, включаючи структуру персоналу, зайнятість, 

кваліфікацію, технологію, обладнання, продукцію, ринки збуту, відправною 

точкою для покращення конкурентоспроможності є розробка стратегій для 

підвищення конкурентоспроможності, беручи до уваги просування та 

контрзаходи кожного аспекту. 
Процес підвищення конкурентоспроможності потребує врахування 

специфічних відносин між елементами організації та її оточенням і є процесом 

прийняття рішень (включаючи цілі, методи та плани) для досягнення мети 

підвищення конкурентоспроможності. 
При цьому керівництво підприємства повинно:  
‒ об'єктивно оцінити поточний стан організації;  
‒ визначити концепцію підвищення конкурентоспроможності;  
‒ обґрунтувати необхідність змін;  
‒ чітко продемонструвати і пояснити очікувані результати поліпшення 

діяльності. 
Враховуючи необхідність використання як кількісних, так і якісних оцінок 

при виборі відповідного методу комплексного показника 

конкурентоспроможності підприємства, рекомендується використовувати 

системний аналіз. Для цього запропоновано відповідну методику на основі 

вивчення різноманітних методичних прийомів, запропонованих вітчизняними 

науковцями. 
У подальших дослідженнях рекомендується зосередитись на вирішенні 

окремих завдань: більш поглибленому вивченні використання системного 
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аналізу в рамках оцінки конкурентоспроможності підприємств, детальному 

поясненні методів системного аналізу комплексних показників 

конкурентоспроможності підприємства.  
Варто зазначити, що в сучасних ринкових умовах важливу роль відіграє ще 

один суб’єкт господарської діяльності – інвестор. Об’єктом оцінки 

конкурентоспроможності для інвестора може бути підприємство, галузь або 

країна в цілому, він оцінює конкурентоспроможність об’єкту з позиції 

інвестиційної привабливості. Така класифікація суб’єктів на споживача, 

виробника та інвестора в значній мірі умовна та в різних господарських 

операціях одна й та ж: фізична або юридична особа може виступати в ролі того 

чи іншого суб’єкта.  
Основні суб’єкти та об’єкти конкурентоспроможності, їх взаємодія в 

процесі господарської діяльності схематично зображені на рис. 2. 

 
Рис.2.  Схема взаємодії суб’єктів та об’єктів конкурентоспроможності 

Джерело: сформовано автором 
 

Висновок. Отже, можна сказати що є багато різних нюансів 

конкурентоспроможності, їх потрібно досліджувати, враховуючи суть та зміст 

поняття рівня конкурентоспроможності підприємства. Вона допомагає 

визначити позиції підприємства на ринку. Аналіз конкурентоспроможності має 

бути комплексним, повинно досліджуватись групи показників з послідовним 

узагальненням характеристик об’єкта. 
Механізм «ціна-якість» дозволяє стимулювання дослідження попиту на 

різні продукції та послуги, знаходження оптимального балансу між їх ціною і 

якістю. Все це сприяє подальшого підвищення ефективності роботи і росту 

конкурентоспроможності національної економіки в цілому. 
Рекомендується оцінювати конкурентоспроможність підприємств на основі 

дослідження технології виробничого процесу, системи управління 

виробництвом, маркетингу, політики, рівнях кваліфікації експертів, економічні 

показники, що визначають позицію фірми на ринку.  
Конкурентоспроможність підприємства має бути комплексною, і 

необхідно вивчати групувальні показники, а потім узагальнювати 

характеристики об’єктів. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК СКЛАДОВА 
РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
Анотація. У статті проаналізовано основні напрямки діджиталізації у 

сільському господарстві, акцентовано на п’яти найкращих новітніх технологій 

в сільському господарстві, визнаних фермерами. Визначено рівні оцифрування у 

сільському господарстві; охарактеризовано цифрову платформу, яка 

використовує супутниковий моніторинг, щоб пришвидшити процес прийняття 

рішень фермером. Наголошено на тому, що сучасні технології пропонують 

фермерам істотну допомогу в їх зусиллях по оптимізації витрат, спрощення 

управління сільським господарством і підвищення продуктивності. 
 
Annotation.The article analyzes the main directions of digitization in 

agriculture, focusing on the five best new technologies in agriculture recognized by 
farmers. The levels of digitization in agriculture have been determined; characterized 
a digital platform that uses satellite monitoring to speed up the farmer's decision-
making process. It is emphasized that modern technologies offer farmers significant 
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assistance in their efforts to optimize costs, simplify agricultural management and 
increase productivity. 

 
Постановка проблеми. У світі відбуваються глибокі зміни у веденні 

бізнесу, зумовлені використанням цифрових технологій. Щороку на різних 

семінарах і заходах обговорюється проблема низьких темпів цифрової 

трансформації бізнесу в різних регіонах світу. Багато українських підприємств 

відстає від провідних компаній світу в питанні цифровізації на декілька років. На 

сьогодні, епідемія Covid-19 та військові дії змушують підприємства форсувати 

процес діджиталізації швидшими темпами. Для національних виробників 

важливо навчитися працювати з великими обсягами інформації та 

перетворювати їх в товари, цінності, які можуть бути запитані ринком. 
Вирішення зазначеної проблеми потребує покращення розуміння процесів 

діджиталізації, факторів, які мають вплив на процеси цифрової трансформації та 

інструментів цифровізації [2].  
Виклад основного матеріалу. В останні роки впровадження 

інформаційних технологій в сільському господарстві призвело до коригування 

способів обробки сільськогосподарських культур та управління полями. 

Технології докорінно змінили концепцію сільського господарства, зробивши 

його більш вигідним, ефективним, безпечним та простим. П’ять найкращих 

новітніх технологій в сільському господарстві, визнаних фермерами: 
 ГІС технології в сільському господарстві та GPS сільське 

господарство 
 Супутникові знімки 
 Дрони та інші аерофотознімки 
 Інформаційні технології для сільського господарства та онлайн-дані 
 Об’єднання наборів даних 
Як результат, сучасні ферми отримують значні вигоди від інформаційних 

технологій у сільському господарстві, що постійно розвиваються. Ці переваги 

включають зниження споживання води, поживних речовин та добрив, зниження 

негативного впливу на навколишню екосистему, зменшення хімічного стоку у 

місцеві ґрунтові води та річки, підвищення ефективності, зниження цін та багато 

іншого. Таким чином, бізнес стає економічно вигідним, розумним та стійким [3].  
Проте за рівнем використання інформаційних технологій Україна в 2017-

2020 роках знаходилась лише на 74 місці в світі (із 137 країн), а за наявністю 

новітніх технологій – на 107 місці. Тобто в Україні процеси створення 
цифрової економіки знаходяться на етапі формування і ще не набули 
повноцінного рівня. Вітчизняна економіка в світовому контексті залишається 

м'яким новатором з відносно великим відставанням у значній частині факторів 

інноваційного розвитку. Саме тому метою дослідження є представлення 

сучасних тенденцій діджиталізації агробізнесу в Україні та оцінка 
екологічного ефекту від її впровадження[1;3]. 

Головними напрямами цифровізації сфери екології та охорони 
навколишнього природного середовища є (див. рис.1): 
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Рис.1. Головні напрямки цифровізації сфери екології та охорони 
навколишнього природного середовища 

Джерело: сформовано автором з використанням [1] 
 
Серед першочергових ініціатив цифровізації сфери екології та охорони 

навколишнього природного середовищ є: 
 створення національної системи незалежного екологічного 

моніторингу та оцінки стану природних екосистем та атмосфери; 
 створення електронних реєстрів природних ресурсів з метою 

забезпечення інформацією державних установ та громадян під час обговорення 

і прийняття рішень щодо управління використанням природних ресурсів, 

раннього попередження, швидкого реагування та відновлення у разі настання 
надзвичайних ситуацій; 

 створення аналітичної системи, інтегрованої в європейську онлайн-
систему спільної екологічної інфраструктури (Shared Ecology Infrastructure  
System) з метою аналізу короткострокових і довгострокових тенденцій до змін 

біорізноманіття, забруднення навколишнього природного середовища, погодних 

умов та розвитку екосистем, а також для планування заходів щодо запобігання 
шкідливим змінам; 

 стимулювання створення громадськістю та бізнесом цифрових 
мобільних додатків екологічного патрулювання природних ресурсів з 

можливістю оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності 
(забруднення, браконьєрство, вирубка дерев, нелегальні сміттєзвалища)[1;3]. В 

сільському господарстві можна виділити різні рівні оцифрування (див.рис.2) 
Щоб спростити спостереження за сільськогосподарськими полями, в EOS 

розробили EOSDA Crop Monitoring – цифрову платформу, яка використовує 

супутниковий моніторинг, щоб пришвидшити процес прийняття рішень 

фермером, аби він не пропустив важливий момент обробки поля. Ось деякі з 

функцій, доступних на платформі[4]: 

―розумне та відповідальне користування і забезпечення 
доступності ресурсів, санітарії та гігієни;

―розумне споживання енергії, підвищення
ефективності виробництва та постачання енергії;

―розумне цілісне планування та управління містами;

забезпечення чистоти повітря, атмосфери;

―розумне використання наземних та водних екосистем і 
запобігання втраті біорізноманіття.
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 Моніторинг врожаю дозволяє використовувати Нормалізований 

диференційований вегетаційний індекс (NDVI) для відстеження стану врожаю у 

сільському господарстві. Цей індекс контролює кількість хлорофілу в рослинах, 

що дозволяє отримати інформацію про їх стан. Коли у вас вищі значення NDVI, 

ви маєте більш здорову рослинність, оскільки чим більше хлорофілу доступно 

рослині, тим вона здоровіше. 
 Ще однією важливою особливістю сучасної інноваційної технології 

в сільському господарстві EOSDA Crop Monitoring є застосунок Scouting. Це як 

мобільний, так десктопний застосунок, в якому використовуються цифрові карти 

полів. Використовуючи цю програму у сільському господарстві, фермер може 

призначати розвідникам кілька завдань в пару кліків. Додайте поле, киньте 

шпильку, поставте завдання. Після того, як завдання призначено, скаут 

переміщається безпосередньо до обраного місця і перевіряє проблемні ділянки 

на місці, перевіряє активність шкідників, виконує дії по боротьбі з бур’янами 

тощо, негайно роблячи записи в застосунку. Це дозволяє оглядати проблемні 

ділянки лише за потреби, тим самим заощаджуючи час для прийняття 

необхідних профілактичних заходів. 

Рис.2. Рівні діджиталізації сільського господарства 
Джерело: сформовано автором з використанням [2] 

 Аналітика погоди, як сучасна технологія в сільському господарстві. 
Аналізуючи погодні дані відповідно до даних про стан рослин, отриманих із 

супутникових знімків, фермери можуть точно застосовувати полив та запобігати 
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I V рівень – це цифрові системи 
виробництва продукції, що 
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пошкодженню від морозу чи спеки. Наприклад, одним з найкращих методів 

уникнення проблем посухи є крапельне зрошення за допомогою автоматичного 

або ручного керування клапанами, таким чином фермер може подавати 

необхідну кількість води на посушливі ділянки. 
 Найсильнішою перевагою EOSDA Crop Monitoring є той факт, що він 

заснований на супутникових знімках. Він допомагає аналізувати польові умови 

сільського господарства або стан конкретних територій і оперативно отримувати 

цінну інформацію, тим самим прискорюючи оптимальний час реакції, а також 

приймаючи надійні рішення – які сільськогосподарські культури висаджувати, 

коли збирати, як ефективно планувати в наступному сезоні, яку кількість 

поживних речовин та добрив застосовувати, та багато іншого [1;4]. 
Висновки. Сучасні технології пропонують фермерам істотну допомогу в 

їх зусиллях по оптимізації витрат, спрощення управління сільським 

господарством і підвищення продуктивності. Підвищення врожайності, а також 

зниження витрат на технічне обслуговування допомагають збільшити 

рентабельність. В контексті розумних рішень сучасні технології в сільському 

господарстві пропонують швейцарський армійський ніж техніки землеробства як 

для сьогоднішніх, так і для майбутніх фермерів. 
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 м. Вінниця, Україна 
 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ 
 
Анотація. У статті відзначено важливість постійного розвитку 

підприємств фармацевтичної галузі, підтримки та підвищення їхніх 

конкурентних позицій. Зазначено важливу роль формування та реалізації 

концепції забезпечення якості фармацевтичних препаратів і матеріалів на 

українських підприємствах, а також її аналогів у інших країнах. Вказано, що 
будь-яке підприємство у світі, навіть те, яке показую високі показники росту, 

прагне до подальшого зростання, підвищення ефективності всіх бізнес-процесів, 

які здійснюються компанією. Наголошено, що розвиток фармацевтичної галузі 

відбувається під впливом потужних глобалізаційних процесів, які неоднозначно 

впливають на можливості підприємств різного розміру та форми власності 

досягти високого рівня конкурентоспроможності на світовому ринку. Зроблено 

висновки, що економічна ефективність фармацевтичної галузі – це отримання 

максимально можливих благ від наявних у розпорядженні ресурсів. 
 
Abstract.  The article noted the importance of continuous development of 

pharmaceutical industry enterprises, support and improvement of their competitive 
positions. The important role of the formation and implementation of the concept of 
ensuring the quality of pharmaceutical preparations and materials at Ukrainian 
enterprises, as well as its analogues in other countries, is noted. It is indicated that any 
enterprise in the world, even one that shows high growth rates, strives for further 
growth, increasing the efficiency of all business processes carried out by the company. 
It is emphasized that the development of the pharmaceutical industry is under the 
influence of powerful globalization processes, which ambiguously affect the ability of 
enterprises of different sizes and forms of ownership to achieve a high level of 
competitiveness in the world market. It was concluded that the economic efficiency of 
the pharmaceutical industry means obtaining the maximum possible benefits from 
available resources. 

 
Вступ. В сучасних умовах головним чинником успішного функціонування 

підприємства є його постійний розвиток. Вдосконалення існуючих процесів, 

підвищення ефективності у різних сферах діяльності є основними цілями не 

тільки менеджменту компанії, а й усіх її співробітників. 
Імпортна діяльність для великої кількості підприємств в Україні є основою 

роботи. Тим не менш, даний напрям є специфічним, отже вимагає розуміння всіх 

етапів здійснення імпортних операцій, врахування ряду їх особливостей, 

характерних для відповідних галузей економіки. 
Отже, питання формування цін на готові лікарські засоби (ГЛЗ) на 

сьогоднішній день є актуальним через зростання конкуренції між 

фармвиробниками в Україні, а також низькою купівельною спроможністю 
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населення. Дані фактори спонукають підприємства максимально скорочувати 

собівартість готової продукції без заниження вимог до її якості.   
Виклад основного матеріалу дослідження. Український 

фармацевтичний ринок в останні роки демонструє високі темпи росту і 

характеризується жорсткою конкуренцією між вітчизняними та іноземними 

виробниками лікарських засобів і виробів медичного призначення. 
Питання цінової політики для фармацевтичної галузі України є завжди 

одним з пріоритетним. Це пов’язано зі значним рівнем конкуренції як з боку 

вітчизняних виробників, так і іноземних, низкою купівельною спроможністю 

населення. Основою для виготовлення готових лікарських засобів (ГЛЗ) у нашій 

державі у більшості випадків є імпортовані активні фармацевтичні інгредієнти 

(АФІ). З огляду на те, що близько 60-70% [2] собівартості ГЛЗ складають саме 

сировина та матеріали, то логічною є розробка шляхів підвищення ефективності 

імпортної діяльності для зменшення вартості складових ліків. 
Будь-яке підприємство у світі, навіть те, яке показую високі показники 

росту, прагне до подальшого зростання, підвищення ефективності всіх бізнес-
процесів, які здійснюються компанією. 

Імпортна діяльність не є виключенням, особливо у тих випадках, коли саме 

витрати на закупівлю імпортованої продукції складають більшу частину 

грошових відрахувань підприємства. На рис. 1 зображено складові та основні 

показники ефективності фінансово-господарської діяльності фармацевтичного 

підприємства. 

 
Рис. 1. Складові та основні показники ефективності фінансово-

господарської діяльності фармацевтичного підприємства 
Джерело: сформовано за результатами дослідження 
 
В умовах ринкової ситуації скорочення частки лікарських засобів 

українського виробництва, відсутності гарантій щодо збереження 

фармацевтичного профілю, необхідності серйозних фінансових витрат кожен 

виробник лікарських засобів вимушений формувати конкурентну стратегію й 

тактику поведінки в бізнес-середовищі через підвищення 

конкурентоспроможності продукції та напрямів діяльності [1].  
Фармацевтична промисловість України на сьогодні представлена 127 

суб’єктами господарської діяльності, які мають ліцензію на виробництво 

лікарських засобів у промислових умовах. Фармацевтична галузь України 

включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного 
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призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і розподіл 

(дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні 

пункти тощо). Фармацевтична галузь у розвинутих країнах належить до числа 

найбільш динамічних і рентабельних, але водночас виступає як особливий 

сегмент ринку, що регулюється державними органами влади, а також 

контролюється страховою медициною. 
Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економіці України, оскільки 

є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну 

і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою 
кооперацією. Упродовж п’яти останніх років галузь демонструє стійку 

тенденцію до зростання в грошовому вираженні на рівні менше 20% на рік [2]. 
Основними завданнями для вітчизняних виробників фармацевтичної 

продукції є: покращення якості і розширення асортименту лікарських засобів; 

розширення вітчизняного виробництва лікарських засобів з метою збільшення їх 

частки на внутрішньому ринку; розширення співпраці з виробниками 

аналогічної продукції країн ЄС; створення спільних підприємств та альянсів, 

проведення спільного маркетингу і просування продукції, перенесення 

виробництва безрецептурних препаратів до України; збереження наукової бази 

власного фармацевтичного виробництва, її адаптація до сучасних вимог 

фармакологічного ринку; залучення інвестицій у вітчизняну фармацевтичну 

промисловість; посилення контролю з метою унеможливлення ввезення на 

митну територію України, виробництва та реалізації фальсифікованої та 

неякісної фармацевтичної продукції, а також сировини для її виготовлення; 

розширення клінічних випробувань нових лікарських засобів та виробів 

медичного призначення; посилення відповідальності виробників та імпортерів за 

якість лікарських засобів та виробів медичного призначення, що постачаються 

для реалізації на внутрішньому ринку; спрощення механізму перереєстрації 
лікарських засобів та виробів медичного призначення і вдосконалення порядку 

маркування фармацевтичної продукції [3]. 
На світовому фармацевтичному ринку існує тенденція по щорічного 

підвищення виробниками цін на сировину та матеріали. Найчастіше підвищення 

ціни відбувається не більш, ніж на 5% [1]. 
Зростання цін на сировину фактично впливає на розмір маржі, тому 

підприємство може прийняти зміну ціни та намагатися іншими шляхами 

втримати ціну на готовий продукт, досягати зменшення ціни постачальника 

через переговори або пропорційно підвищувати його виробленого товару. 
На рис. 1 наведено фактори впливу на ефективність діяльності 

підприємства відповідно до категорій показників. 
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Рис. 2. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства 

відповідно до категорій показників 
Джерело: сформовано за результатами дослідження 
 
Розвиток фармацевтичної галузі відбувається під впливом потужних 

глобалізаційних процесів, які неоднозначно впливають на можливості 

підприємств різного розміру та форми власності досягти високого рівня 

конкурентоспроможності на світовому ринку. Оскільки все частіше 

фармацевтичні компанії працюють у формі міжнародних альянсів, ґрунтовний 
аналіз світового ринку, а особливо регіонів, що динамічно розвиваються, є 

критично важливим для забезпечення успішності їх функціонування [3]. 
Економічна ефективність фармацевтичної галузі – це отримання 

максимально можливих благ від наявних у розпорядженні ресурсів. Проблемою 

економічної ефективності фармацевтичної галузі найчастіше є проблема вибору, 

що стосується того, що, як і яким чином проводити, як розподіляти ресурси, 

капітал і прибуток. Від рівня економічної ефективності багато в чому залежить 

вирішення низки соціально-економічних завдань, таких як підвищення рівня 

життя населення, швидке зростання економіки, вдосконалення умов праці та 

відпочинку, зниження рівня інфляції [5]. 
Державна підтримка розвитку національної фармацевтичної 

промисловості є важливою запорукою створення конкурентоспроможного 

вітчизняного виробництва ліків. Конкурентоспроможність є комплексною 

характеристикою, яка свідчить про стійкість положення країни, регіону, галузі, 

підприємства та їх продукції на внутрішньому або зовнішньому ринках. З метою 

визначення пріоритетних напрямів забезпечення конкурентоспроможності у 
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фармації проведено аналіз змісту документів, в яких визначено засади державної 
лікарської політики за кордоном, та анкетування вітчизняних спеціалістів галузі 

з питань державної підтримки виробничих фармацевтичних підприємств [4]. 
Висновки. Фармацевтичний ринок потребує адаптації до вимог 

конкуренції, що означає підвищення ефективності виробництва, пристосування 

його структури до глобальної конкуренції, підвищення рівня наукомісткості 

економіки шляхом масового запровадження інновацій, сприяння створенню 

нових видів бізнесу, запровадженню найвищих стандартів виробництва. Сучасна 

модель фармринку базується на патерналістській ідеології, основою якої є 

масштабний перерозподіл коштів переважно у вигляді різного роду трансферів. 
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З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
 

Анотація. У статті розглянуто особливості надання автомобільних 

послуг з врахуванням потреб споживачів. Зазначено, що роль та значення 

тpaнcпopтy в Укpaïнi пocтiйнo зpocтaє, що пов’язано зі зростанням попиту 

споживачів у цій галузі. Визначено зaгaльнi пpaвa споживачів та роль 

державного регулювання, контролю у сфері автомобільного транспорту та їх 

спрямування. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of the provision of automobile 
services, taking into account the needs of consumers. It has been noted that the role 
and importance of tpancpopty in Ukraine is gradually increasing, which is connected 
with the growth of consumer demand in this field. The general rights of consumers and 
the role of state regulation, control in the field of road transport and their direction 
are defined. 

 
Вступ. Перехід України до ринкової економіки визначає нові умови для 

діяльності вітчизняних підприємств, фірм та організацій. Крім розвитку 

принципово нових організаційно-правових форм господарювання, змін у системі 

економічних відносин нагальною є проблема захисту прав споживачів від 

неякісних товарів і послуг.  
Основні права споживачів, визнані консюмерським інтернаціоналом (СІ): 

право на задоволення основних потреб, право на безпеку, право на 

інформованість, право вибору, право бути вислуханим, право на відшкодування, 

право на споживчу освіту, право на здорове навколишнє середовище [3]. 
Захист прав споживачів є обов’язковим складником вирішення глобальних 

проблем, а саме: ліквідація бідності; втілення принципів соціальної 

справедливості та поваги до прав людини; розвиток чесної та ефективної 

ринкової торгівлі; захист навколишнього середовища тощо. 
Виклад основного матеріалу. Захист інтересів і прав споживачів 

неможливий без забезпечення гарантії отримання товарів і послуг високого рівня 

якості. Важливою складовою забезпечення потреб споживачів є і надання 

автомобільних послуг. 
Автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення 

потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та 

вантажів автомобільними транспортними засобами. Основним завданням 

державного регулювання та контролю у сфері автомобільного транспорту є 

створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та 

вантажів, надання додаткових транспортних послуг. 
Poль тa знaчeння тpaнcпopтy в Укpaïнi пocтiйнo зpocтaє. Цe пoв’язaнo з 

нeoбxiднicтю щoдeннoгo зaбeзпeчeння пoтpeб нaceлeння в пepeвeзeннi чи 

дocтaвцi ïx бaгaжy, вaнтaжy. Piзнoмaнiтнicть тpaнcпopтниx пocлyг пocтiйнo 

збiльшyєтьcя, щo вимaгaє пiдвищeння якocтi тaкиx пocлyг тa впливaє нa 

зpocтaння кoнкypeнцiï пepeвiзникiв нa тpaнcпopтнoмy pинкy [4]. 
Нaйбiльш зaтpeбyвaним cyб’єктoм   пpи   cпoживaннi тpaнcпopтниx пocлyг 

виcтyпaє пacaжиp, пpaвa тa oбoв’язки якoгo визнaчaютьcя нa пiдcтaвi дoгoвopy 

пepeвeзeння. Cиcтeмa пpaв тa oбoв’язкiв cпoживaчiв тpaнcпopтниx пocлyг 

дифepeнцiюєтьcя зaлeжнo вiд видy тpaнcпopтy, яким пepeвoзитьcя пacaжиp, i 

дoпoвнюєтьcя пepeлiкoм пpaв cпoживaчiв, зaкpiплeним y Зaкoнi Укpaïни «Пpo 

зaxиcт пpaв cпoживaчiв». Taкa кoмплeкcнa cиcтeмa пpaв cпoживaчiв 

тpaнcпopтниx пocлyг є нaдтo poзгaлyжeнoю i xapaктepизyєтьcя дyблювaнням i 

пepeнeceнням oдниx i тиx caмиx пpaв з нopм cпoживчoгo зaкoнoдaвcтвa y нopми 

тpaнcпopтнoгo зaкoнoдaвcтвa [3]. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t063492?ed=2006_02_23&an=13
https://ips.ligazakon.net/document/view/t063492?ed=2006_02_23&an=13
https://ips.ligazakon.net/document/view/t063492?ed=2006_02_23&an=13
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У Зaкoнi Укpaïни «Пpo зaxиcт пpaв cпoживaчiв» вiд 12 тpaвня 1991 p. 

зaкpiплeнi визнaнi y вcьoмy cвiтi пpaвa cпoживaчiв [2]. Taк, y ч.1 cт. 4 вкaзaнoгo 

Зaкoнy зaзнaчeнi зaгaльнi пpaвa. Дo ниx нaлeжaть пpaвa нa: 
– зaxиcт cвoïx пpaв дepжaвoю; 
– нaлeжнy якicть пpoдyкцiï тa oбcлyгoвyвaння; 
– бeзпeкy пpoдyкцiï; 
– нeoбxiднy, дocтyпнy, дocтoвipнy тa cвoєчacнy iнфopмaцiю пpo 

пpoдyкцiю, ïï кiлькicть, якicть, acopтимeнт, a тa- кoж пpo ïï виpoбникa 

(викoнaвця, пpoдaвця); 
– вiдшкoдyвaння мaйнoвoï тa мopaльнoï шкoди, зaвдaнoï внacлiдoк 

нeдoлiкiв пpoдyкцiï (дeфeктy в пpoдyкцiï), вiдпoвiднo дo зaкoнy; 
– звepнeння дo cyдy тa iншиx yпoвнoвaжeниx дepжaвниx opгaнiв зa 

зaxиcтoм пopyшeниx пpaв; 
– oб’єднaння в гpoмaдcькi opгaнiзaцiï cпoживaчiв (oб’єднaння 

cпoживaчiв)» [3]. 
Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту 

спрямовані на: 
- забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого 

самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, 

організацій, інших юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарювання на 

автомобільному транспорті незалежно від форм власності; 
- забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного 

транспорту; 
- розвиток та удосконалення нормативно-правової бази діяльності 

автомобільного транспорту; 
- визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, 

реформування та регулювання автомобільного транспорту; 
- визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів оптимізації 

діяльності автомобільного транспорту; 
- захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування; 
- захист національного ринку транспортних послуг та суб'єктів 

господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного 

транспорту; 
- створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження 

монополізму та розвиток конкуренції; 
- забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих 

кадрів, охорони праці; 
- раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів; 
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- охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, 

проведення науково-технічної роботи, досліджень та розвиток системи 

статистики [2]. 
Порядок організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом встановлює Мінтрансзв’язку. Персонал автомобільного транспорту 

та особи, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом, повинні мати відповідні знання та кваліфікацію. 
З ypaxyвaнням тoгo, щo бyдь-який тpaнcпopтний зaciб виcтyпaє джepeлoм 

пiдвищeнoï нeбeзпeки, oднiєю з дepжaвниx гapaнтiй пpaвa нa бeзпeчнy 
тpaнcпopтнy пocлyгy є oбoв’язкoвe cтpaxyвaння пacaжиpiв i вaнтaжy. Cтpaxoвий 
внecoк включaєтьcя y вapтicть пocлyги, зaкpiплeнoï в дoгoвopi пepeвeзeння. 

Taким чинoм, зaбeзпeчeння cпoживaчy тpaнcпopтнoï пocлyги пpaвa нa 
бeзпeчнe ïï oтpимaння є пepшoчepгoвим зaвдaнням пepeвiзникa тa дepжaвниx 
opгaнiв, aджe вiд тoгo, нacкiльки вoнo peaлiзoвaнe, зaлeжить життя тa здopoв’я 
пacaжиpiв [4]. 

Висновки. Taким чинoм, cyтнicть бeзпeки автомобільного транспорту 

пpoявляєтьcя в тoмy, щoб y пpoцeci нaдaння тpaнcпopтнoï пocлyги нe бyлa 
зaпoдiянa шкoдa життю, здopoв’ю cпoживaчa aбo йoгo мaйнy, пepeвeзeнoмy 
вaнтaжy. 

Зaбeзпeчeння бeзпeки пoклaдaєтьcя нa пepeвiзникa тa iншi пiдпpиємcтвa, 
дiяльнicть якиx пoв’язaнa з нaдaнням тpaнcпopтниx пocлyг, a тaкoж нa 
Miнicтepcтвo тpaнcпopтy тa зв’язкy, якe здiйcнює дepжaвний кoнтpoль зa 
бeзпeкoю pyxy тpaнcпopтy. 

Taким чинoм, нaйвaжливiшими зaгaльними пoкaзникaми якocтi 
пacaжиpcькиx пepeвeзeнь нa тpaнcпopтi є: бeзпeкa пepeвeзeння пacaжиpiв; 

peгyляpнicть пepeвeзeнь i зpyчнicть poзклaдy pyxy тpaнcпopтниx зacoбiв; 

швидкicть пepeвeзeнь пacaжиpiв; yмoви пepeвeзeнь пacaжиpiв, кyльтypa ïx 
oбcлyгoвyвaння нa вoкзaлax i в пopтax (зaли oчiкyвaння, кacи пpoдaжy квиткiв), 

y пoтягax, aвтoбycax, лiтaкax, нa cyдax (кoмфopт, cepвic, caнiтapнi yмoви, 
пoвaжливe cтaвлeння пepcoнaлy, opгaнiзaцiя xapчyвaння, кyльтypa тa iншe). 
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БЕЗРОБІТТЯ, ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ 
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблеми безробіття в 

Україні та її соціально-економічному аналізу. У статті визначено позитивні та 

негативні наслідки проблеми безробіття в Україні, які становлять загрозу 

соціально-економічної дестабілізації країни. Визначено основні чинники, які 

формують таку макроекономічну проблему як безробіття. З використанням 

графічного аналізу показано, що динаміка рівня безробіття лише зростає. 
Охарактеризовано зарубіжні моделі успішного регулювання зайнятості та 

безробіття та на їх основі запропоновано механізми та інструменти подолання 

цієї проблеми в Україні. Запропоновано напрями подолання проблеми 

безробіття, орієнтовані на активну політику розвитку економіки загалом. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the problem of unemployment in 

Ukraine and its socio-economic analysis. The article identifies the positive and 
negative consequences of the unemployment problem in Ukraine, which pose a threat 
of socio-economic destabilization of the country. The main factors that form such a 
macroeconomic problem as unemployment have been determined. With the use of 
graphic analysis, it is shown that the dynamics of the unemployment rate is only 
increasing. Foreign models of successful regulation of employment and unemployment 
are characterized, and based on them, mechanisms and tools for overcoming this 
problem in Ukraine are proposed. Ways to overcome the problem of unemployment, 
focused on an active policy of economic development in general, are proposed. 

 
Вступ. Безробіття як соціально-економічна проблема регіонів України має 

значний негативний вплив на всі сфери життєдіяльності людини. Слід 

зауважити, що безробіття населення регіонів України негативно впливає на всі 

сфери життя країни. Так, серед соціальних наслідків безробіття слід виокремити 

посилення соціальної напруги та поглиблення соціальної нерівності, загострення 

кримінальної ситуації у суспільстві, маргіналізацію населення. У сфері 

медицини безробіття також залишає значний негативний відбиток. Так, медики 

зауважують, що безробіття призводить до зростання кількості різноманітних 

захворювань (насамперед психічних), поширення алкоголізму та наркоманії. 
Сьогодні близько 800 млн осіб, тобто кожна третя працездатна людина у 

світі, не має роботи взагалі або має сезонний чи випадковий заробіток. У звіті 

щодо ситуації на світовому ринку праці, підготовленому МОП, зазначається, що 
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останнім часом ситуація лише погіршується й найближчими роками в 

середньому рівень безробіття досягне 10%. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Феномен безробіття - одна з 

найгостріших проблем, з якими стикається сучасне світове суспільство. У 

загальному розумінні безробіття - це соціально-економічне явище, коли частина 

осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати 

(винагороди) як джерела існування  і стає «зайвою». За визначенням 

Міжнародної організації праці (МОП), безробітні - це особи віком від 15 до 70-
ти років (зареєстровані й незареєстровані в державній службі зайнятості), які 

одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); 

активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж 

останніх 4-х тижнів; готові стати до роботи впродовж двох найближчих тижнів 

[1]. 
Проблема – безробіття у глобальному масштабі існувала завжди. Світова 

фінансова криза 2008 року призвела до  найбільшого скорочення зайнятості у 
промисловості та будівництві. В Україні кількість офіційно зареєстрованих 

безробітних у 2008 році становила  близько 876,2 тис. безробітних у 2009 році – 
542,8 тис. осіб, які втратили роботу, у 2010 році – 564,0 тис. безробітних, а у 2013 

році – 501,4 тис. Отже протягом 2008–2013 рр. безробіття в Україні поступово 

зменшується [2]. На сьогодні внаслідок війни РФ з Україною 41% громадян 

України припинили працювати. Серед тих, хто продовжує працювати – 24% 
працюють частково або віддалено, але як бачимо  на діаграмі, що 35% працюють 

беззмінно (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Характеристика рівня зайнятості в Україні у 2022р., % 

Джерело: [3]  
У сучасних умовах економічної кризи сформувався недуже сприятливий 

клімат на вітчизняному ринку праці. Якщо раніше безробіття було зумовлено 

об'єктивними причинами формування ринкової економіки, а самі безробітні були 

необхідним ресурсом сфери зайнятості, то сьогодні кількість безробітних 

громадян працездатного віку стрімко зростає й набуває масового характеру, а 

отже, становить реальну загрозу для державного й суспільного добробуту [2]. 

Причиною такого поширеного явища є тривала неефективність використання 

робочої сили в минулому й брак соціально-економічних чинників, які дають 
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змогу людині застосовувати свої навички в продуктивній праці за пристойну 

плату в сучасних умовах. 
Останнім часом проблема безробіття загострюється. Через велику 

кількість переселенців зі Сходу України збільшилося число претендентів на 

кожну вакансію. Крім того, все більше підприємств частково або цілком 

припиняють свою діяльність, що також призводить до звільнення персоналу й 
збільшення армії безробітних. 

На рис. 2 наведена динаміка кількості зайнятого населення України у 

період 2018-2021 рр. 
Серед найвагоміших негативних соціально-економічних наслідків, 

зумовлених браком достатньої кількості робочих місць в Україні, слід назвати: 
- посилення соціальної напруги; 
- збільшення кількості психічних захворювань;  
- посилення соціальної диференціації;  
- загострення криміногенної ситуації;  
- зниження трудової активності; 
- скорочення податкових надходжень;  
- зменшення ВНП;  
- зниження життєвого рівня населення;  
- зростання витрат на допомогу безробітнім [4]. 

 
Рис. 2. Кількість зайнятого населення України у період 2018-2021 рр., 

тис. осіб 
Джерело: [3]  
 
Основним джерелом створення робочих місць у зарубіжних країнах є 

інвестиції. Інвестиційні вкладення є індикатором розвитку національної 
економіки та мають значний вплив на функціонування ринку праці в Україні. 

Оскільки іноземні інвестиції є визначальною передумовою розвитку 

національної економіки та важливим індикатором умов підприємницької 
діяльності, то, у свою чергу, дають можливість на збільшення робочих місць, а 

отже, зменшення рівня безробіття [4]. Чим масштабнішим буде обсяг інвестиції 
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та ефективність їх використання, тим перспективи економічного зростання 

будуть вищими. Це забезпечить:  
- створення нових робочих місць на підприємствах різних форм власності; 
- покращення характеристик робочої сили та підвищення кваліфікації 

працівників;  
- розвиток малого та середнього бізнесу, що є осередком для формування 

робочих місць;  
- соціальну підтримку безробітних із подальшим влаштуванням на роботу. 
Трансформаційні процеси в економіці Україні призвели до негативних 

наслідків на ринку праці. Це зв’язано з тим, що велика кількість людей не в змозі 

опинитися в нових соціальних умовах.  Основною ознакою цього періоду є 

процес переходу пропозиції робочої сили від попиту (наявність вакансій). 
Сьогодні, майже кожен четвертий громадянин України не має достатніх 

умов для забезпечення потреб, необхідних для фізіологічного виживання. Усі ці 

ознаки спричинили масовий виїзд українців за межі держави. 
На рис. 3 наведено показники рівня безробіття в Україні у 2018-2021рр. 

 
Рис. 3. Рівень безробіття в Україні у 2018-2021 рр., % 

Джерело: [3]  
 
З метою подолання негативних наслідків трудової міграції, держава 

повинна приділити увагу регулюванню зайнятості та соціальному захисту 

економічно активного населення. Все це можливо тільки за умов політичної та 

економічної стабільності в нашій державі, зокрема, створення сприятливого 

інвестиційного клімату дозволить суб’єктам господарювання, користуючись 

дешевим кредитом та пільговим оподаткуванням, впровадити та зберегти 

ефективні робочі місця, організувати професійну підготовку, профорієнтацію 

кадрів, стимулювати якісні зміни трудового потенціалу. За належної ринкової 

мотивації це дозволить не лише підтримувати та розвивати життєво необхідні 

гарантії зайнятості, а й знижувати рівень безробіття [5]. 
Основним напрямом регулювання зайнятості має стати налагодження та 
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- сприяння повній та продуктивній зайнятості; 
- підвищення рівня грошових доходів за допомогою докорінного 

реформування оплати праці та пенсійного забезпечення; 
- створення сприятливих умов для соціального захисту від безробіття за 

допомогою таких заходів активної політики, як профорієнтація, професійне 

навчання та перекваліфікація тимчасово незайнятого населення, послуги з 

працевлаштування (як центрами зайнятості, так і приватними кадровими 

агентствами), організація оплачуваних громадських робіт а також пасивної 

політики зайнятості; 
- стабілізацію кількості економічно доцільних і створення нових робочих 

місць для запобігання масовим звільненням; використання гнучких форм роботи 

і режимів робочого часу, що дозволить розширити можливості для зайнятості без 

збільшення кількості робочих місць; 
- глибоке вивчення потреб регіональних ринків праці для визначення 

напрямків підготовки спеціалістів;  
- розробку системи кредитного стимулювання і пільгового оподаткування 

для нових ефективних робочих місць (але слід зважати на те, що такі заходи не 

повинні стати перепоною для раціональної зайнятості); 
- оптимізацію параметрів заробітної плати через поєднання ринкового 

саморегулювання, державного та договірного регулювання і їхнє узгодження. 
З метою підвищення значення державно-договірного регулюванні та 

ринкового саморегулювання заробітної плати і досягнення середньої зарплати, 

на основі співвідношення попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, 

необхідно юридично закріпити широкий зміст угод і договорів які укладають на 

державному, галузевому, регіональному і виробничому рівнях; встановити 

послідовність їхнього укладання [5; 6]; визначити сферу чинності й уточнити 

функції держави, профспілок і роботодавців щодо підпорядкованості норм 

різних угод і договорів та регулювання оплати праці; заходи щодо забезпечення 

умов екологічної безпеки, охорони здоров'я та життєдіяльності населення. 
Аналізуючи сучасний стан безробіття, визначено, що проблема безробіття 

є ключовим питанням у ринковій економіці, і якщо його не вирішувати, то 

неможливо налагодити ефективну діяльність економіки і рівень безробіття буде 

зростати. Можна виділити основні напрями його подолання:  
- підвищення добробуту за рахунок особистого трудового внеску, 

підприємництва та ділової активності;  
- надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць 

та перепідготовка осіб, які втратили роботу;  
- проведення ґрунтовної пенсійної реформи; сприяння всебічному 

державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства;  
- проведення спеціальних ярмарків праці для навчальних закладів з метою 

працевлаштування випускників;  
- розширення досвіду організації зустрічей із роботодавцями та колишніми 

безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес;  
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- посилення координації міжнародної діяльності в частині інформаційного 

обміну з питань зайнятості;  
- забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки розвитку 

духовної сфери, освіти, науки і культури. 
Висновки. Вирішення проблеми вітчизняного ринку праці загалом та 

проблеми безробіття, зокрема, мають відбуватися з урахуванням кращого 

зарубіжного досвіду. Однак його використання потребує коректності, 

виваженості, урахування соціально-економічні умов та вітчизняної 
ментальності. 

Проблема безробіття - одне із ключових питань в Україні. І оскільки 

повністю вирішити цю проблему неможливо, то в Україні повинна проходити 

активна державна політика, яка б знизила до мінімуму його рівень. Можна 

виділити ряд основних напрямів, впровадження яких сприятиме зменшенню 

негативних соціально-економічних наслідків безробіття: залучення населення до 

підприємницької діяльності та її фінансування; надання допомоги безробітним; 

проведення перепідготовки працівників, що втратили роботу; забезпечення 

стабільного фінансування; підвищення якості освіти, що дасть змогу отримувати 

у кінцевому результаті справжніх майстрів своєї справи; проведення ярмарок 

вакансій тощо. 
На нашу думку, лише системний підхід до вирішення даної проблеми зі 

стратегічно-дієвими інструментами сформує середовище привабливе для 

інвестиційних вкладень, що призведе до позитивних зрушень на ринку праці. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 
 
Анотація.  В статті розглядається історія виникнення криптовалюти, її 

позитивні і негативні сторони, правовий статус, наводиться оцінка перспектив 

її використання, а також досліджуються можливості отримання 

криптовалюти, механізм проведення операцій і її вплив на розвиток економіки. 

Вказано, що найбільш популярними в Україні криптовалютами є Bitcoin, 

Ethereum, Dash, Моnero, Ripple. Наголошено, що українська біржа стала першим 

у світі майданчиком, де здійснювалися торги ф'ючерсами (похідними цінними 

паперами) на криптовалюту. 
 
Abstract. The article examines the history of cryptocurrency, its positive and 

negative sides, legal status, evaluates the prospects for its use, and also examines the 
possibilities of obtaining cryptocurrency, the mechanism of operations and its impact 
on the development of the economy. It is indicated that the most popular 
cryptocurrencies in Ukraine are Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Ripple. It was 
emphasized that the Ukrainian stock exchange became the first platform in the world 
where futures (derivative securities) for cryptocurrency were traded. 

 
Вступ.  У сучасному світі технологій все більшу популярність отримує 

криптовалюта. Можна стверджувати, що криптовалюти стають все більш 

актуальними, особливо враховуючи те, що на ринку числитися 9572 

криптовалюти [7]. Однак дуже маленька ймовірність того, що через кілька років 

вони будуть користуватися тим же попитом, так як майбутнє за технологічністю 

і корисністю для суспільства. Але на даний момент, валюта виявилася дуже 

корисна і затребувана в різних сферах: починаючи від щоденних платежів і 

закінчуючи захистом національних інтересів. Варто відмітити, що Україна 

входить в десятку світових країн за рейтингом користування біткойн-гаманцями, 

а також існує ряд онлайн магазинів, магазинів і компаній, які надають 

можливість розрахуватися криптовалютою. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. Криптовалюта – це цифровий 

грошовий засіб, існування якого грунтується на криптографічному принципі [6]. 

Ці віртуальні гроші являють собою унікальні криптографічні коди і не мають 

ніякого матеріального аналогу, їх не можна покласти в гаманець, вони існують 

тільки в мережі і не виходять за її межі [6]. 

                                                             
* Науковий керівник: доктор філософії, старший викладач кафедри економіки та підприємницької 

діяльності Інна ТОМАШУК . 
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Криптовалюти - ризиковий актив. Передбачити їхню дохідність дуже важко. 

Ще в листопаді 2021 року монета найдорожчої цифрової валюти Bitcoin 

коштувала $67 800, а сьогодні її ціна трохи вища за $19 000 (див. рис. 1). Який у 

«битка» буде курс ще через півроку, не скаже ніхто. 

 
Рис. 1 Зміна Bitcoin 

Джерело: [9]. 
 
Фактичним та реальним роком народження криптовалюти є 2009 р. Саме 

тоді почали користуватись першою та найвідомішою криптовалютою - Bitcoin 
[1]. Хто саме реальний творець біткоїну - невідомо, крім того, що це людина чи 

група осіб під нікнейм Сатосі Накамото. Численні спроби з'ясувати, хто ж 

ховався під ніком, не привели до найменших успіхів. Більш ніж через 10 років, 

вважається, що його гаманці давно не активні. Проте слід виділити особливості 

криптовалюти: 
1) Дані гроші не регулюються Центральними банками країн. Курс 

формується ринковим шляхом і безпосередньо ніяк не пов'язаний з економікою 

будь-якої країни. 
2) Обмін криптовалютою відбувається безпосередньо, тобто без участі 

третьої особи.  
3) Кожен з учасників обміну дорівнює і може розраховувати на 

анонімність і захищеність.  
4) Неможливо підробити, так як її не можна скопіювати.  
5) Доступність. Кожен бажаючий заробити має доступ до коду 

алгоритму. 
Незважаючи на особливості, існують певні переваги та недоліки 

криптовалюти (табл.1). 
 

https://minfin.com.ua/ua/currency/crypto/bitcoin/
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Таблиця 1. 
Переваги та недоліки використання криптовалюти 

Переваги Недоліки 
Відкритий код криптовалюти Відсутність гарантій збереження електронних 

гаманців 
Безмежні можливості транзакцій Небезпека втрати ключа до криптовалюти 
Відсутність інфляції Нестабільність курсу криптовалюти 
Анонімність користування Залежність курсу від попиту 
Децентралізація Можливі негативні дії з боку національних 

регуляторів 
Відсутність комісії Втручання хакерів 
Рівні умови використання між 

користувачами 
Проблематичність повернення у разі помилкового 

переводу валюти 
Незалежність від економіки держав Недовіра користувачів 
Захищеність даних від зовнішніх загроз 

Джерело: [2]. 
 
З таблиці 1 видно, що використання криптовалюти передбачає як і 

позитивні сторони, так і ризики користування нею. 
Розглянемо основні криптовалюти в таблиці 2. 

Таблиця 2.  
Ринкова капіталізація та курс найпопулярніших криптовалют у світі 

Назва Скорочена 

назва 
Капіталізація станом на 

30.09.2022р., 
дол. США 

Ціна за одиницю 

станом на 

30.09.2022р., 
дол. США 

Bitcoin BTC $380,323,596,303.00 $19,619.00 
Ethereum ETH $163,626,736,955.00 $1,342.56 
Bitcoin Cash BCH $2,368,264,124.00 $121.79 
Litecoin LTC $3,896,845,507.00 $54.21 
BNB BNB $47,051,002,475.00 $285.04 
Wrapped Bitcoin WBTC $4,820,185,501.00 $19,656.60 
Lido Staked Ether STETH $5,957,085,183.00 $1,343.55 

Джерело: [9]. 
 

Криптовалюти умовно поділяють на три групи: біткоїн, альткоїни та 

токени. В останні роки в окрему категорію стали виділяти стейблкоіни через 

значне їх поширення, збільшення їх частки на ринку та популярності 

використання. 
Головна перевага біткоїну – відсутність прямого централізованого 

регулятора. Фактично системою керують тисячі людей, на комп'ютерах яких 

встановлено ноди біткоїну — спеціальне програмне забезпечення. За бажання та 

наявності комп'ютера потрібної потужності встановити ноду та включитися в 

мережу може будь-хто. 
Децентралізація – головна відмінність Bitcoin від будь-якої електронної 

платіжної системи, що дозволяє проводити операції без посередників у вигляді 

банків чи інших фінансових установ. 
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Усі криптовалюти, окрім першої, Bitcoin, - альтернативні монети 

(alternative coins). Після створення «цифрового золота», як багато криптоадептів 

називають біткоін, у світі десятки команд почали працювати над 

альтернативними проєктами. Кожен із них потенційно мав вирішувати якусь 

соціально значиму проблему в застарілій фінансовій системі або поповнювати 

якийсь недолік першої криптовалюти. Однак до 2022 року кількість альткоїнів 

становила вже кілька тисяч, і багато з них уже не переслідують благих цілей, а 

створені просто для спекуляцій чи маніпуляцій ринком. 
Не всі альткоїни схожі на Bitcoin. Наприклад, Ethereum - децентралізована 

платформа для створення децентралізованих додатків. Проте кричуща більшість 

криптовалют - це, так би мовити, відгалуження, надбудови, переосмислення 

вихідного коду Bitcoin або Ethereum. 
Звичайно, токени існують не тільки у світі блокчейн-технологій. У цілому 

нині токен - це певна одиниця обліку, як, наприклад, запис у реєстрі будь-якої 

інформаційної системи. Криптотокени - це одиниці обліку або запису в 

блокчейні, що відрізняються від традиційних криптовалют тим, що будуються 

вони не на власному блокчейні, а наприклад, на блокчейні Bitcoin або Ethereum. 

Криптотокени - своєрідне цифрове уявлення цінних паперів чи інших активів, 

зокрема, товарів чи сировини і навіть нерухомості чи предметів мистецтва. 
Токени власними силами ділитися кілька підвидів залежно від 

призначення чи, наприклад, унікальності. Так, токени бувають взаємозамінними 

(fungible) і незамінними (non-fungible (NFT)). NFT існують в єдиному вигляді і 

можуть бути ідеальним способом закріпити право власності за будь-чим - від 

картини до яхти. Взаємозамінні - це решта токенів, які можуть випускатися в 

будь-якій кількості, але характеристики кожної одиниці при цьому будуть рівні 

іншій. Це схоже на звичайні паперові долари [3].  
Найбільш популярними в Україні криптовалютами є Bitcoin, Ethereum, 

Dash, Моnero, Ripple. Спочатку Національний банк України прирівняв 

криптовалюти до грошових сурогатів, які не мають реальної вартості і 

заборонені до використання фізичними та юридичними особами. З 2016 року 

Українська біржа стала першим у світі майданчиком, де здійснювалися торги 

ф'ючерсами (похідними цінними паперами) на криптовалюту. 
Незважаючи на це, кожна країна, яка прагне розвинути дану галузь на 

власному фінансовому ринку намагається врегулювати їх існування, у тому числі 

на нормативному рівні.  
Досліджуючи їх правовий статус у світі доцільно виділити країни, в яких 

криптовалюти можуть вільно використовуватися, обмежено та навіть заборонені 

(табл.). Такі радикальні настрої щодо використання криптовалют зумовлені 

побоюванням, що вони можуть просто зруйнувати банківську/державну 

монополію на емісію грошових активів. 
Так, одним з найпотужніших акторів у питанні фінансового моніторингу 

криптовалюти виступає фінансовий регулятор США SEC (U.S. Securities and 

Exchange Commission), який останні декілька років намагається привласнити 

собі право найвищого регулятора в індустрії, і здається, в них це виходить. 

Взагалі, як було згадано раніше, останні роки в українських інституціях, 
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дослідницьких центрах, до криптовалюти прив’язалося поняття нематеріального 

блага, що в свою чергу відноситься до цифрового активу. Першими поштовхами 

до розвитку саме цієї індустрії було розроблення проєкту закону про віртуальні 

активи в Україні, який визнавав криптовалюту віртуальним активом, та мав лише 

описовий характер, не пропонуючи ніяких повноцінних механізмів для 

вирішення цього питання. Це перший з актів, що на державному рівні визнають 

криптовалюту, трактуючи це поняття нематеріальним благом.  
Таблиця 3. 

Розподіл країн світу за правовим статусом криптовалют 
Правовий 

статус 
Країни Особливості 

Вільне 

використання 
Японія, Швейцарія Офіційно прирівняні до іноземних 

валют, усі бажаючі можуть 

використати можливість прийняти в 

розрахунок або розрахуватися 

криптовалютою, але вони не є 

законним засобом платежу. 
Обмежено Ангола, Аргентина, Танзанія, 

Зімбабве, Канада, Бразилія, Чилі, 

Венесуела, Киргизстан, Узбекистан, 

ОАЕ, Ізраїль, Саудівська Аравія, 

Південна Корея, Сінгапур, 

Філіппіни, Таїланд, Чехія, Австрія, 

Німеччина, Естонія, Швеція, 

Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, 

США. 

В більшості випадків державні 

структури відносяться до 

криптовалюти з деяким 

побоюванням. В основному країни з 

даного сегменту знаходяться на 

шляху до пошуку компромісу щодо 

їх використання. 

Заборонено Алжир, Єгипет, Марокко, Нігерія, 

Мексика, Болівія, Колумбія, 

Еквадор, російська Федерація, 

Великобританія, Індія, Сінгапур, 

Нігерія, Китай 

Операції з криптовалютами 

заборонені на державному рівні. 

Накладення санкцій у вигляді 

штрафів, або навіть позбавлення 

волі. 
Джерело: [8]. 
 
Зростання ринку криптовалют в Україні призвело до прийняття 

спеціального Закону «Про віртуальні активи» № 2074-IX від 17.02.2022 [5].  
Україна до не давніх пір входила до переліку держав, що воліють лише 

спостерігати за розвитком криптовалют зі сторони, не створюючи окремих 

законів для регулювання діяльності в цій сфері, але час вносить свої корективи. 

Тож можна підсумувати, що застосування блокчейн технологій на державному 

рівні посприяє вирішенню купи питань, щодо зберігання та передачі інформації. 

Зараз в України є прекрасна можливість, що дається лише раз на декілька 

десятиліть – просунути інновацію світового масштабу якомога легше та швидше 

ніж інші держави, встановити мінімальні, на скільки це можливо, податки для 

цієї сфери та підтримувати криптовалютну діяльність, виступаючи регулятором 

між криптовалютними платформами та їх користувачами. Для цього потрібно 

залучити велику кількість людей, професіоналів з криптовалютної сфери [4]. 
На державному рівні обговорення блокчейн технологій в Україні почалося 

ще в 2017 році. Обговорення про введення держреєстрів, нотаріальної діяльності, 
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зберігання даних в цілому, у системі блокчейн являлось цілком можливим 

результатом державної політики, але пристосуватися до нової технології 

державному апарату так і не вдалося. За останні 5 років в Україні було 

розроблено, прийнято та відкликано на доопрацювання лише один повноцінний 

закон, пов’язаний з криптовалютною діяльністю. 
Тобто, звичайно можна брати по 20% на користь держави за кожну 

транзакцію пов’язану з криптовалютою, але при таких умовах ніхто не буде цим 

користуватися. Введення чіткого та прозорого механізму, який буде регулювати 

цей аспект є одним з найважливіших питань. Нацбанком України виступає 

регулятором в цьому. Звичайно, це вирішує багато складнощів, але й одночасно 

з цим створює нові труднощі. 
На розвиток криптовалюти та блокчейну в Україні значним чином впливає 

політика держави. До кінця 2021 року криптовалютний ринок в країні розвивався 

хаотично, що дозволяло використовувати весь його потенціал як заманеться. 
Події лютого 2022 року дали значний поштовх у так званій легалізації 

криптовалюти, створенню білого ринку та переходу держави на сторону 

інноваційної технології. 
Зараз, криптовалюта – це стабільне збільшення об’ємів інвестицій, 

капіталізації та взагалі інтересу до сфери. Найкращим входом для будь-якої 

держави, не в залежності від політичної ситуації в такі відносини є створення 

арбітражних органів, регулювання на достатньо ліберальному рівні, створення 

справедливої податкової системи та відсутність тиску. Створення грошової 

системи, маніпулювати якою майже не можливо може нарешті сформувати 

вільний ринок. 
Висновки. Криптовалюта – цікавий ринок. Багато людей, завдяки йому, 

стали доларовими мільйонерами, стільки ж, навпаки, втратили заощадження. 

Наскільки він перспективний сьогодні, кожен нехай вирішує для себе сам. 

Якихось інструментів для його фундаментального аналізу та оцінки 

прибутковості немає.  
Отже, незважаючи на те, що багато країн не визнають біткоін як засіб 

платежу, не треба заперечувати, що Україна може отримати переваги на 

високому рівні від введення даної системи платежу. Біткоін може виступити 

альтернативою долару та євро у міжнародних розрахунках. Певну увагу органу 

державної влади заслуговує вивчення технології блокчейн, на якій побудований 

ринок біткоін, зокрема, можливостей використання в антикорупційній політиці. 

Якщо зменшити існуючі недоліки застосування даної системи платежу, то це 

одночасно здатне підвищити ефективність державної політики. 
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доступом до фінансових ресурсів найбільш швидко та ефективно здатні 

вирішити існуючі проблеми та покращити стан української економіки. 
Малі підприємства характеризуються високою мобільністю, динамічністю 

та гнучкістю, що дозволяє їм швидко адаптуватися до мінливих запитів 

споживачів і займати свою ринкову нішу. Вони можуть швидко створювати нові 

продукти та відповідати мінливим вимогам навіть у невеликих кількостях. 

Перебуваючи в постійному пошуку нетрадиційних рішень та ідей, вони 

стимулюють впровадження досягнень науково- технічного прогресу. 
Виклад основного матеріалу. Малі підприємства забезпечують роботою 

значну частину населення, послаблюють вплив монополії та сприяють розвитку 

конкуренції [4]. Проте, незважаючи на значний внесок у розвиток економіки 

держави, український малий бізнес створює лише 16% ВВП, тобто половину від 

європейського. Таких підприємств в Україні трохи більше, але ефективність їх у 

десятки разів нижча. Новостворені компанії дуже швидко припиняють своє 

існування і на їх місці з’являються нові [1]. Це свідчить про значні перешкоди 

розвитку та становленню малого бізнесу в Україні. 
Нестабільність розвитку малого підприємництва зумовлена низкою 

системних загроз, а саме: обмежений доступ до фінансових ресурсів; відсутність 

фінансових резервів і загроза швидкого банкрутства; вузьке коло 

постачальників, що може створити небажані залежності; недостатній розвиток 

структури збуту продукції та гарантійного обслуговування; розташування 

ресурсів і ринків збуту, а отже, межі зростання; низька конкурентоспроможність 

продукції, у виробництві якої важливий ефект масштабу, тобто конкуренція з 

боку великих компаній; висока вразливість до несприятливих економічних 

(інфляція, коливання валютного курсу тощо) та неекономічних (тиск влади) 

факторів; нестабільність доходів підприємств і людей, які в них працюють; 

соціальна незахищеність працівників; низький рівень кваліфікації підприємців, 

незнання бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту тощо [5]. 
Відповідно до Загальнодержавної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні основними чинниками, що стримують його розвиток, 

є: відсутність цілісної державної політики у сфері підтримки малого 

підприємництва; посилення адміністративних бар’єрів (реєстрація, 

ліцензування, сертифікація, системи контролю та дозвільні процедури, 

регулювання орендної плати тощо); відсутність ефективних механізмів 

фінансової та кредитної підтримки; надмірне податкове навантаження та складна 

система декларування; невизначеність у стабільності умов ведення 

підприємницької діяльності [2]. 
Пріоритетним завданням розвитку малого підприємництва на сучасному 

етапі розвитку економіки є вдосконалення законодавства. Сьогодні в Україні діє 
велика кількість законів, що регулюють підприємницьку діяльність, але 

відсутність послідовності та системності створює багато правових перешкод. 
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Таблиця 1 
Кількість малих підприємств та занятого у них населення в Україні 

Роки 
Малі 

підприємства, 

одиниць 

у % до загальної 

кількості діючих 

підприємств 

Кількість зайнятих 

працівників у суб’єктів 

малого 

підприємництва 

у % до загального 

показника суб'єктів 

гоподарювання 

2010 357241 94,3 4958609 46,0 

2011 354283 94,3 4441970 43,7 

2012 344048 94,3 4285169 43,0 

2013 373809 95,0 4291173 44,1 

2014 324598 95,2 4115146 46,8 

2015 327814 95,5 3838749 46,9 

2016 291154 95,0 3871758 47,7 

2017 322920 95,5 3956331 48,6 

2018 339374 95,4 4173665 48,9 

2019 362328 95,2 4319757 47,9 

2020 355708 95,2 4233999 47,4 
Джерело: сформовано автором на основі джерела 3. 
 
Удосконалення системи мікрокредитування, інвестування та надання 

гарантій є одним із найактуальніших завдань держави у розвитку малого 

підприємництва. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності бізнесу; 
вивести більшість із неформального сектору – за оцінками експертів, 70% малих 

підприємств приховують свої справжні прибутки; створити більше робочих 

місць, як показує практика, 9 із 15 підприємців скорочують або приховують 

реальну кількість робочих місць, щоб уникнути сплати податків, а також 

підвищити загальний рівень добробуту громадян і держави шляхом 

примноження її ВВП. 
Тому державна політика у сфері фінансової підтримки малого 

підприємництва має бути спрямована на створення розвиненої мережі 

фінансово-кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних фондів; 

розвиток товариств взаємного кредиту та страхування; розробку та 

впровадження системи стимулювання комерційних банків до кредитування 

малого підприємництва на пільгових умовах. 
Однією з цілей нинішньої державної підтримки малого підприємництва в 

Україні є надання йому податкових пільг у рамках запровадження спрощеної 

системи оподаткування. Проте її недосконалість та незавершеність 

реформування призводять до суттєвих недоліків у застосуванні такої системи, 

зокрема: обмеження сфери діяльності (розміру доходів) цих установ; сума 

єдиного податку сплачується суб’єктами підприємницької діяльності наперед за 

звітний період, але не враховується фактичне формування доходів від 

провадження цієї діяльності протягом звітного періоду; при використанні праці 
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тимчасових працівників підприємець повинен сплачувати 50% суми єдиного 

податку за кожного з них; обмеження в можливості розміщення великої кількості 

працівників [2]. 
Висновки. Аналіз стану малих підприємств показав, що малі підприємства 

мають високу питому вагу в кількісній структурі вітчизняних підприємств та 

зайнятості робочої сили. Водночас малий бізнес є надзвичайно вразливим, тому 

потребує ефективної державної підтримки. Основними напрямами розвитку 

малого підприємництва в Україні є: створення відповідної законодавчої бази, що 

надає можливості та стимули для малого підприємництва; розробка відповідної 

податкової системи; надання фінансово-кредитної допомоги; спрощення ведення 

бухгалтерського обліку, звітності та документування господарських процесів; 

створення ефективної та сучасної системи навчання персоналу. 
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Анотація. У статті досліджується сучасний зарубіжний та вітчизняний 

досвід проведення оцінки фінансового стану підприємства.  Дано визначення 

сутності поняття «фінансовий стан підприємства». Охарактеризована 

важливість проведення періодичної оцінки фінансового стану підприємства. 

Зроблено порівняння сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення 

такого аналізу. Наведені та охарактеризовані основні етапи проведення 

аналізу, а також визначені основні проблеми такої оцінки. 
 
Abstract. The article examines the modern foreign and domestic experience of 

assessing the financial condition of the enterprise. The definition of the essence of the 
concept of "financial condition of the enterprise" is given. The importance of periodic 
assessment of the company's financial condition is characterized. A comparison of 
modern domestic and foreign experience of such analysis is made. The main stages of 
the analysis are given and characterized, as well as the main problems of such an 
assessment are defined. 

 
Вступ. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, та відображає наявність, розміщення і використання фінансових 

ресурсів. Оцінка фінансового стану є невід’ємною складовою фінансового 

аналізу підприємства, адже включає в себе низку важливих показників, які в 

сукупності охарактеризують діяльність підприємства в цілому. Наразі не існує 

єдиного підходу до визначення складу показників фінансового стану 

підприємства, що дає можливість підприємствам гнучко підходити до даного 

процесу. В кризових ситуаціях перед керівниками підприємств постає проблема 

щодо підбору методів, які стабілізують або покращать фінансовий стану 

підприємства.  
Виклад основного матеріалу. Аналіз та оцінка фінансового стану на 

підприємстві є одним з важливих елементів у системі управління і прийняття 

різноманітних господарських рішень. Вона становить інтерес як і для інвесторів, 

кредиторів, так і для постачальників матеріально–технічних ресурсів, державних 

органів управління і виробничих менеджерів [1]. Тому одним з найголовніших 

завдань кожного підприємства є пошук шляхів покращення фінансового стану. 
В сучасній економічній літературі поняття «Фінансовий стан» різними 

авторами трактується по різному. Так, А.Д. Шеремет розглядає фінансовий стан 

як комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи 

фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою показників, що 

відображають наявність розміщення і використання фінансових ресурсів. На 

думку автора даний показник характеризує його ділову активність і надійність, 

визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал у діловому 

партнерстві [2, С. 9-10]. 
Оцінка фінансового стану складається з декількох окремих напрямків 

аналізу, які з різних сторін характеризують господарсько-фінансову діяльність 

підприємства. До таких напрямків науковці включать: оцінку майнового стану 
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підприємства, аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз 

ліквідності та платоспроможності, аналіз фінансової стійкості, аналіз 

рентабельності та ділової активності (рис. 1).  
 

 
Така методика прийнята у вітчизняних наукових публікаціях. Враховуючи 

відмінності у веденні бухгалтерського обліку, система напрямків дослідження 

при оцінці фінансового стану підприємства за кордоном схожа, але має деякі 

відмінності. Так, у зарубіжній практиці виділяють п’ять напрямів оцінки, 

особливу увагу приділяють аналізу активів та пасивів підприємства, а також 

проводять аналіз ринкової вартості підприємства. 
На сьогоднішній день в економічній літературі не оснує єдиного підходу 

до визначення кількості, а й відповідно змісту етапів проведення оцінки 

фінансового стану підприємства. Так, на думку Яцух О.О. та Захарової Н.Ю. в 

процесі дослідження фінансового стану підприємства варто виокремити п’ять 

основних етапів (рис. 2) [4, С. 174]. 
 

Напрямки проведення аналізу фінансового 
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1. оцінка майнового стану; 
2. аналіз фінасових результатів діяльності 

підприємства; 
3. аналіз ліквідності та платоспроможності; 
4. аналіз фінансової стійкості; 
5. аналіз рентабельності; 
6. аналіз ділової активності. 

1. аналіз активів (assent manadgment rations); 
2. аналіз пасивів – зобов’язань, довгострокової 

платоспроможності, фінансового важеля (debts 
manadgment rations, long-term solvence, 
financial leverage); 

3. аналіз ліквідності та платоспроможності 

(liquidity and short-term solvence); 
4. аналіз прибутковості (profitability); 
5. аналіз ринкової вартості (market value). 

 

Рис. 1. Напрями проведення аналізу фінансового стану підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
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На першому етапі визначається мета проведення аналізу, адже від її змісту 

буде залежати подальший вибір підходів та методів оцінювання. Тут методи 

фінансового аналізу можна розглядати як комплекс науково-методичного 

інструментарію для оцінки фінансового стану підприємства [6]. 
Головною метою аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання є 

об’єктивна і комплексна його оцінка, виявлення реальних можливостей 

підвищення ефективності формування і використання фінансових та інших видів 

ресурсів [5]. 
На другому етапі здійснюється збір інформації та формується її база. До 

складових інформаційної бази включають відомості регулятивно-правового 

характеру, відомості нормативно-довідкового характеру, дані системи 

бухгалтерського обліку, статистичні дані, несистемні дані, тощо. Також на 

даному етапі обираються напрями оцінки й конкретні показники, що дозволять 

охарактеризувати фінансовий стан підприємства або його складові відповідно до 

поставленої мети.  
Третій та четвертий етап – основній, адже саме на них відбувається 

розрахунок визначених показників підприємства та їх ретельний аналіз. 

Проводиться як аналіз показників у динаміці, так і звіряються з нормативними, 

тобто оптимальними значеннями. 
На заключному, п’ятому етапі виявляються резерви та обґрунтовуються 

заходи щодо зміцнення фінансового стану підприємства у разі такої потреби. 

Етапи оцінки фінансового стану підприємства 

Визначення основної мети аналізу 

фінансового стану підприємства 
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дослідження. Визначення конкретних 

показників, за якими буде проводитись 

Проведення аналізу. Розраховуються 

показники та аналізуються і співставляються з 

нормативними значеннями 

Ретельне вивчення основних причин змін тих 

чи інших показників та характеристика їх 

досягнутого рівня. 

Виявлення резервів та обґрунтовування 
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Рис. 2. Етапи проведення оцінки фінансового стану підприємства  
Джерело: сформовано автором на основі [3, 4, 5] 
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Незважаючи на досить високий рівень розробки теорії та практики оцінки 

фінансового стану підприємств, в Україні не розроблено чіткої методики його 

аналізу. Методичні рекомендації, які надаються міністерствами та відомствами, 

спрямовані на аналіз фінансового стану підприємства лише за конкретних умов: 

приватизації, санації, аудиторських перевірках або банкрутстві [7, С.153]. 
Відсутність єдиної та чіткої методики оцінки фінансового стану – перша 

проблема, з якої стикнеться менеджмент підприємства при бажанні розпочати 

даний аналіз. Найбільш використовуваний метод оцінки фінансового стану – 
метод коефіцієнтів. На сьогоднішній день в економічні та фінансовій літературі 

пропонують використовувати понад 50 показників для аналізу поточного стану 

підприємства, хоча на практиці, як правило, застосовують близько 15 (рис. 3) [7, 

С.154]. 
 

 
 
До основних проблем оцінки фінансового стану також можна віднести 

використання різних методів бухгалтерського обліку на підприємствах; 

неоднозначне і суб’єктивне трактування показників та коефіцієнтів; вплив 

інфляції, який скривлює дані показників при довгостроковому аналізі. 
Не зважаючи на достатню кількість, наведені проблеми є досить легко 

вирішуваними. Так, на нашу думку, важливо якісно підібрати спектр показників, 

за якими буде проводитись аналіз; при порівнянні орієнтуватись на 

середньогалузеві нормативи коефіцієнтів, або результати показників 

підприємств-конкурентів; враховувати специфіку та методи ведення 

бухгалтерського обліку. 

Основні проблеми при аналізі 

фінансового стану підприємства 

Відсутність єдиної 

методики оцінки 
Велика кількість 

подібних показників 
Відсутність чіткої 

статистики 

нормативних значень 

показників 

Вплив інфляції 

(при 

довгостроковому 

аналізі) 

Використання різних 

методів 

бухгалтерського 

обліку 

Неоднозначне 

трактування 

показників та 

коефіцієнтів 

Рис. 3.  Проблеми оцінки фінансового стану підприємства 

П
р
о
б
ле

м
и
 з

а
га

ль
н
і 

П
р
о
б
ле

м
и
 м

ет
о
д
у 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
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Висновки. Оцінка фінансового стану підприємства є важливим елементом 

фінансово-економічного аналізу підприємства. Вітчизняний підхід виділяє п’ять 

напрямів по яких проводиться аналіз: оцінка майна та джерел формування, 

оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності 

підприємства. Зважаючи на широкий спектр показників аналіз фінансового стану 

підприємства досить якісно та гнучко оцінити не тільки оцінити 

платоспроможність підприємства, а й за іншими напрямами. Грамотний та 

науковий підхід до аналізу допоможе знайти слабкі сторони підприємства у його 

фінансово-господарській діяльності. 
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Анотація. В роботі розглядаються методологічні та практичні основи 

інтегральної оцінки фінансового стану сільськогосподарського підприємства. 

Наголошується, що саме інтегральний метод оцінки є найоб’єктивнішим для 

проведення такого аналізу, оскільки дозволяє кількісно відобразити та оцінити 

взаємозв’язки між основними факторами та спрогнозувати їхній рівень у 

майбутньому. Проведено дослідження існуючих моделей оцінки фінансової 

стійкості вітчизняних підприємств, вказано на їх недоліки. Проаналізовано 

сучасні підходи щодо оцінки ризику банкрутства за допомогою 

дискримінантних моделей. Розглянуто сутність національної моделі оцінки 

фінансового стану бенефіціара, її переваги та недоліки. Проведено аналіз різних 

методик розрахунку інтегральних показників рівня фінансової стійкості, 

запропонованих вітчизняними вченими. Доведено актуальність питання 

розробки сучасної факторної моделі інтегрального показника, що потребує 

удосконалення та адаптації до сучасних умов функціонування вітчизняних 

підприємств аграрного сектору. 
 

Abstract. The work examines the methodological and practical foundations of 
an integral assessment of the financial state of an agricultural enterprise. It is 
emphasized that the integral evaluation method is the most objective for conducting 
such an analysis, as it allows to quantitatively display and evaluate the relationships 
between the main factors and predict their level in the future. A study of existing models 
for assessing the financial stability of domestic enterprises was conducted, and their 
shortcomings were pointed out. Modern approaches to assessing the risk of bankruptcy 
using discriminant models are analyzed. The essence of the national model for 
assessing the financial status of the beneficiary, its advantages and disadvantages is 
considered. An analysis of various methods of calculating integral indicators of the 
level of financial stability, proposed by domestic scientists, was carried out. The 
relevance of the issue of developing a modern factor model of an integral indicator, 
which requires improvement and adaptation to modern conditions of functioning of 
domestic enterprises in the agrarian sector, has been proven. 

 
Вступ. Системні кризові явища в економіці аграрного сектору України 

призвели до погіршення його соціально-економічного розвитку, зниження 
темпів виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах і, як 
наслідок, погіршення їхнього фінансового стану. Така ситуація не сприяє 
ефективній інноваційній політиці, знижує конкурентоспроможність продукції 
сільськогосподарських підприємств, уповільнює інтеграційні процеси України в 
Європейське і світове співтовариство. 

Актуальність поліпшення фінансового забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств за таких умов стає найважливішим завданням як держави, так 

і самих господарюючих суб’єктів. Пошуку можливостей зміцнення фінансового 

стану повинен сприяти системний і об’єктивний аналіз діяльності 

сільськогосподарських підприємств, результати якого дозволяють оперативно 

реагувати на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу, приймати 

обґрунтовані управлінські рішення з фінансового регулювання. Критерієм 
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ефективності таких рішень є рівень фінансової стійкості суб’єктів 

господарювання, за яким оцінюють достатність фінансових ресурсів для 

збалансованого сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка фінансової стійкості 

сільськогосподарського підприємства повинна бути узагальненою, 

інтегральною, тобто давати однозначну відповідь про рівень фінансової стійкості 

підприємства. Вона повинна акумулювати всі основні аспекти функціонування 

підприємства, тобто враховувати значення найсуттєвіших показників фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

В сільському господарстві, на відміну від інших галузей, існує складна 

система взаємозв’язків і залежностей, переплетінь різних факторів, в тому числі 

природних, пов’язаних з біологічними властивостями предметів і умов праці. 

Врахувати всі ці параметри в математичній моделі – практично неможливо. Тому 

при розробці і використанні такої моделі слід враховувати, що не всі явища і 

фактори можуть бути кількісно виражені, що ускладнює їх  включення в модель. 
Чим глибший і детальніший аналіз проводиться, чим складніша 

(розгалуженіша) математична модель, тим більше шансів наблизитись до 

реального відображення дійсності досліджуваних явищ, і тим вища практична 

цінність побудованої моделі аналізу, а в нашому випадку – оцінки і управління 

фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств. 
Методологічна структура та послідовність формування потенціалу 

фінансової стійкості вітчизняного підприємства наведена на рис. 1. 
Економіко-математичне моделювання оцінки фінансової стійкості 

підприємства дозволить кількісно відобразити взаємозв’язки між основними 

факторами, що її зумовлюють та величину їх впливу. 
Інтегральний метод є об’єктивним, оскільки включає будь-які припущення 

про роль факторів до проведення аналізу. На відміну від інших методів 

факторного аналізу при інтегральному методі виконується умова незалежності 

факторів. Важливою особливістю також є те, що цей метод дає загальний підхід 

до вирішення задач самого різного виду, незалежно від кількості елементів, що 

входять в модель факторної системи, і форми зв’язків між ними. 
В економічно розвинених країнах, інтегральну оцінку рівня фінансової 

стійкості підприємства (ризику банкрутства) проводять на основі 

загальноприйнятих методик, серед яких найвідомішими є факторні моделі 

Альтмана, Бівера, Конана і Гольдера, Лису, Тоффлера, Спрінгейта. Однак, слід 

зазначити, що використання даних моделей, як показують дослідження 

вітчизняних вчених-економістів не мають практичної цінності та не 

забезпечують достовірні результати. Апробація вищезазначених моделей на 

вітчизняних підприємствах показала, істотну невідповідність оцінки ризику 

банкрутства внаслідок різної методики відображення інфляційних факторів, 

різної структуру капіталу, а також через розбіжності в законодавчій та 

інформаційній базі.  
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Нарощування та розвиток потенціалу  
 розвиток – здатність формувати і  
підтримувати умови економічного 

зростання  
підприємства як цілісного майнового 

комплексу 

 

Ефективність використання  
 економічна ефективність – здатність розвивати та  
ефективно використовувати ресурси й активи 

 

Ресурсне забезпечення потенціалу 
 ресурсозабезпеченість – самодостатність та стабільність системи 

економічних ресурсів, які використовує підприємство в процесі 

функціонування та розвитку:  
 інтелектуально-кадрових;  
 матеріально-технічних;  
 техніко-технологічних;  
 товарних запасів та оборотних активів;  
 фінансових та інвестиційних;  
 інноваційно-технологічних;  
 нематеріальних 

 

Основа потенціалу  
 фінансовий стан та фінансова стійкість – здатність залучити, раціонально  
розміщати, ефективно використовувати та нарощувати капітал підприємства 

 
Рис. 1. Концептуальна структура та послідовність формування 

потенціалу фінансової стійкості підприємства 
 

Вітчизняним підприємствам, а тим більше агропромисловим, де мають 

місце специфічні особливості виробничого циклу, необхідна індивідуально 

розроблена сучасна модель оцінки фінансового стану, включаючи вірогідність 

банкрутства, що буде враховувати, в першу чергу, специфіку видів діяльності, а 

також національні особливості економіки, законодавчої бази тощо. Такі спроби 

було здійснено українськими науковцями в роботах [1-5]. Відзначимо також, що 

дві запропоновані моделі [1, 2] розроблені авторами конкретно для 

агропромислового сектору, що в даному випадку має особливу цінність. 
Розглянемо ці методики детальніше: 
1. Запропонована в роботі [2] модель банкротства для аграрних 

підприємств була розроблена на основі загальновідомої двофакторної моделі Е. 



345  

Альтмана. Автором пропонується розраховувати інтегральний показник ризику 

банкрутства за формулою: 
Z = – 1,3496 – 0,6183 х1 +  0,6867 х2,                       (1) 
де: Z – інтегральний показник ризику банкрутства сільськогосподарських                      

підприємств; х1 – коефіцієнт співвідношення оборотного капіталу (відношення 

поточних активів до короткострокових зобов’язань); х2 – коефіцієнт фінансової 

залежності (відношення залучених і позикових засобів до загальної вартості 

активів). 
При Z = 0 маємо рівняння дискримінантної границі. Для підприємств, у 

яких Z = 0 ймовірність банкрутства дорівнює 50%. Якщо Z < 0, то ймовірність 

банкрутства менше 50% і далі знижується в міру зменшення Z. Якщо Z > 0, то 

ймовірність банкрутства більше 50% і зростає із збільшенням Z. 
Однак, недоліком двофакторної моделі банкрутства є те, що вона не 

забезпечує комплексної оцінки фінансового стану підприємства, тобто можливі 

значні відхилення прогнозних показників від реальних. Хоча, автор і пропонує 

одночасно приймати до уваги тенденцію зміни рентабельності продажу, слід 

зазначити, що в методиці відсутній взаємозв’язок вищезгаданого додаткового 

показника з інтегральним.  
2. Дискримінантна факторна модель діагностики ризику банкрутства 

сільськогосподарських підприємств [1] виглядає таким чином: 

Z = 0,111 х1 + 13,239 х2 + 1,676 х3 + 0,515 х4 + 3,80 х5 ;         (2) 
де  х1 – частка власного оборотного капіталу у формуванні оборотних активів; х2 
– оборотний капітал, що припадає на грошову одиницю основного; х3 – коефіцієнт 

оборотності сукупного капіталу; х4 – рентабельність активів підприємства, %; х5 
– коефіцієнт фінансової незалежності (частка власного капіталу в загальній 

валюті балансу). 
Порівняльною константою є число 8. Якщо величина показника Z більша 

за 8, то ризик банкрутства незначний або ж його немає зовсім. При значенні Z 

меншого за 8, є ризик банкрутства: від 8 до 5 –  ризик невеликий, від 5 до 3 – 
середній, при значенні меншому за 3 – великий, меншому за 1 – стовідсоткова 

фінансова неспроможність продовження діяльності. 
3. В роботі [3] запропоновано універсальну дискримінантну функцію, що 

розраховується за формулою: 

Z = 1,5 х1 + 0,08 х2 + 10 х3 + 5 х4 + 0,3 х5 + 0,1 х6 ;              (3) 
де  х1 – cash-flow / зобов’язання; х2 – валюта балансу / зобов’язання; х3 – прибуток 

/ валюта балансу; х4 – прибуток / виручка від реалізації; х5 – виробничі запаси / 

виручка від реалізації; х6 – виручка від реалізації / валюта балансу. 
Автор пропонує отримані значення Z - показника інтерпретувати 

наступним чином: якщо Z > 2 то підприємство вважається фінансово стійким і 

йому не загрожує банкрутство; у випадку коли 1 < Z < 2 – фінансова рівновага 

(фінансова стійкість) підприємства порушена, але за умови переходу на 

антикризове управління банкрутство йому не загрожує; при  0 < Z < 2 – 
підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів 

і якщо Z < 0 – підприємство є напівбанкрутом. 
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4. Коефіцієнт вірогідності банкрутства запропонований в роботі [4] 

розраховується за формулою: 

Z = 8,38 x1 + x2 + 0,054 x3 + 0,63 x4 ;                         (4) 
де  x1 – обіговий капітал / середньорічна вартість активів; x2 – нерозподілений 

прибуток / власний капітал; x3 – виручка від реалізації / середньорічна вартість 

активів; x4 – нерозподілений прибуток / загальні витрати. 
Інтерпретація отриманих результатів проводиться з використанням табл. 2. 

5. В роботі [5] інтегральний показник фінансової стійкості підприємства 

пропонується розраховувати а формулами: 

𝑍 = √𝑥1
𝛼1 ∙ 𝑥2

𝛼2 ∙ 𝑥3
𝛼3

𝛼1+ 𝛼2+ 𝛼3
,                                   (5) 

 або 
𝑍 =

𝛼1∙𝑥1+𝛼2∙𝑥2+𝛼3∙𝑥3

𝛼1+ 𝛼2+ 𝛼3
,                                           (6) 

де x1 – рівень платоспроможності підприємства; x2 – рівень фінансової 

незалежності підприємства; x3 – рівень якості активів; 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 – коефіцієнти 

вагомості відповідних узагальнюючих показників. 
В Україні у 2016 році виданий наказ Міністерства фінансів "Про 

затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного 

бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах 

фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для 

обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних 

фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок 

коштів бенефіціара", в якому визначено порядок оцінки фінансової стійкості 

(обернене поняття до ризику банкрутства) підприємств України. У даному 

нормативно-правовому документі пропонується використання різних моделей 
для оцінки фінансового стану підприємств залежно від галузі діяльності та їх 

розміру (табл. 1).  
Так, визначено дві групи підприємств за розміром – великі і малі 

підприємства та дев'ять груп за галузями економічної діяльності компанії. Для 

побудови моделей використовують наступні десять фінансових коефіцієнтів: К1 

- коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня); K2 - проміжний коефіцієнт 

покриття; K3 - коефіцієнт фінансової незалежності; K4 - коефіцієнт покриття 

необоротних активів власним капіталом; K5 - коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу; K6 - коефіцієнт рентабельності продажів за фінансовими 

результатами від операційної діяльності (EBIT); K7 - коефіцієнт рентабельності 

операційної діяльності за EBITDA; K8 - коефіцієнт рентабельності активів за 

чистим прибутком; K9 - коефіцієнт оборотності оборотних активів; K10 - 
коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за фінансовими результатами 

перед оподаткуванням, фінансовими витратами та нарахуванням амортизації [6].  
Фінансові коефіцієнти, які застосовуються при побудові моделей залежать 

від галузі діяльності підприємства. Без винятку в усіх моделях використовуються 

коефіцієнт фінансової незалежності та коефіцієнт рентабельності активів за 

чистим прибутком (ROA). Ці індикатори є базовими для фінансового аналізу 
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будь-якого підприємства, оскільки вони відображають ефективність 

використання ресурсів компанії (ROA) та незалежність підприємства від впливу 

кредиторів та боргового капіталу, що характеризує можливість покриття 

власними ресурсами наявних зобов'язань.  
 

Таблиця 1 
Моделі розрахунку інтегрального показника фінансового стану 

бенефіціара (великі та середні підприємства) 
№ Групи видів економічноі ̈діяльності Формули 

1 Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство  
Z = 1,3 K3 + 0,03 K4 + 0,001 K5 + 0,61 K6 +  
+ 0,75 K7 + 2,5 K8 + 0,04 K9 – 0,2 

2 Виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів  
Z = 0,035 K1 + 0,04 K2 + 2,7 K3 + 0,1 K6 +  
+ 1,1 K7 + 1,2 K8 + 0,05 K9 – 0,8 

3 Переробна промисловість  Z = 0,95 K3 + 0,03 K4 + 1,1 K6 + 1,4 K7 +  
+ 3,1 K8 + 0,04 K9 + 0,03 K10 – 0,45 

4 Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів; переробна промисловість; 

постачання електроенергії, газу; 

водопостачання, каналізація  

Z = 0,025 K1 + 1,9 K3 + 0,45 K6 + 1,5 K8 +  
+ 0,03 K9 – 0,5 

5 Будівництво  Z = 0,02 K1 + 1,7 K3 + 0,01 K4 + 0,3 K6 +  
+ 0,4 K7 + 2,9 K8 – 0,1 

6 Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів; тимчасове 

розміщування й організація харчування  

Z = 1,03 K3 + 0,001 K4 + 0,16 K6 + 0,6 K7 +  
+ 2,9 K8 + 0,08 K9 – 0,14 

7 Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність; 

електрозв’язок  

Z = 0,07 K2 + 1,27 K3 + 0,32 K6 + 1,98 K8 +  
+ 0,04 K9 + 0,04 K10 – 0,15 

8 Фінансова та страхова діяльність (крім 

банків)  
Z = 0,025 K1 + 2,7 K3 + 0,005 K4 + 0,13 K7 +  
+ 2,4 K8 – 0,93 

9 Інформація та телекомунікації; інші 

операції та послуги  
Z = 0,03 K1 + 0,9 K3 + 0,01 K4 + 0,002 K5 +  
+ 0,15 K6 + 0,5 K7 + 2,9 K8 – 0,05 

 
Для кожного виду економічної діяльності та розміру підприємства є 

відповідна таблиця інтерпретації результатів.  
Вищезгадана національна система оцінки фінансового стану суб'єкта 

господарювання усуває національний та галузевий фактори впливу на якість 

отриманих результатів (у порівнянні з класичними моделями оцінки ризику 

банкрутства компанії). Проте отримані результати від використання 

національної моделі не повністю відображають реальну ситуацію на 

підприємстві та не дають змогу точно прогнозувати його фінансовий стан у 

майбутньому.  
Як виявилось, в процесі проведених розрахунків, наведені методики дають 

неоднозначний результат щодо рівня фінансової стійкості аграрних підприємств 

Вінницького регіону. Співставивши фактичні дані розрахунків з критеріями 

оцінки інтегральних показників за кожною методикою, було отримано різку 

контрастність результатів аналізу, а в окремих випадках навіть і їхню 

протилежність. 
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Висновки. Отже, проведений аналіз різних методик розрахунку 

інтегральних показників рівня фінансової стійкості, запропонованих 

вітчизняними вченими, вказує на те, що питання розробки сучасної факторної 

моделі інтегрального показника є досить актуальним, потребує удосконалення та 

адаптації до сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств аграрного 

сектору. При цьому ця модель повинна не лише визначати рівень фінансової 

стійкості сільськогосподарських підприємств, а й надавати можливість 

поглибленого аналізу формування отриманих результатів; проводити 

дослідження міжфакторних зв’язків та визначати вплив кожного коефіцієнта на 

рівень узагальнюючого показника як окремої аналітичної групи, так і загального 

інтегрального показника. 
Управління фінансовою стійкістю економічного суб’єкта має розглядатись 

як комплексний і системний процес, у якому в тій чи іншій комбінації повинна 

формуватись найбільш адекватна сукупність методів, інструментів та заходів 

забезпечення максимальної ефективності управлінських процесів.  
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а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО  ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. При визначенні сутності ресурсного потенціалу слід виходити 

з того, що ресурсний потенціал є складною системою, яка має свої властивості 

забезпечувати короткострокове та довгострокове функціонування 

підприємства і досягнення стратегічних цілей на основі ефективного та 

раціонального використання ресурсів, подальшого їх відтворення і збереження 

цієї відтворювальної частини. У статті наведена схема ресурсів підприємства: 

фінансові, трудові, інформаційні, матеріальні, нематеріальні. Запропонована 

схема класифікації потенціалу підприємства за основними ознаками. В основі 

класифікаційних ознак групування потенціалу підприємства за видами 

діяльності виділяється ресурсний і діючий потенціал. Дослідження показало, що 

оцінювання ресурсного потенціалу відображає статику підприємства, оцінка ж 

діючого потенціалу характеризує його динаміку.  
 
Abstract. In determining the essence of the resource potential, it should be 

assumed that the resource potential is a complex system that has its own properties to 
ensure the short-term and long-term functioning of the enterprise and the achievement 
of strategic goals based on the effective and rational use of resources, their further 
reproduction and preservation of this reproductive part. The article provides a 
diagram of the resources of the enterprise: financial, labor, informational, tangible, 
intangible. Proposed scheme of classification of the potential of the enterprise 
according to the main features. The classification features of grouping the potential of 
an enterprise by type of activity are based on resource and current potential. The study 
showed that the assessment of resource potential reflects the statics of the enterprise, 
while the assessment of the current potential characterizes its dynamics. 

 
Вступ. Одним із головних важелів зміцнення позитивних тенденцій у 

соціально-економічному розвитку будь-якого підприємства є забезпечення 

сталого економічного зростання на онові ефективного використання ресурсного 

потенціалу підприємства. В умовах обмеженості ресурсів саме внутрішній 

ресурсний потенціал підприємства необхідно вважати головним ресурсом його 

розвитку. Забезпечення ефективного використання і подальшого нарощування 

ресурсного потенціалу має стати одним із головних пріоритетів діяльності як 

керівництва підприємства, так і усіх його підрозділів. Проблематика 

забезпечення продовольчої безпеки країни через ефективну продовольчу 

політику та формування конкурентоспроможних галузей АПК знаходиться в 

центрі уваги як наукових дискусій так і вирішення правильних завдань 

використання наявного виробничого і ресурсного потенціалу, оскільки вони 

торкаються найбільш актуальних проблем розвитку вітчизняної економіки. 
Виклад основного матеріалу. У вітчизняній економічній літературі 

ресурсний потенціал, у широкому розумінні, можна трактувати як можливості, 

наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані. Або рівень потужності 
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у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого небудь. 

Ресурси – це сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, які прямо чи 

опосередковано беруть участь у виробничому процесі. Особливістю категорії 

ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється як у формі споживчої вартості, 

так і у формі вартості. Процес функціонування підприємств постійно вимагає 

залучення нових ресурсів. Термін «потенціал» – це можливість, здатність, сила, 

що існує в прихованій формі і може виявлятися за певних умов.  
Отже, потенціал – це сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути 

використані підприємством для досягнення певних цілей. Ресурсний потенціал – 
це не тільки сукупність ресурсів, що є в розпорядженні підприємства чи цілого 

регіону, а також спроможність працівників і менеджерів використовувати 

ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання максимального 

прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, 

яка залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень 

науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему 

ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні джерела [1, с. 60].  
Ресурсний потенціал є специфічною економічною категорією, яка вивчає 

залежність між обсягом, складом ресурсів, а також досягненням ефективних 

результатів діяльності підприємства. Результатом ефективного використання 

ресурсного потенціалу є, насамперед, виробництво якісної продукції, що дає 

можливість досягнення високої ефективності. У зв’язку з недостатньо глибоким 

дослідженням ресурсного потенціалу у вітчизняній економіці, цей термін не 

дістав однозначного тлумачення його економічної сутності.  
Сутність ресурсного потенціалу визначається як:  

 сукупність можливостей підприємства. Такий підхід базується лише 

на одному із аспектів ресурсного потенціалу – можливості здійснювати 

виробничу функцію підприємства; 
 сукупність наявних ресурсів підприємства. При такому підході 

«потенціал» замінюється на «ресурси». Принциповою відмінністю між цими 

категоріями є те, що ресурси існують незалежно від суб’єктів господарювання, а 

потенціал підприємства є невід’ємною частиною суб’єктів економічної 

діяльності;результат економічних та виробничих відносин між суб’єктами 

господарювання. Разом з цим ресурсний потенціал залежить і від рівня розвитку 

продуктивних сил, наявності трудових та виробничих ресурсів, ефективності 

діяльності. 
Ресурсний потенціал є складною системою ресурсів виробництва, що 

знаходяться у взаємозв’язку і взаємозалежності. Тому йому притаманні риси, 

властиві будь-якій системі. Перша з них – це цілісність, яка означає, що всі 

елементи потенціалу служать загальній цілі, яка постає перед системою. Другою 

визначною рисою ресурсного потенціалу є складність. Вона виявляється в 

наявності декількох складових елементів, кожний з який є сукупністю окремих 

частин, які включають більш дрібні частини потенціалу. Використання в процесі 

планування й відтворення таких системних особливостей ресурсного потенціалу, 

як взаємозамінність його окремих елементів і збалансоване оптимальне 
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співвідношення між ними, відкриває можливості створення господарської 

системи, що відрізняється максимальною продуктивністю [2, с. 329]. 
Аналіз сутності ресурсного потенціалу показав, що розходження у 

визначеннях пояснюються тим, що кожен із дослідників виділяє якусь одну із 

особливостей ресурсного потенціалу, не розкриваючи її повністю. Сутність 

ресурсного потенціалу слід пов’язувати із можливостями, запасами, джерелами, 

які є в наявності і можуть бути задіяні в діяльності підприємства. Ці можливості 

можуть бути реалізовані тільки при наявності ресурсів. Тому, ресурсний 

потенціал відображає реальну, фактичну можливість досягнення ефективності з 

урахуванням конкретних ресурсних обмежень, а також збалансованості та 

взаємозв’язку ресурсів.  
Формування ресурсів починається з того, що механізм використання 

ресурсного потенціалу приводиться у відповідність із наявною стратегією 

діяльності підприємства. Для цього вище керівництво підприємства повинно 

привести напрям діяльності функціональних підрозділів у відповідність із 
завданнями реалізації стратегії. При цьому, ресурсний потенціал визначається і 

як спроможність співробітників та менеджерів підприємства використовувати 

ресурси відповідно до наявної стратегії підприємства з метою отримання 

максимального прибутку. Категорія ресурсного потенціалу потрібна для 

оцінювання можливостей майбутнього періоду, тому що це враховує 

спрямування, розширення, поповнення і відтворення джерел ресурсів.  
Вивчаючи сутність ресурсного потенціалу слід також виходити із 

визначення, відповідно до якого ресурсний потенціал тотожний категорії 

потенціал. Потенціал підприємства в науковій літературі поширений у зв'язку з 

важливістю визначення можливостей отримання джерел ресурсів та їх розвитку. 

З економічної точки зору, потенціал підприємства містить наявні можливості, 

ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення та 

здійснення будь-чого. І цим самим є близьким до категорії ресурсний потенціал.    
Так, наукова література містить, зокрема, наступні варіанти детермінації 

ресурсного потенціалу:  
‒ сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 

у тому числі здатність робітників підприємства ефективно використовувати 

названі ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей 

підприємства; 
‒ характеристика наявності фінансових, виробничих та інноваційних 

ресурсів, які в подальшому можуть бути активовані для ефективного 

функціонування, а також резервів та можливостей мобілізації цих ресурсів, які 

можна буде використати для забезпечення безперебійної роботи в майбутньому;  
‒ сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 

включаючи здатність робітників підприємства ефективно використовувати 

названі ресурси для досягнення поточних стратегічних цілей та виконання місії 

підприємства;  
‒ сукупність накопичених ресурсів господарюючого суб’єкта, що 

характеризують систему його можливостей у реалізації цілеспрямованої 
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діяльності з урахуванням впливу постійно змінних факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовищ;  
‒ сукупність можливостей факторів (ресурсів), що реалізуються в процесі 

виробництва матеріальних благ, а також невикористаних можливостей, задля 

ефективного використання виробничих, природних і науково-технічних 

ресурсів, необхідних для забезпечення економічного зростання підприємства та 

більш повного задоволення суспільних потреб; 
‒ сукупна інтегральна продуктивність промислових і природних засобів 

виробництва, а також трудових ресурсів, які відображаються показниками 

виходу валової та товарної продукції на одиницю земельної площі;  
‒ комплексна категорія, що є основою матеріального відтворення в 

гармонійному поєднанні з продуктивними силами й виробничими відносинами, 

що збалансовує кількісні та якісні співвідношення ресурсів; 
‒ складна система, яка включає досвід та знання підприємства, 

інтелектуальний капітал, конкурентні можливості, унікальні навички 

працівників, стратегічні активи, ринкові досягнення, необхідні для успішної 

конкурентної боротьби на ринку;  
‒ сукупність ресурсів, якими володіє підприємство, що забезпечують 

можливість отримання максимального економічного ефекту в заданий момент 

часу [3].  
При цьому ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати 

чотирма основними критеріями:  
‒ реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері діяльності 

(також і нереалізовані можливості);  
‒ обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до 

використання у виробництві;  
‒ здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння 

розпоряджатися ресурсами підприємства;  
‒ формою підприємництва та відповідною організаційною структурою 

підприємництва [4, с. 194]. 
Аналіз показав, що у науковій літературі немає однозначної думки і щодо 

структури ресурсного потенціалу. На наш погляд, доцільно виокремлювати в 

складі ресурсного потенціалу фінансові, матеріальні, трудові та інформаційні 

ресурси, які вступають у взаємодію і обумовлюють досягнуті результати (рис.1).  
В умовах підвищення рівня конкуренції особливого значення набувають 

питання, пов'язані з використанням матеріальних ресурсів підприємства. Цей 

вид ресурсів також визначається як формування множини елементів, які 

перебувають у взаємодії, при цьому виконують різні функції в процесі 

виготовлення продукції необхідної кількості та якості. Ефективність 

використання матеріальних ресурсів обумовлюється впливом інновацій, 

зовнішніми чинниками, кон’юнктурними умовами виробництва тощо.  
Трудові ресурси розглядаються як працездатна частина населення країни, 

що володіє фізичним розвитком, розумовими спроможностями і знаннями, 

необхідними для заняття суспільно-корисною діяльністю. 



353  

Сутність трудових ресурсів як категорії означає не лише усвідомлення важливої 

ролі людини в діяльності підприємства, в економічній системі суспільства, а й 

визнання необхідності інвестування в людину, оскільки капітал набувається і 

збільшується шляхом інвестування і приносить тривалий економічний ефект. В 

економічній літературі інвестиції в людину визначаються як будь-які дії, що 

підвищують професійну кваліфікацію та продуктивні здібності людини і тим 

самим продуктивність її праці.  
 

 
 
 

Рис. 1. Схема ресурсів підприємства 
Джерело: систематизовано та узагальнено автором  
 
Важливого значення в діяльності підприємства набувають інформаційні 

ресурси. Інформаційні ресурси пов’язані зі зростанням потреб людини в 

інформації, а також з інформаційними можливостями підвищувати ефективність 

діяльності підприємства. Сутність інформаційних ресурсів пов’язана, в першу 

чергу, із єдністю організаційно-технічних та інформаційних можливостей, які 

забезпечують підготовку і прийняття управлінських рішень.  
Проведений аналіз показав, що у науковій літературі є декілька 

класифікацій потенціалу підприємства за певними ознаками групування. Окремі 

науковці дають класифікацію потенціалу підприємства за такими ознаками 

групування: тимчасовими потребами, видами діяльності підприємства, 

сукупністю різних ресурсів (рис. 2). 
Так, за тимчасовою ознакою потенціал підприємства поділяється на 

фактичний та перспективний. Фактичний потенціал розглядається як існуючі в 

наявності ресурси і досягнута стійкість фінансового стану підприємства. 

Розрахунок результатів діяльності підприємства з урахуванням використання 

наявних резервів при збереженні (або вимірюванні) стійкості фінансового стану 

підприємства визначає перспективний потенціал. Будь-який ресурс не може 

розкритись повністю окремо від інших ресурсів, тому потрібне ефективне 

управління ними. 
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Рис.2. Схема класифікації потенціалу підприємства за основними 

ознаками 
Джерело: сформовано  автором  [5, с. 23] 
 
Висновки. Проведений аналіз оцінки ефективності формування 

ресурсного потенціалу аграрних підприємств дає підстави говорити про значні 

невикористані резерви збільшення виробництва продукції, підвищення її якості 

і, як наслідок, конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
Отже, ресурсний потенціал є основою економічного потенціалу 

господарюючого суб’єкта й відображає його потенційні можливості 

підприємства. Водночас економічний потенціал передбачає реалізацію 

виявлених потенційних можливостей, виражену в досягненні економічного 

ефекту. Стан ресурсного потенціалу підприємства є передумовою досягнення 
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високого рівня конкурентоздатності підприємства. Власне, правильно 

вибудувана схема управління ресурсами забезпечує стабільно високу якість 

продукції, що випускається, або послуг, що надаються, сприяє додатковій 

оптимізації фінансових витрат без шкодування якості продукції. 
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Анотація. У статті вказано, що монополія – це тип ринкової структури, 

при якій лише одна фірма пропонує весь ринковий обсяг блага, для якого не існує 

близьких замінників. Передбачається, що метою монополіста виступає 

максимізація прибутку. Вказано, що основними недоліками монополії є те, що 

вона призводить до застійних явищ, у тому числі до уповільнення науково - 
технічного прогресу, зниження ефективності виробництва і зниження 
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добробуту споживачів. Представлені головні ознаки ринку чистої монополії і 

вказано яке місце займає суб’єкт господарювання на ринку товарів. 
 
Abstract. The article states that a monopoly is a type of market structure in which 

only one firm offers the entire market volume of a good for which there are no close 
substitutes. It is assumed that the goal of the monopolist is profit maximization. It is 
indicated that the main disadvantages of the monopoly are that it leads to stagnant 
phenomena, including a slowdown in scientific and technical progress, a decrease in 
the efficiency of production and a decrease in the welfare of consumers. The main 
features of the pure monopoly market are presented and the place of the business entity 
in the goods market is indicated. 

 
Вступ. В Україні, так як у інших країнах світу, існує монополія. Хоча із 

здобуттям своєї незалежності Україна постійно намагається мінімізувати вплив 

монополії на розвиток економіки держави і створити, в першу чергу, сприятливі 

передумови для розвитку ринкової економіки. Сьогодні український ринок 

практично захоплений підприємствами монопольного типу. В нашій державі 

майже всі сфери виробництва є монополізованими, тоді як у світі монопольні 

фірми впливають на виробничу сферу. На даний час немає жодної розвинутої 

країни, яка б не мала антимонопольного законодавства, адже одним з 

найголовніших чинників існування добре функціонуючого ринку є саме 

конкуренція. Ринкова конкуренція життєво необхідна, оскільки гарантує, що 

товари продаватимуться споживачеві за ціною, якістю і в кількості згідно попиту 

та пропозиції. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Монопольний ринок може 

створювати як позитивні явища так і певні загрози державі. Під поняттям 

монополія, як правило, розуміють ситуацію, коли пропозиція певного товару чи 

послуги надається лише одним постачальником [6]. 
Головною ознакою монополій є посідання монопольного становища. Воно 

є бажаним для кожного підприємства і підприємця, тому що: 
1. Дозволяє уникнути їм цілого ряду проблем і небезпеки пов’язаних із 

конкуренцією. 
2. Зайняти привілейовану позицію на ринку. 
3. Можуть впливати на інших учасників ринку, нав’язувати їм свої умови. 
У цілому важко говорити про якусь суспільну користь, яку б приносила 

монополія. Монополіст, з ціллю максимізувати свій прибуток, намагається 

підняти ціни на свою продукцію до максимального можливого рівня, при цьому 

залишаючи кількість виробленого товару на рівні максимізації прибутку 

(MR=MC), що призводить до неефективності розподілу ресурсів коли вироблено 

значно менше товару, ніж потрібно для встановлення рівноваги на ринку, нехай 

він і цілком конкурентний. Існують такі види монополій:  
1) чиста – один єдиний продавець продукту, що немає замінників; 

2) природна – з бар’єрами другого виду;  
3) проста – в кожний конкретний момент часу продає свою продукцію всім 

покупцям за однією і тією ж ціною; 
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4) дискримінаційна – монополія, за якої встановлюються різні ціни на той 

самий товар для різних покупців, причому різниця в цінах не обумовлена 

різницею у витратах; 
5) відкрита – одна фірма на якийсь період часу стає єдиним 

постачальником продукту, але не має спеціального захисту від конкурентів.  
6) закрита – захищена від конкуренції через юридичні обмеження. 
Передбачається, що метою монополіста виступає максимізація прибутку, 

проте основними недоліками монополії є те, що вона призводить до застійних 

явищ, у тому числі до уповільнення науково-технічного прогресу, зниження 

ефективності виробництва і зниження добробуту споживачів [4].  
Ринок чистої монополії – це такий тип ринку, на якому продукцію 

пропонує один продавець. Підприємство-монополіст має задовольнити всіх 

потенційних покупців певного товару в межах даного ринку, і тому це 

підприємство ототожнюється з галуззю. Характерними рисами монопольного 

ринку є: 
1) наявність на ринку єдиного продавця; 
2) виробництво унікального або специфічного продукту, замінники якого 

на ринку відсутні. Покупець, не маючи жодних альтернативних варіантів, 

погоджується на встановлені на ринку ціни на товар, погоджується з умовами 

виробника, а у відсутності бажання чи можливостей відмовляється від 

споживання даного товару. Одне з основних завдань виробника – інформування 

споживачів про товар, його унікальні властивості; 
3) ринкова влада  – можливість встановлювати ціну товару, завдяки 

унікальному становищу – відсутності конкурентів, тобто відсутні загрози 

перехоплення ринку. Монополія контролює сукупний обсяг продукції, тому 

диктує ціну, збільшує або зменшує пропозицію на власний розсуд; 
4) заблокований вступ в галузь. Зумовлений відсутністю існуванням 

перешкод для вступу в галузь для інших підприємств. Бар’єри виникають 

внаслідок економічних, технічних, юридичних причин, обов’язкова умова яких 

– високі вимоги, щоб унеможливити вступ інших підприємств [5]. 
Суб’єкт господарювання займає монопольне (панівне, домінуюче) 

становище на ринку товарів, якщо: 
- на цьому ринку немає жодного конкурента; 
- немає значної конкуренції внаслідок обмеженої можливості доступу 

інших підприємств на ринок; 
- частка підприємства на ринку продукції перевищує 35 % і суб’єкт 

господарювання не довів, що зазнає значної конкуренції. 
Могутні капіталістичні об’єднання (у формі картелів, синдикатів, 

трестів, концернів), які виникають на базі концентрації виробництва і капіталу й 

зосереджують у своїх руках виробництво чи продаж певного товару для 

отримання максимальних прибутків [7]. 
За формою об’єднання капіталу монополії поділяють на трести, синдикати, 

картелі, багатогалузеві концерни, конгломерати. 
Картель – це об’єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, 

учасники якого зберігають свою власність на засоби виробництва і вироблений 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD.html
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продукт, промислову і комерційну самостійність, і домовляються про частку 

кожного в загальному об’ємі виробництва, цінах, ринках збуту.  
Синдикат – це об’єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, 

учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають 

власність на виготовлений продукт, а значить, зберігають виробничу, але 

втрачають комерційну самостійність. У синдикатів збут товарів здійснюється 

загальною збутовою конторою. 
Складніші форми монополістичних об’єднань виникають тоді, коли 

процес монополізації поширюється і на сферу безпосереднього виробництва. У 

цьому разі виникає необхідність об’єднання у межах однієї корпорації 

послідовних, взаємопов’язаних виробництв кількох галузей промисловості, 

тобто вертикальній інтеграції, або комбінування.  
Трест – це об’єднання ряду підприємств однієї або декількох галузей 

промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і 

виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність, тобто об'єднують 

виробництво, збут, фінанси, управління, а на суму вкладеного капіталу власники 

окремих підприємств отримують акції тресту, які дають їм право брати участь в 

управлінні і привласнювати відповідну частку прибутку. 
Багатогалузевий концерн – це об’єднання десятків і сотень різних галузей 

промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого втрачають власність на 

засоби виробництва і вироблений продукт, а головна фірма здійснює за іншими 

учасниками об’єднання фінансовий контроль. 
Конгломерат – це монополістичне об’єднання, утворене внаслідок 

поглинання прибуткових різногалузевих підприємств, які не мали виробничої й 

технічної спільності [2]. 
Висновок. Отже, монополія – це виключне право, що належить одній 

особі, групі осіб чи державі, а також встановлення підприємцем або групою 

підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою 

збільшення прибутків і ліквідації конкуренції. Вона посідає провідне становище 

на ринку певної галузі та може самостійно впливати на ціноутворення.  
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ЗАСТОСУВАННЯ 3D-ПРИНТЕРІВ 
 
Анотація. У статті розглянуто застосування 3D-принтерів у різних 

сферах людської діяльності. Систематизовано найголовніші етапи зародження 

3D-друку. Проаналізовано розвиток індустрії 3D-друку в Україні. Узагальнено 
основні перспективи його розвитку.  
 

Abstract. The article discusses the use of 3D printers in various spheres of 
human activity. The most important stages of the birth of 3D printing are systematized. 
The development of the 3D printing industry in Ukraine is analyzed. The main 
perspectives of its development are summarized. 

 
Вступ. Сьогодні основним напрямом удосконалення будь-якого 

виробництва є модернізація відомих та створення нових технологічних процесів. 
Величезну роль у вдосконаленні технологічного процесу виготовлення деталей 
відіграють комп’ютерні та інноваційні технології, які дозволяють коригувати 
технологію для створення виливків найкращої якості з найменшими витратами. 
Все це, зрештою, призводить до економії матеріалів, енергоносіїв, робочого часу, 
бережеться обладнання, а натомість виходить маса унікальної інформації про 

технологічний процес. 
Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день триває 

бурхливий розвиток тривимірного друку. Завдяки даній технології розпочався 

новий етап розвитку у всіх галузях науки і техніки. 
Мета статті полягає в тому, щоб розглянути, як 3D-принтери змінюють усі 

сфери людської діяльності, а також позначити деякі несподівані перспективи 

цього новітнього виду виробництва, що знаходиться у нерозривному симбіозі з 

цифровими технологіями, інтернетом та новим видом програмування. Говорячи 

про технологію тривимірного друку, не можна не згадати і 3D-принтери – 
пристрої, за допомогою яких відбувається виготовлення об’єктів одразу у трьох 

вимірах. У цьому полягає їхня принципова відмінність від традиційних 

принтерів, які виводять інформацію на плоский аркуш паперу. 
Комп’ютерні технології все більше зростаються з нашим життям і хоч 

грань все ще існує між нашою реальністю та комп’ютерною, та трьохвимірні 

моделі вже зайняли значне місце у людському житті. Пристрій, який 

використовує метод створення фізичного об’єкта на основі віртуальної 3D-
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моделі, називається 3D-принтером. Об’єкти надруковані на 3D-принтері 

друкуються відразу в 3-х площинах. 3D-модель, як правило, будується вгору 

рівень за рівнем. Тому цей процес називають швидким прототипуванням або 3D-
друком.  

Виклад основного матеріалу. Традиційно під цим терміном розуміють 

пошарове виготовлення якогось об’єкта, яке ґрунтується на його віртуальній 

(комп’ютерній) тривимірній моделі. Вже сьогодні можна сказати що, технологія 

3D-друку в майбутньому вплине на багато, якщо не на всі сфери людського 

життя, оскільки з її допомогою можна буде дуже швидко і точно виготовити 

практично будь-який предмет, починаючи від дитячої іграшки і закінчуючи 

справжньою зброєю. 
Ще зовсім недавно процес створення прототипу будь-якого виробу був 

неймовірно тривалим – до кількох тижнів, а то й місяців, але прогрес ніхто не 

скасовував, і сьогодні технологія швидкого прототипування, або 3D-друку 

дозволяє в найкоротші терміни створити зразки практично будь-яких об’єктів. 

Таке поняття як цифровий прототип, отриманий шляхом проєктування 3D-
моделі в різних СAD-системах (Computer Aided Design), зараз вже мало кого 

дивує. 
Технологія тривимірного друку побудована на принципі пошарового 

виготовлення або, іншими словами, нарощування твердого об’єкта. Насамперед 

у спеціалізованому програмному забезпеченні (зазвичай це CAD-пакет) 

створюється точна тривимірна модель потрібного виробу. Після цього дані, 

отримані в ході моделювання, завантажуються в принтер, який створює 

реальний об’єкт, ґрунтуючись на його віртуальній копії.  

В основі будь-якого об’єкта, «роздрукованого» за допомогою 3D-
принтера, лежать окремі шари. Процес створення деталі починається з нижнього 

шару і, перш ніж принтер перейде до створення наступного «рівня», він чекає, 

поки цей шар затвердіє або закріпиться. Діючи відповідно до цього простого 

алгоритму, 3D-принтер поступово створює необхідний об’єкт, як би 

«вирощуючи» його з вихідного матеріалу. 
Кожен шар, з яких складається «роздрукований» об’єкт, зазвичай має 

товщину приблизно 0,1 мм. При цьому висота надрукованого об’єкта може 

досягати 75 см і це не межа.  
Якщо технологію друку не було порушено, а всі параметри були задані 

правильно, то на виході об’єкт матиме заплановані характеристики. 
Варто зазначити, що процес друку об’єкта відбувається практично без 

будь-якої участі з боку людини. Необхідно лише задати модель, на основі якої 

здійснюватиметься друк.  
Процес створення об’єкта постійно контролюється самим принтером. Це 

дозволяє уникнути появи дефектів у виробах.  
Як основа для друку можуть бути використані різні матеріали, наприклад, 

пластик, скловолокно, полікарбонат, титан і т. д. Вибір конкретного матеріалу 

обумовлюється технологією друку.   
Якщо говорити про історію тривимірного друку, то варто повернутися до 

80-х років минулого століття (табл.1).  
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Таблиця 1 

Відкриття і винаходи, пов’язані з 3D-друком 
Рік Відкриття і винаходи, пов’язані з 3D-руком 
1984 р. Чаком Хіллом була створена перша 3D-модель в результаті стереолітографії. 

1986 р. 
Доктори Карл Декарт і Джо Біман в університеті штату Техас в Остіні розробили 

та запатентували метод селективного лазерного спікання (SLS). 

1987 р. 
Ізраїльською компанією Cubital була розроблена технологія пошарового 

ущільнення (SGC). 

1988 р. 
Скотт Крамп винайшов FDM (моделювання шляхом декомпозиції матеріалу, що 

плавиться). Найбільш поширена нині технологія. Вона і використовується в 

більшості домашніх 3D-принтерів. 

1991 р. 
Stratasys випустила перший 3D-принтер серії Dimension з друкуючою голівкою, 

що екструдує, (FDM). 

1991 р. 
Helisys продала свою першу машину на основі об’єктного ламінування (laminated 

object manufacturing (LOM)). 

1992 р. 
Компанія Stratasys продала свою першу машину на основі технології FDM – «3D-
Modeler». 

1992 р. Фірма DTM продала свою першу систему селективного лазерного випалу (SLS). 
1993 р. Була створена компанія Solidscape. Нині один із провідних виробників. 

1995 р. 
У Массачусетському технологічному інституті було придумано термін «3D-
друк». 

1995 р. 
Компанія Z Corporation отримала ексклюзивну ліцензію від MIT використовувати 

технологію 3DP (друк склеюваним порошком). 

1996 р. 
3D Systems представила Actua 2100. До цього пристрою швидкого 

прототипування було вперше застосовано назву «3D-принтер». 

2005 р. 
Компанія Z Corporation випустила Spectrum Z510. Це був перший на ринку 3D-
принтер з високою якістю кольорового друку (3DP). 

2006 р. 
Відкритий проєкт Reprap під час використання ліцензії GNU General Public 

Licence. 

2008 р. 
Випущена перша версія Reprap, «принтера, який може виробляти сам себе». Тоді 

він міг виготовляти близько 50 % необхідних деталей. 

2010 р. 
Urbee: перший автомобіль, створений за допомогою гігантських 3D-принтерів 

Dimension 3D Printers та Fortus 3D Production Systems. 

2010 р. 
Медична компанія Organovo Inc оголосила про створення технології, друку 

штучних кровоносних судин. 

2011 р. 
Під керівництвом Університету Ексетера та університету Брюнеля та фірми 

Delcam дослідники створили перший 3D-принтер, що друкує 

шоколадом. Насправді це знову FDM, складність була лише у створенні складу.  

2011 р. 
Інженерами університету Саутгемптона створено перший літак, надрукований на 

3D-принтері. Складність була скоріше у проектуванні моделі таким чином, щоб її 

можна було роздрукувати. Модель чудово літала. 

2012 р. 
Компанія 3D Systems випустила на ринок персональний тривимірний принтер для 

домашнього використання 3D Cube FDM. 

2012 р. 
У Віденському технологічному університеті створили тривимірний принтер, що 

друкує мікроскопічні об’єкти роздільною здатністю до 100 нм зі швидкістю 5 мм 

за секунду. 

2014 р. 
З’явився перший принтер з величезною областю друку. Ця розробка дозволяє 

створювати моделі необмеженої величини. Вже була спроба надрукувати 

бетонний будинок в його повноцінному розмірі. 

2016 р. 
У Дубаї представлена перша будівля, побудована з допомогою тривимірної 

друку.  
Джерело: сформовано автором на основі [1] 

http://pandia.ru/text/category/dekompozitciya/
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Саме в цей час найбільш активно розвивалися технології, на яких 

засновано 3D-друк. В основу даної технології увійшли такі поняття як 

стереолітографія, ламінування (LOM), селективне лазерне спікання (SLS), 

пошарове ущільнення (SGC), пошарова заливка розплавом, що екстрагується 

(FDM) [1]. 
3D-друк використовують у різних сферах (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Сфери застосування 3D-принтерів 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 
1. Прототипування. Найкращий спосіб застосування 3D-друку – за її 

прямим призначенням. Швидке прототипування є не тільки другою назвою 

методики, але і початковою метою її розробки. Створення дослідних зразків за 

допомогою 3D-друку значно скорочує час і витрати виробництва. А завдяки 

можливостям 3D-моделювання спектр проектованих деталей практично не 

обмежений. Прототипування дозволяє наочно оцінити можливі недоліки вироби 

ще на етапі проектування і внести істотні зміни в конструкцію деталі ще до її 

остаточного затвердження. 
2. Дрібносерійне виробництво. Для дрібносерійного виробництва 3D-друк 

– просто знахідка. Властивості багатьох матеріалів дозволяють виробляти готові 

компоненти з мінімальними витратами. Порівняно з традиційними методами 

виробництва, дрібносерійне виробництво за допомогою 3D-друку дуже вигідно 

з фінансової точки зору. Виготовлення, наприклад, ливарних форм, являє собою 

тривалий і дорогий процес. При цьому, саме лиття під тиском займає чимало 

часу. На 3D-принтері ж надрукувати партію необхідних виробів можна в лічені 

години. Це застосування 3D-друку вкрай актуально при частих замовленнях на 

невеликі партії деталей. 
3. Ремонт і відновлення. Ще одне застосування 3D-друку – ремонт і 

відновлення пошкоджених деталей. Для цих цілей 3D друк підходить ідеально. 

Проводити таку процедуру можна як самостійно, при наявності відповідних 

навичок і устаткування, так і в спеціалізованих сервісах 3D-друку. Спершу на 

основі пошкодженого виробу будується вірна 3D-модель. Для спрощення 

Інженерія та дизайн
14%

Споживчі товари
14%

Промисловість
14%

Освіта 
12%

Космос
11%

Архітектура 
9%

Кіноіндустрія
9%

Медицина
7%

Мода 
7%

Інше
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проєктування також може бути використано 3D-сканування. Далі готова модель 

відправляється в друк і відтворюється на 3D принтер в потрібній кількості 

примірників. Ремонт і відновлення пошкоджених деталей за допомогою 3D 

друку відбувається швидко, а наявність цифрової моделі компонента дозволяє 

заново віддрукувати його в будь-який час. 
4. Виробництво функціональних моделей і готових компонентів. Одна з 

різновидів промислового застосування 3D-руку – виробництво функціональних 

моделей і готових компонентів. Виготовлення виробів на 3D-принтері з 

прозорого матеріалу дозволяє побачити роботу функціональної деталі 

«зсередини», що дуже корисно при розробці різних інженерних зразків. Крім 

того, широкий спектр різноманітних матеріалів для 3D-друку перетворює її в 

повноцінний виробничий інструмент. Промислові 3D-принтери поступово 

стають частиною кожної сфери виробництва, дозволяючи виготовляти міцні 

металеві компоненти. 
5. Побутові предмети. Будь-які побутові предмети можна надрукувати на 

3D принтері. Перевага такого застосування 3D-друку в тому, що при розробці 

3D-моделей немає ніяких обмежень. Тобто, при бажанні проявити фантазію і 

створити щось оригінальне – всі карти в ваших руках. Завдяки 3D-друку свій 

будинок можна прикрасити і зробити більш функціональним легко і недорого. 
6. Іграшки та сувеніри. При наявності 3D-принтера порадувати дитини 

дуже просто – достатньо виготовити симпатичні 3D-іграшки. Вже існує кілька 

досить цікавих проєктів колективних 3D-друкованих ігор, а в подальшому цей 

список буде тільки розширюватися. Це застосування 3D-друку порадує не тільки 

дітей, а й захоплених колекціонерів, адже на 3D-принтері можна надрукувати 

фігурки будь-яких персонажів і атрибутів комп’ютерних ігор і фільмів. А 

кольоровий 3D-друк дозволить виготовити ексклюзивні повнокольорові 

сувеніри – мініатюрні фігурки реальних людей. Для цього цифрова модель 

людини формується на основі даних 3D-сканування. При цьому всі текстури і 

дані про колір зберігаються. Такий подарунок точно припаде до смаку кожному, 

адже отримати крихітну копію самого себе так незвично. 
7. Дизайнерські вироби. Для творчих людей існує ще одне застосування 

3D-друку. 3D-технології в цілому – це унікальна можливість проявити свій 

талант найбільш незвичайним чином. Художники, скульптори, модельєри і 

дизайнери зі всього світу використовують 3D-друк для створення ексклюзивних 

предметів мистецтва, виготовити які стандартними методами було б неможливо. 

Такі дизайнерські вироби вражають своєю красою і оригінальністю, часто 

поєднуючи цифрове і традиційне мистецтво. Крім того, активно розробляються 

методики 3D-друку одягу і взуття. Деякі моделі вже навіть надійшли в продаж, 

але про масове виробництво поки рано говорити. 
Основні можливості 3D-принтера ми перерахували, але на цьому вони не 

закінчуються. 3D-друк знаходить застосування в найрізноманітніших галузях. З 

її допомогою друкують електроніку, різні комплектуючі, їжу і навіть живі 

тканини. Безумовно, цей список буде поповнюватися в подальшому, але вже 

зараз він вражає своїм масштабом [2]. 

https://pro3d.com.ua/cp72821-poslugi-3d.html
https://pro3d.com.ua/p823998020-model-pid-zamovlennya.html
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У технології 3D-друку слід бути обережним із гарячою поверхнею УФ-
ламп та блоків друкуючих головок, високою напругою, ультрафіолетовим 

випромінювання від УФ-ламп та можливістю отримання пошкоджень 

механічними частинами, що рухаються. Викиди та процеси вуглецевих 

наночастинок з використанням порошкових металів є високогорючими та 

підвищують ризик вибуху пилу.  
Проблеми, зазначені у звіті Національного інституту охорони праці 

(NIOSH), були зменшені за рахунок використання покритих виробником кришок 

та повних корпусів з використанням належної вентиляції, утримання працівників 

від принтера, використання респіраторів, вимкнення принтера, якщо він застряг, 

та використання більш дешевих емісійних принтерів та ниток. Було відмічено 

мінімум один випадок важкої травми через вибух, пов’язаний з металевими 

порошками, що використовуються для розплавленої нитки. Було встановлено, 

що індивідуальне захисне обладнання є найменш бажаним методом контролю з 

рекомендацією використовувати його для додаткового захисту в поєднанні з 

затвердженим захистом від викидів. 
Небезпеки для здоров’я та безпеки також існують в результаті подальшої 

обробки, що виконується для обробки деталей після друку. Ці операції після 

обробки можуть включати хімічні ванни, шліфування, полірування або пар, що 

дозволяють покращити чистоту поверхні, а також загальні методи віднімання, 

такі як свердління, фрезерування або поворот, щоб змінити друковану 

геометрію. Будь-яка техніка, яка видаляє матеріал з друкарської частини, може 

створювати частинки, які можуть вдихатися або викликати пошкодження очей, 
якщо не використовується належне захисне обладнання, наприклад респіратори 

або захисні окуляри. Каустичні ванни часто використовуються для розчинення 

матеріалу носія, який використовується деякими 3D-принтерами, що дозволяє їм 

друкувати складніші форми. Ці ванни потребують засобів індивідуального 

захисту, щоб запобігти пошкодженню шкіри [4]. 
В Україні також розвивається індустрія 3D-друку. Вітчизняна компанія 

Infomir 3D Printing виробляє готові деталі та прототипи для автовиробників, 

стартапів, медичних клінік та центрів обслуговування техніки.  
Підприємство ТитанЕра виробляє продукцію з титанового порошку за 

допомогоютехнології Powder Bed Fusion. Принтер пошарово за допомогою 

лазера збирає об’єкти зі складними формами. Компанія ще виконує замовлення 

для аерокосмічної галузі.  
У Дніпрі працює компанія Flight Control, що розробляє і виготовляє рідинні 

ракетні двигуни, окремі агрегати, частини ракет та інші деталі, багато з яких 

друкують на лазерних 3D принтерах.  
Українська компанія Additive Laser Technology створила 3D-принтер, який 

друкує складні об’єкти зі сплавів металів. На принтері можна друкувати титанові 

імпланти для кісток або деталі для авіаційних двигунів. 
Одеський стартап Kwambio друкував керамічні вироби. У 2019 році 

компанія представила технологію Adam, яка дозволяє робити кісткові 

трансплантати й інші людські органи з керамічного біоскла та модифікованого 

полімеру. 

https://ain.ua/2019/03/20/3d-printer-iz-metalov/
https://tech.liga.net/technology/article/odessity-pechatayut-iskusstvennye-kosti-i-vjivlyayut-ih-na-krolikah-ispytali-skoro-na-lyudyah
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Компанія Червона хвиля розробила установку для екологічно чистого 3D-
друку титанових деталей. Якщо раніше для виробництва кілограмової титанової 

деталі необхідно було 10-20 кг матеріалу, то тепер – лише два-три кілограми. У 

2019 році цими українськими розробниками зацікавилися інвестори з компанії 

General Electric, яка є лідером на світовому ринку 3D-друку. 
Дніпровське підприємство КБ Південне застосовує технології 

селективного лазерного плавлення для виробництва рідинних ракетних двигунів. 

На Сумщині за допомогою 3D-технологій зведуть перший будинок, у Львові 

лабораторія Tech LabInno друкуватиме перехідники для апаратів штучної 

вентиляції легень, а на Рівненщині місцеві інженери на 3D-принтерах 

вироблятимуть захисні маски-екрани для лікарів [5]. 
Розглянемо основні перспективи розвитку 3D-друку: 
 підвищення надійності і якості приладів. Адже більшість існуючих 

моделей 3D-принтерів не можуть похвалитися безперебійною роботою і 

відсутністю похибок при друку; 
 масштабне поширення. Поряд із зростаючою тенденцію до застосування 

3D-друку практично у всіх сферах промисловості все більше зростає і попит на 

настільні 3D-принтери [6]; 
 доступність. Зростаючий попит на 3D-принтери призведе до зниження 

цін на ці пристрої, що спричинить за собою здешевлення пристроїв; 
 збільшення області побудови. 3D-друк великогабаритних об’єктів давно 

займає розуми розробників. Звичайно, це стосується промислових 3D-принтерів, 

адже функціональність 3D-друку при такому масштабі дозволить створювати 

повноцінні компоненти, наприклад, автомобілів і літаків; 
 розширення спектру доступних матеріалів. Майбутнє 3D-принтерів 

багато в чому залежить від матеріалів для 3D-друку. Розробки спеціального 

обладнання та відповідних матеріалів ведуться багатьма фірмами і постійно 

з’являються новини про вихід нових полімерів [7]. 
Висновки. Отже, 3D-принтери – це справжня компактна 

багатофункціональна фабрика. 3D-принтери здатні значно знизити виробничі 

витрати, за рахунок чого знизиться і собівартість виробів. Судячи по 

наростаючій тенденції до популяризації 3D-технологій, в майбутньому 

основною товарною одиницею стане сировина для 3D-друку. Вчені активно 

розвивають існуючі методики 3D-друку, розробляють нові технології і типи 

матеріалів, знаходять нові сфери застосування. Багато хто називає 3D-друк 

технологією майбутнього.  
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Вступ. Безробіття є невід’ємною складовою ринкової економіки, одним із 

негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його головного 

закону – попиту і пропозиції. Усі країни світу прикладають багато зусиль для 

подолання даного явища, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. 

Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. 
Виклад основного матеріалу. Економічно активне населення (робоча 

сила) – особи віком 15–70 років, які протягом певного періоду часу забезпечують 

пропозицію робочої сили на ринку праці. Економічно неактивне населення 

(населення поза робочою силою) – особи, які не мають роботи і не займаються її 

пошуками, тобто не можуть бути класифіковані як “зайняті” або “безробітні”. 
У свою чергу, зайнятість – це економічна діяльність громадян, пов’язана із 

задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить 

їм дохід у грошовій або іншій формі. Незайняте населення – особи у віці 15–70 
років, які протягом обстежуваного тижня були безробітними або економічно 

неактивними. 
Економічно активне населення складається з населення обох статей, яке 

впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили для 

ринкового виробництва товарів та послуг, а також деяких видів неринкового 

виробництва, що входять до Системи національних рахунків і є економічною 

діяльністю [1]. 
Зайнятість населення являє собою діяльність, пов'язану із задоволенням 

особистих і суспільних потреб, яка, як правило, приносить доход у вигляді 

заробітної плати, додаткових грошових допомог, натуральних виплат тощо. 
Залежно від тривалості і режиму зайнятості виділяють такі її форми: 
‒ повну – діяльність працівника протягом повного робочого дня (тижня, 

сезону), яка приносить прибуток в нормальних для даного регіону розмірах. 
‒ неповну – зайнятість певної особи протягом неповного робочого дня або з 

неповною ефективністю, з неповною оплатою. 
Залежно від сфери застосування праці виділяють основну і додаткову 

зайнятість, які ще можуть називатися первинною і вторинною. Основна 

зайнятість, або первинна – це діяльність в межах нормативного робочого дня, 

тижня за основним місцем роботи. Додаткова зайнятість – це зайнятість понад 

нормативний робочий час. 
До зайнятого населення, згідно із Законом „Про зайнятість населення” в 

Україні відносять громадян, які проживають на її території на законних 

підставах: 
‒ працівників, що працюють за наймом на всіх підприємствах незалежно 

від форм власності і господарювання; 
‒ громадян, які самостійно забезпечують себе роботою (підприємців, 

фермерів, осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, осіб 

творчої праці тощо); 
‒ обраних, призначених на оплачувані посади в органи державної влади, 

управління або в громадські організації; 
‒ громадян, які проходять службу у збройних силах, внутрішніх військах, 

органах національної безпеки і внутрішніх справ; 
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‒ осіб, що проходять професійну підготовку з відривом від виробництва; 
‒ працюючих громадян держав, які тимчасово знаходяться в Україні і 

виконують функції не пов'язані з забезпеченням діяльності посольств і місій [1]. 
Динаміка коефіцієнта рівня економічної активності населення Вінницької 

області України зображена у табл. 1. 
Проведений аналіз рівня економічної активності населення Вінницької 

області України, динаміки коефіцієнта рівня економічно активного населення 

Вінницької області  в Україні та аналіз абсолютних відхилень (базисних та 

ланцюгових) у періоді 2016-2021 років показав, що показник економічної 

активності з 2016 по 2017 зменшився, а з 2018 почав зростати. Одночасно не 

можна зазначити чи рівень динаміки є позитивним чи негативним. З року в рік 

аналізований показник зростав і спадав, але найбільше зростання аналізованого 

показника у Вінницькій області відбулось у 2020 році, в Україні у 2018. Спад 

аналізованого показника в Україні припав на 2017, а у Вінницькій області на 2017 

роки. На основі дослідження можна зазначити, що рівень економічно активного 

населення в порівнянні з Україною у Вінницькій області є вищим. 
Таблиця 1 

Динаміка коефіцієнта рівня економічної активності населення 

Вінницької області України протягом 2016-2020 рр. 
№ 
з/п 

 Значення показників 

 Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Рівень економічно активного населення 

Вінницької області, % 
65,3 61,9 63,0 64,0 65,7 

2 
Рівень економічно активного населення 

України, % 
62,2 62,0% 62,6% 63,4% 62,1% 

3 
Коефіцієнт рівня  економічно активного 
населення Вінницької області  в Україні, 

% (п1/п2) 

104,9% 99,83% 101,6% 100,9% 105,7% 

4 Абсолютні відхилення, %-х пунктів  

4.1 Базисні - 5,07% 3,3% 4% -0,8% 

4.2 Ланцюгові - 5,07% -1,77% 0,7% -4,8% 

Джерело: сформовано автором за даними статистичної інформації Вінницької області [4] 
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя. Починаючи з 2014 року також без частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
 
Зазначимо, що безробіттям називається соціально-економічна ситуація в 

суспільстві, за якою частина активних працездатних громадян не може знайти 

роботу яку вони здатні виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції 

робочої сили над її попитом на ринку праці [3]. 
Рівень безробіття – кількісний показник, який визначається як відношення 

кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного 

працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), та вимірюється 

у відсотках [4]. 
Розрізняють такі види безробіття: 
‒ фрикційне – виникає тоді, коли частина людей добровільно міняє місце 

роботи, частина шукає нову роботу після звільнення, частина тимчасово 
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втратила сезонну роботу. Термін “фрикційне безробіття” використовується для 

тієї категорії працівників, які шукають роботу або чекають її отримання в 

недалекому майбутньому. Фрикційне безробіття вважається неминучим і 

певною мірою навіть бажаним, оскільки частина працівників переходить з 

низькопродуктивної і мало оплачуваної роботи на більш продуктивну і вище 

оплачувану роботу; 
‒ структурне безробіття є продовженням фрикційного. Воно виникає 

тоді, коли в результаті НТП відбуваються важливі зміни в техніці, технології і 

організації виробництва, які змінюють структуру попиту на робочу силу. При 

цьому попит на робочу силу певних професій зменшується або зовсім зникає, а 

на інші професії, яких раніше не було, – зростає; 
‒ циклічне безробіття обумовлене спадами виробництва. 

Спостерігається під час економічної кризи, коли сукупний попит на товари і 

послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає; 
‒ добровільне безробіття виникає тоді, коли працівник звільнюється з 

роботи за власним бажанням у зв'язку з незадоволеністю рівнем оплати праці, 

умовами роботи, тощо; 
‒ вимушене безробіття – тоді, коли працівник не бажає звільнятися, а 

адміністрація фірми скорочує персонал; 
‒ приховане безробіття корениться переважно в малому бізнесі, 

фермерстві, індивідуальному і ремісному виробництві, а також в неповній 

зайнятості (там, де працівників більше, ніж того вимагає виконання виробничої 

програми). 
Крім вище перерахованих видів безробіття і в їх рамках (фрикційного, 

структурного, циклічного) розрізняють їх модифікації: 
Конверсійне безробіття – аналогічне структурному і викликане 

скороченням чисельності армії і зайнятих у військово-промисловому комплексі. 
Економічне безробіття – має порівняно стійкий характер, обумовлене 

коливаннями ринкової кон'юнктури, банкрутством  частини товаровиробників у 

процесі конкурентної боротьби. 
Молодіжне безробіття – характеризується непропорційно високою 

питомою вагою молоді (віком 16-24 роки) у складі безробітних, має характер 

переважно функціонального безробіття. 
Застійне безробіття – охоплює людей, які не хочуть а з часом і не можуть 

працювати [2]. 
Динаміка коефіцієнта рівня безробіття населення Вінницької області 

України зображена у таблиці 2. та рисунку 1. 
Проведений аналіз рівня безробіття  населення Вінницької області 

України, динаміки коефіцієнта рівня безробіття Вінницької області  в Україні та 

аналіз абсолютних відхилень (базисних та ланцюгових) у періоді 2016-2020 років 

показав, що показник безробіття з 2016 по 2017 у Вінницькій області незмінний, 

з 2017 по 201 значно збільшився. З 2018 по 2019 значення показника безробіття 

Вінницької області коливався,  а з 2020 знову почав зростати. 
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Таблиця 2 
Динаміка коефіцієнта рівня безробіття населення Вінницької області 

України протягом 2016-2020 рр. 

Показники 
Значення показників 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рівень безробіття Вінницької 

області 
2,7 2,7 10,3 9,4 10,6 

Рівень безробіття в Україні 9,3 9,5 8,8 8,2 9,5 

К    Коефіцієнт безробіття 
Ві   Вінницької області, у % 

9,7% 9,9% 9,1% 8,6% 9,9% 

Абсолютні відхилення, %  

Ббб  Базисні - 0,2% 0,6% 1,1% 0,2% 

Ланцюгові - 0,2% -0,8% -0,5% 1,3% 
Джерело: сформовано автором за даними статистичної інформації Вінницької області [4] 

 
Рис 1. Рівень безробіття населення Вінницької області та України  

2016 – 2020 рр. 
Джерело: сформовано автором за даними статистичної інформації Вінницької 

області [4] 
Однозначно не можна зазначити чи рівень динаміки є позитивним чи 

негативним. З року в рік аналізований показник зростав і спадав, але найбільше 

зростання аналізованого показника в Вінницькій області відбулось у 2018 році, а 

в Україні в 2017 та 2020 роках. Спад аналізованого показника в Україні припав 

на 2019, а у Вінницькій області на 2019 роки.  На основі дослідження можна 

зазначити, що рівень безробіття населення в порівнянні з Україною у Вінницькій 

області вищий. 
Висновки. Проаналізувавши сучасний стан безробіття, мною було 

визначено, що проблема безробіття є ключовим питанням в Україні, і якщо його 

не вирішувати, то неможливо налагодити ефективну діяльність економіки і 

рівень безробіття буде безупинно зростати. Оскільки головною причиною 

безробіття є незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили, саме тому в 

державі повинна втілюватись активна політика, яка складається із заходів, 

спрямованих на: 
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‒ збільшення попиту на робочу силу з боку державного та приватного 

сектору економіки; 
‒ підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення 

відповідності робочої сили і робочих місць; 
‒ вдосконалення процесу працевлаштування. 
Можна виділити основні напрями його подолання безробіття: підвищення 

добробуту за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової 

активності; надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих 

місць та перепідготовка осіб, які втратили роботу; проведення ґрунтовної 

пенсійної реформи; сприяння всебічному державному захисту інтелектуального 

потенціалу суспільства; проведення спеціальних ярмарків праці для навчальних 

закладів з метою працевлаштування випускників; розширення досвіду 

організації зустрічей із роботодавцями та колишніми безробітними, які успішно 

знайшли роботу чи заснували власний бізнес. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of the development of higher 

education in Great Britain. The need for the integration of the processes of education 
and upbringing, scientific and industrial activities, cultural development of a 
harmonious, creative, active person as the main principle of organizing the university's 
activities has been identified. The essence of the legal regulation of university 
education in Great Britain at the legislative level is disclosed. The essence of the 
management of the system of university education in Great Britain is clarified. The 
mechanisms of financing higher education in Great Britain are considered. 

 

Вступ. Протягом століть складалися та продовжують складатися різні 

форми організації вищої школи відповідно до покладених в їх основу принципів 

та положень. Ідея університету розкривається у самій назві Universitas, у 

перекладі з латинської - сукупність [1, с. 339].  
Освітні системи, як і будь-які системи, мають власну структуру та 

утворюються окремими, взаємопов’язаними між собою елементами. Взаємодія 

різних елементів та підсистем спрямована на досягнення загальної для всієї 

освітньої системи мети, загального позитивного результату. Кінцевою метою 

сьогодення для усіх освітніх систем є навчання, виховання та розвиток 

особистості. Мірилом досягнення цієї мети є результат, який завжди 

узагальнюється в особистості випускника. Дослідження освітніх систем у 
європейських проводили Н. Авшенюк, В. Бауер, Н. Бідюк, О. Джеджула, І. Каган, 

О. М. Лещенко, А. Піскунов, Л. Пуховська, А. Сбруєва, Є. Соколов, А. Турчин 

та інші науковці. Але шляхи досягнення головної мети можуть бути і є різними. 

Тому аналіз проблем та моделей організаційно-педагогічної системи 

університетської освіти, що втілюють основну ідею, пошук шляхів для 

забезпечення її розвитку залишаються традиційно актуальними для педагогічної 

науки. Вища освіта Великої Британії належить до одної з провідних світових 

систем. Тому дослідження цього досвіду є актуальним для розвитку 

університетської системи освіти України.  
Виклад основного матеріалу. Наука постійно перебуває у розвитку, 

народжуються нові галузі знань. Саме тому жоден у світі університет не в змозі 

досягти повноти наукового знання. Найголовніше завдання університету полягає 

у тому, щоб підтримувати взаємодію дослідників з усіх галузей знань, 

спрямованих на досягнення загальної мети. Саме в університетах повнота 

розвитку наук забезпечує широту світогляду майбутнього фахівця [4, с.14]. 
Головними принципами, які притаманні університету незалежно від 

історичної епохи і характеру її розвитку, є повнота пропонованого наукового 

знання; дух свободи творчості у процесі викладання та навчання; здатність до 

самооновлення шляхом підготовки викладачів та вчених. Реалізація означеного 

сприяє застосуванню базових, фундаментальних положень гуманістичної 

парадигми освіти, у центрі якої - людина як найвища цінність, яка здатна жити 

та взаємодіяти у гармонії з суспільством та природою без позбавлення цих прав 

інших та не за рахунок майбутніх поколінь [2]. 
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Якісна гармонійна професійна підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах Великої Британії можлива за умов реалізації основних принципів 

функціонування та саморозвитку (наступності, неперервності, системності, 

інноваційності, цілісності та інтегрованості, індивідуальної спрямованості), 

використання класичних методів (порівняння, композиції та декомпозиції, 

систематизації, моделювання та прогнозування, узагальнення, інтеграції і 

диференціації), проектування сучасної інноваційної університетської системи 

освіти для задоволення потреб особистості і суспільних потреб у певній 

діяльності у тій чи іншій сфері суспільного розподілу праці. 
Під університетською системою освіти Великої Британії розуміємо 

природно інноваційно-розвинутий навчально-науково-виробничо-культурний 

комплекс або консорціум, який представляє цілісну організаційно-педагогічну 

систему, компонентами якої є мета, місія, зміст, сутність, елементи разом зі 

взаємозв’язками, що утворюють структуру, функції та управлінські рівні 

прийняття рішень, наповнення яких залежить від поєднання прогнозованих та 

індивідуальних властивостей професійної гармонійної підготовки майбутніх 

фахівців з урахуванням пріоритетів особистості і культурно-історичних традицій 

регіону. Потреба в інтеграції процесів навчання та виховання, наукової та 

виробничої діяльності, культурного розвитку гармонійної, творчої, активної 

людини зумовлюється складністю розвитку і формування особистості в умовах 

трансформації соціально-економічних відносин у суспільстві та глобальними 

процесами з позиції її інтеграції в світовий освітній простір [1, с. 82]. 
Забезпечити якісну та ефективну гармонійну професійну підготовку 

фахівців у системі університетської освіти Великої Британії вдалося при 

успішній взаємодії усіх її рівнів: законодавчого, управлінського, структурно-
інституційного, організаційно-педагогічного, соціально-економічного. 

Правове регулювання університетської освіти Великої Британії на 

законодавчому рівні представлене низкою різних законів і актів, частина з яких 

застаріла або була скасована. Систему університетської освіти Великої Британії 

забезпечують такі законодавчі акти [5]: 
- акти делегованого законодавства (statutory instruments), які у низці 

випадків можуть бути прийняті поза межами парламенту, на рівні державного 

міністра і створювати для громадян нові права та обов’язки, змінювати і 

припиняти існуючі; 
- підзаконні нормативні правові акти, що ухвалюються урядом, а 

також департаментом бізнесу, інновацій і професійних умінь (Department for 
Business Innovation & Skills, DBIS), виконавчим департаментом освіти Шотландії 

(The Scottish Executive Education Department, SEDP); 
- акти органів судової влади. Звичайно, суди не .мають прана 

відміняти чи блокувати закон або акт делегованого законодавства вони можуть 

лише заявити про невідповідність будь-яких положень базисним законам 

Великої Британії про права і свободи людини (які нерідко іменують «неписаною 

Конституцією») і застосувати прецедентне право (case law) у певній, конкретній 

справі. 
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Основними нормативно-правовими документами, що регулюють 

діяльність університетів Великої Британії, є закон «Про реформування освіти» 

(1988 р.) (Education Reform Act ERA, 1988 p.); закон «Про подальшу та вищу 

освіту» (1992 р.) (Further and Higher Education Act, 1992 p.); закон «Про 

викладання і вищу освіту» (1998 р.) (Teaching and Higher Education, 1998 p.); 
закон «Про вищу освіту» (2004 р.) (Higher Education Act, 2004 р.). Ці акти 
встановили пріоритетні напрями освітньої політики, врегулювали відносини між 
середніми та вищими навчальними закладами, скоординували фінансову і 
освітню діяльність ВНЗ в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії, 
встановили основні форми і типи навчальних закладів вищої професійної освіти. 

Управління системою університетської освіти Великої Британії. У Великій 

Британії функціонує більше 115 університетів, понад 150 профорганізацій і 190 

загальновизнаних освітніх установ з правом видачі документів про освіту [6]. Ці 

організації об’єднують зусилля у межах реалізації освітніх програм і 

забезпечують увесь спектр освітніх послуг з отримання відповідної кваліфікації 

- від базових навичок і умінь до еквівалентів докторського ступеня. Організація 

професійної підготовки фахівців та обґрунтування кваліфікаційних вимог 

здійснюються відповідно до загальноприйнятих чинних документів [5], зокрема: 

Національної рамки кваліфікацій (The National Qualifications Framework, NQF), 

розробленої з метою порівняння кваліфікацій в Англії, Уельсі і Північній 

Ірландії за дев’ятьма рівнями; нещодавно введеної кредитно-кваліфікаційної 

рамки (Qualifications and Credit Framework, QCF), розробленої спеціально для 

професійних кваліфікацій за рівнями NQF; рамки кваліфікацій для вищої освіти 

(The Higher Education Framework of Qualifications, HEFQ), створеної для 

класифікації професійних і аспірантських програм навчання, порівняння 

академічних кваліфікацій (academic qualifications). 
Особливістю системи управління університетською освітою у Великій 

Британії є автономність ЗВО. Університети самостійно визначають 

організаційну структуру, зміст і методи навчання, добиранні, науковий і 

викладацький персонал, визначають методи оцінювання і контролю знань, 

створюють взірці документів про освіту. Інші навчальні заклади також незалежні 

щодо правил прийому, складання навчальних планів і програм. Однак орієнтація 

технічних і галузевих ВНЗ на потреби своїх регіонів регламентують їх у виборі 

змісту і методів навчання. У цих закладах свідоцтва і дипломи про їх закінчення 

відповідають певним національним стандартам. 
У Великій Британії також пропонується низка професійних кваліфікацій, 

які є нижчими за рівнем, ніж ступінь бакалавра (бакалавр є першим академічним 

ступенем), зокрема національний диплом про вищу освіту (Higher National 

Diploma), національний сертифікат про вищу освіту (Higher National Certificate) 

та диплом про вищу освіту (Diploma in Higher Education), для отримання яких 

потрібно один-два роки. Національні сертифікати і національні дипломи про 

вищу освіту видають понад 400 коледжів вищої освіти та коледжів післяшкільної 

освіти, а також університети [8]. 
Провідна роль в управлінні системою університетської освіти належить 

департаменту бізнесу, інновацій і професійних умінь (Department for Business 
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Innovation & Skills, BIS), Уельського департаменту освіти, навичок і навчання 

впродовж життя (Department fin Education, Lifelong Learning and Skills, DELLS), 

департаменту освіти Північної Ірландії (Department of Education Northern Ireland, 

DENI) i виконавчому департаменту освіти Шотландії (The Scottish Executive 

Education Department, SEED). 
Посередницькі функції між урядом та університетами покладені на три 

ради університетських фондів із фінансування вищої освіти (Higher Education 

Funding Council) Англії - HEFCE, Шотландії - SHEFC, Уельсу - HEFCW, до 

складу яких входять представники закладів вищої освіти з регіонів Великої 

Британії, шкіл та ліцеїв, роботодавців. Із 1996 р. розширюється перелік критеріїв, 

за якими визначається якість навчальних послуг і рівень закладу. 

Консультативним органом в оцінюванні є Комітет ректорів, який із 1992 р. 

перейменований на Комітет із якості вищої освіти. Ради покликані зіставляти 

інтереси держави і університетів, розподіляти бюджетні кошти на вищу освіту і 

гарантувати справедливий та об’єктивний доступ до них університетам і 

коледжам на підставі моніторингу якості надання освітніх послуг, фінансового 

стану ВНЗ, контролю за витратами коштів. 
Важлива роль в управлінні університетською освітою у Великій Британії 

належить проміжним органам управління і організаціям консультативного і 

координуючого характеру. Серед них [7]: 
- постійна конференція ректорів (Standing Conference of Presidents, 

SCOP) - розробка освітньої політики та наукових рекомендацій; 
- Рада університетів Великої Британії (Universities UK, UUK) - 

координація діяльності ВНЗ у масштабах країни, налагодження їх співпраці з 

урядом, парламентом та місцевими і органами влади; 
- Рада вищої освіти Уельсу (Higher Education Wales, HEW) - є 

представником ВНЗ Уельсу і Національним членом Ради університетів І великої 

Британії UUK; 
- Рада університетів Шотландії (Committee of Scottish Higher Education 

Principals, COSHEP) - є представником ВНЗ Шотландії в Раді університетів 

Великої Британії UUK. 
Система управління університетською освітою у Великій Британії не має 

офіційних органів з акредитації. Кожен вищий навчальний заклад має право 

визначати зміст навчання і фіксувати результати його засвоєння видачею 

документів і присвоєнням різних ступенів. 
Досить часто при університетах створюється опікунська рада, яка має 

право призначати і звільняти ректорів. Адмініструванням університетів також 

займаються агентства, уповноважені Департаментом бізнесу, інновацій і 

професійних умінь. 
Університети Великої Британії не належать урядові й не підпо- 

рядковуються йому, а є самостійними юридичними особами і мають раду або 

керівний орган, на який покладено відповідальність за визначення стратегічного 

напряму розвитку закладу, контроль фінансового стану та забезпечення 

ефективного управління. Хоча всі ВНЗ, за одним винятком [515], отримують 

певне державне фінансування як відсоток свого загального доходу, уряд не 
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розпоряджається цими коштами, а надає фінансову підтримку і здійснює 

загальне керівництво цими закладами через низку Рад з фінансування (HEFCE, 

SFC, HEFCW). Різні аспекти політики вищої освіти зараз формуються окремо у 

кожній із частин Великої Британії, при цьому уряд Шотландії, уряд Асамблеї 

Уельсу та Виконавча рада Північної Ірландії мають відповідні обов’язки 

стосовно певних компонентів політики щодо вищої освіти і студентів. Ці урядові 

органи не відіграють безпосередньої ролі ані у визначенні програм, які 

пропонують ВНЗ, ані у спрямовуванні досліджень, що їх проводять вчені. 

Науково-педагогічний і допоміжний персонал наймаються самими закладами, а 

не державою. Оплата праці обговорюється на національному рівні через 

спільний орган, який представляє керівництво і профспілки, а підсумкові угоди 

мають форму рекомендацій для університетів і коледжів, які беруть участь у 

цьому процесі. 
Така структура управління свідчить, що університети Великої Британії є 

незалежними закладами з цілком заслуженою репутацією щодо інтелектуальної 

та академічної свободи. Ця автономність вважається головним фактором у 

міжнародних успіхах, досягнутих галуззю вищої освіти Великої Британії у науці 

та освіті. 
Структурно-інституційний рівень. Загалом у Великій Британії є три види 

закладів вищої освіти: власне університети, університетські коледжі і коледжі 

вищої освіти. Університети відрізняються від усіх інших ВНЗ тим, що мають 

право самостійно присвоювати вчені ступені і визначати умови їх отримання. 

Відмінності між університетами досить значні. «Нові» університети більше 

орієнтовані на професійну підготовку випускників, тоді як старі і 

«червоноцегельні» університети приділяють підвищену увагу класичній 

академічній освіті. Діяльність коледжів спрямована на порівняно вузьку 

спеціалізацію, хоча у низці випадків вони, як і університети, мають право 

присвоювати вчені ступені. Відносно деяких коледжів університети виконують 

роль зовнішнього аудитора якості освітніх послуг і навіть наглядової інстанції 

щодо процедури присвоєння вчених ступенів та кваліфікацій. 
Університети Великої Британії дуже різняться за кількістю студентів. 

Майже у кожному п’ятому закладі менше 3500 студентів, а у найбільшому - 
понад 40 тис. Окремий тип університету - Відкритий університет, який 

забезпечує заочне навчання більше ніж 209 тис. студентів, які навчаються 

переважно без відриву від роботи у Великій Британії та в усьому світі. Упродовж 

2012-2013 рр. в університети Великої Британії на програми, що ведуть до 

отримання ступенів, було зараховано 2340275 студентів, із яких 425260 (або 

більше 18 %) - із інших країн, а 229970 (більше 12 %) мали «юридичну адресу 

проживання» поза межами ЄС. У цій студентській спільноті представлено понад 

200 країн: найбільшу частку складають студенти з Китаю та Індії, потім ідуть 

Нігерія, США, Малайзія, Гонконг, Пакистан, Саудівська Аравія, Канада та 

Таїланд. У Великій Британії функціонують деякі з найбільш 

«інтернаціоналізованих» університетів країн-членів Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). Серед регіонів світу за кількістю студентів, 
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які навчаються в університетах Великої Британії лідирують Азія (43,3 %), 

Європейський союз (30,5 %) та Африка (8,1 %). 
Велика Британія залишається найбільш популярним після США місцем 

навчання, якому належить 10 % міжнародного студентського ринку. До цього 

слід додати близько 200800 студентів, які зареєстровані у британських ЗВО і 

навчаються за кордоном - у філіалах, за програмами «гнучкого дистанційного 

навчання» або за іншими формами співробітництва.  
Важливо відмітити тенденцію зменшення кількості вступників а 

університети Великої Британії у 2020-2021 н.р. і, як наслідок, зменшення 

кількості зарахованих на навчання. 
Статистичні дані засвідчують, що університети Великої Британії вже давно 

вважаються одними з найкращих у світі, а деякі з них посідають провідні місця 

у таблицях міжнародних рейтингів, що намагаються кількісно оцінити їх 

результативність і сформувати глобальну ієрархію якості. Широко визнані 

міжнародні рейтинги щорічно укладаються британським тижневиком вищої 

освіти Times Higher Education [7] та Шанхайським університетом Цзяотун [8], а 

британські рейтинги публікуються щороку національними газетами, такими як 

«The Guardian» і «The Times». 2013 року Кембриджський університет, 

Оксфордський університет, Единбурзький університет і Лондонський Імперіал-
коледж, Юніверсіті-коледж Лондонського університету були включені до 

перших 20 ВНЗ світу у світовому рейтингу [9] університетів THE-QS. Того ж 

року в академічному рейтингу університетів світу [8], складеному університетом 

Цзяотун, Кембриджський університет посів п’яте місце у світі, а Оксфордський 

- десяте; ще сім британських університетів увійшли до першої сотні. 
Організаційно-педагогічний рівень. Щодо організації навчально- 

виховного процесу, то британські університети керуються у цих питаннях 

європейськими стандартами, які визначають зміст та завдання освіти, 

внутрішніми положеннями про складання робочих програм і рекомендаціями 

Департаменту бізнесу інновацій та навичок (DBIS), які формулюють загальні 

вимоги до укладання цих програм. Вивчені джерела свідчать, що в питаннях 

організації навчання в університетах Великої Британії існує мінімальний 

контроль із боку держави. Вищим навчальним закладам надається свобода у 

виборі змісту, форм і методів проведення освітньої діяльності. 
У Великій Британії не існує єдиних вимог щодо процедури зарахування на 

навчання за академічними магістерськими програмами. Університети 

самостійно ухвалюють свої рішення щодо відбору кандидатів на програми 

підготовки магістрів відповідно до таких вимог: академічні кваліфікації; 

професійний досвід; рівень володіння англійською мовою; особисті досягнення 

й успіхи; рекомендаційні листи (характеристики); науково-дослідницький 

проект (резюме з проблеми дослідження). Як бачимо, ці вимоги є формальними 

ознаками для вступу до магістратури. Водночас існують ще одні вимоги, від яких 

не завжди залежать рішення університетів, зокрема встановлені державою квоти, 

якісний рівень професорсько-викладацького складу, ресурсне забезпечення 

навчального процесу. 
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Кредит консорціуми EWNI (єдина система кредитів і кваліфікацій для 

Англії, Уельсу і Північної Ірландії) встановили вимоги щодо кількості кредитів 

для кваліфікацій вищої освіти і рекомендують закріпити мінімальну кількість 

критеріїв для визначення стандарту на кожному кваліфікаційному рівні. 

Використовують чотири загальні критерії: рекомендований мінімум загальної 

кількості кредитів для кваліфікації; діапазон рівнів, що охоплюються 

кваліфікацією; рекомендована кількість кредитів на найвищому кредит-рівні; 

рекомендована максимальна кількість кредитів на найнижчому рівні. Четвертий 

критерій допомагає забезпечити таку вимогу: стандарт «не може бути 

компрометований» включенням великої кількості кредитів найнижчого рівня. 
Системи накопичення і перезарахування кредитів у Великій Британії 

характеризуються занадто великою свободою вибору, що розмиває структуру 

програм на магістерському рівні. Такі системи надають студентам необмежену 

можливість у мікшуванні кредитів (різних типів і рівнів). Однак кінцеве рішення 

про перезарахування кредитів та присвоєння кваліфікацій завжди залишається за 

академічним інститутом або відповідним професійним акредитаційним органом. 

Британські університети є незалежними закладами з цілком заслуженою 

репутацією щодо інтелектуальної та академічної свободи. 
Єдиної національної навчальної програми для університетів у Великій 

Британії немає; пропонується понад 10 тис. різних програм. У цьому контексті 

забезпечення якості є обов’язком, який галузь вищої освіти сприймає досить 

серйозно. Національна система, побудована на принципі незалежної взаємної 

перевірки, забезпечує широке порівняння (не рівність або ідентичність) якості та 

стандартів кваліфікацій у межах цілого сектору. Ця національна система 

визначає необхідні академічні стандарти, тобто рівень успішності, якого студент 

повинен досягти для отримання кваліфікації, а також необхідну академічну 

якість, тобто те, наскільки добре навчальні можливості, надані університетом, 

допомагають студентам отримати ступінь. 
Соціально-економічний рівень. Галузь вищої освіти у Великій Британії 

принесла в економіку держави у 2020-2021 рр. мінімум 59 млрд ф. ст., що 

становить 2,3 % її ВВП [10]. Інститут досліджень у галузі публічної політики 

нещодавно розрахував, що іноземні студенти витрачають у країні на різні цілі - 
від плати за навчання до витрат поза межами навчальних закладів - майже 4,5 

млрд ф. ст [11]. Університети і коледжі також відіграють провідну роль у 

культурному, суспільному та діловому житті держави. 
За даними досліджень, «прибуток» від випускників британських ЗВО 

складає близько 17 %, що перевищує, за деякими оцінками, норму прибутку від 

випускників інших країн. Система кредитування має і негативні сторони. З цієї 

причини підвищується стурбованість молоді відносно повернення кредиту, тому 

все частіше молоді люди віддають перевагу професійній освіті і ранньому 

початку трудової діяльності. 
У Великій Британії існують різні механізми фінансування вищої школи, 

принципи адресного фінансування університетів поєднуються з адресною 

допомогою студентам. Зусилля держави зі зміцнення національної системи 

освіти доповнюються зусиллями приватних підприємств, орієнтованих 
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передусім на власні потреби в кваліфікованій робочій силі. Це визначає не лише 

механізми фінансування освіти, але й структуру освітніх стандартів і базових 

навчальних планів. 
Ради з фінансування виділяють більшу частину коштів на оплату за 

викладання і дослідження за встановленими формулами. Виділення ресурсів на 

навчання і викладання великою мірою залежить від кількості студентів у закладі 

та від переліку предметів, що в ньому викладаються, тоді як майже вся фінансова 

підтримка на дослідження визначається якістю та обсягом цих досліджень. У 

сукупності гроші, що спрямовуються через ради з фінансування, є найбільшим 

окремим джерелом прибутку університетів, хоча відсоткові частки загального 

фінансування, наданого університетам із державних джерел, у різних 

університетів різні [12]. Основну частину фінансових витрат (56%) британських 

університетів у 2020-2021 н.р. становить заробітна плата персоналу. 
Державне фінансування наукових досліджень здійснюється за так званою 

«системою подвійної підтримки». Одна частина фінансування надходить у формі 

щорічного гранту від рад з фінансування. Ці кошти йдуть на підтримку науково-
дослідної інфраструктури Великої Британії і дозволяють університетам 

проводити дослідження за своїм вибором, згідно з їхніми цілями та 

пріоритетами. Інша частина фінансування - це гранти на конкретні дослідницькі 

проекти, контракти і програми магістерського і докторського рівнів (II, III 

цикли). Вона надається за підтримки семи науково-дослідних рад державних 

органів, яким доручено інвестувати державні кошти у наукові дослідження. 

Додаткові кошти надходять від благодійних фондів, промисловості, ЄС та 

рядових відомств Великої Британії [13]. 
Університети Великої Британії не отримують фінансування на міжнародну 

діяльність і не можуть витрачати отримані державні кошти для покриття витрат 

на набір і викладання для іноземних студентів. Так само будь-яка робота, 

проведена у співпраці з міжнародними партнерами, повинна відшкодовувати 

витрачені на неї кошти або фінансуватися з недержавних джерел. 
Нарешті варто зазначити, що порівняно з потужними американськими 

університетами, за винятком Оксфордського і Кембриджського університетів, 

більшість університетів поки що спромоглася залучити лише невеликі фінансові 

пожертви від благодійних фондів і комерційних структур; при цьому жоден із 

університетів не фінансується релігійною організацією, хоча деякі все ж мають 

зв’язки іншого характеру з релігійними організаціями. До прикладу, податкова 

система США набагато сприятливіша для філантропічної діяльності порівняно з 

британською, але у наступні роки ця діяльність може стати одним з основних 

джерел недержавних доходів для британських університетів. 
Висновки. Аналіз функціонування університетів Великої Британії на 

сучасному етапі свідчить, що їх освітня діяльність спрямована на забезпечення 

високого рівня якості вищої освіти; вільний доступ до освіти будь-якого рівня; 

відповідність вимогам ринку праці, бізнесу, науки; орієнтацію на інтереси та 

потреби студента, організацію підготовки фахівців до професійної діяльності. 

Особливості вищої освіти Великої Британії варто впрваджувати в організацію 

закладів  вищої освіти в Україні. Серед таких особливостей можна виокремити 
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такі: високий рівень автономності ЗВО; національна система, побудована на 

принципі незалежної взаємної перевірки, забезпечує широке порівняння (не 

рівність або ідентичність) якості та стандартів кваліфікацій у межах цілого 

сектору; галузь вищої освіти у Великій Британії дає значний прибуток в 

економіку держави. 
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Анотація. У статті проаналізуємо інноваційні технології в сучасному 

ресторанному бізнесі. Інноваційні технології покращують роботу ресторанних 

закладів та забезпечують надійний захист від конкурентів. Розглянуто роль та 

значення інноваційних технологій в ресторанному бізнесі. Наведено попит 

споживачів на інноваційні послуги в ресторанному бізнесі, що свідчить про  

потребу відвідувачів у стандартному наборі послуг, які мають зручність і 

практичність. Доведено необхідність інноваційних технологій для закладів 

харчування в основі постійної модернізації тих закладів. 
 
Abstract. In the article, we will analyze innovative technologies in the modern 

restaurant business. Innovative technologies improve the operation of restaurants and 
provide reliable protection from competitors. Consider the role and significance of 
innovative technologies in the restaurant business. Consumer demand for innovative 
services in the restaurant business is presented, which indicates the need of visitors for 
a standard set of services that are convenient and practical. The need for innovative 
technologies for food establishments as a basis for the constant modernization of those 
establishments has been proven. 

 

Вступ. З кожним днем ресторанний бізнес розвивається зі швидкістю часу. 

Цей вид діяльності завжди був найперспективніший в Україні.  Уявіть, що лише 

кілька років тому інновацією вважалось змога забронювати столик викликом 

через домашній телефон та викликати таксі до входу. Згодом все почалось з 
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неймовірною швидкістю вдосконалюватися, адже на ринку виросла конкуренція 

[5]. Світ почав покращувати свої особливості та змоги, тепер споживачі можуть 

замовити доставку будь-яку точку міста, розробляють рекламу в мережі 

Інтернет. Завдяки цьому з'являються нові робочі місця такі, як: SMM - менеджер 

чи  Event - менеджер. 
Саме для вивчання цих проблем приділили свою увагу багато вітчизняних 

фахівців [1, 3-8]. та багато інших. Завдяки їхнім роботам ми більш глибше 

розглянемо цю тему та її проаналізуємо. Однак, результат впливу інноваційних 

технологій на підприємство, ще досліджень не проводилось. Тому, враховуючи 

наші можливості ми розглянемо цю тему зі сторони підприємця та споживача [6]. 
Виклад основного матеріалу. Для початку, щоб розуміти про що тема 

розглянемо, що таке інновації – це певні дії, які спрямовані  вдосконалення своїх 

послуг та товарів для підвищення попиту на них через споживачів.  
Також завдяки новим модернізаціям - це дає змогу навіть покращувати 

навколишнє середовище, заради збереження природи [10].  
На жаль в Україні ситуація з інновацією в бізнесу розвивається не так 

швидко, як в США: роботи це ще далеке явище майбутнього в нашій країні.  
Але з'являються каси самообслуговування, заклади харчування 

використовують спеціальну систему обліку, офіціанти замість блокнотів 

працюють зі смартфонами, на кухні стоять відповідні екрани із замовленнями, а 

споживачі тепер меню можуть проглянути через QR- Коди [7].  

В сьогоднішньому сучасному світі, для клієнтів мало отримати тільки 

смачну їжу чи гарний сервіс, вони очікують більшого, бажають здивуватися та 

отримати неймовірні емоції. Розглянувши рисунок 1, ми можемо спостерігати, 

що все більше людей очікують не тільки стандарт критеріїв для ресторану, але і 

практичність. Відповідно споживачі і шукають місце, яке може задовільнити цей 

запит. 

 
Рис.1. Попит споживачів на інноваційні послуги в ресторанному бізнесі, % 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 
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Інновація для сфери послуг є вагомим внеском покращення сервісу, 

економії часу, швидкість та доступність, як і для споживачів, так і для 

підприємців. З кожним днем світ змінюється, вчора вся планета боролася від 

COVID-19, а сьогодні Україна бориться зі всім світом проти агресора. Відповідно 

через різні події заклади харчування повинні реагувати на різні обставини для 

свого бізнесу, щоб втриматися на цьому шляху [4].  
Тому підприємці використовують знання і інформацію для запровадження 

чогось нового і корисного.  
За типом інновацій, можуть бути: 
- введення нового або удосконаленого продукту; 
- створення нового ринку; 
- освоєння нового джерела сировини або напівфабрикатів; 
Останні роки кількість працездатного населення в країні зменшується, 

через реалії сьогодення. Тому одної з основних проблем вітчизняного бізнесу 

стало пошук і утримання персоналу на ринку громадського харчування. 

Відповідно власники почали запроваджувати технології насамперед, щоб 

працювати за законом та краще контролювати робочі процеси в закладі. Тим 

часом, коли заклад використовує автоматизацію, щоб підвищити швидкість та 

якість обслуговування для споживачів. Але поступово ми і розвиваємо, ці 

аспекти діяльності. Приклад інноваційних послуг зображено на рис. 2 [2]. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Інноваційні послуги ресторанного бізнесу 
Джерело: побудовано автором на основі [2] 
 
Одним з таких інноваціних послуг є доставка готової їжі. В Україні за 

останні 5 років ринок виріс на 35%, якби не війна сьогодні – цей показник був би 

значно вище. Покоління 2000-х років витрачають велику частку свого заробітку 

на замовлення готової їжі, щоб менше витрачати на це час, а навпаки 

насолодитися вільним часом. Тому, в Україні почали створюватися спеціальні 

компанії-BoltFoof, Glovo, які відповідають за швидку доставку та теплу їжу. 
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Також, багато закладів харчування переходять на QR-код, які можуть 

містити різну інформацію: меню, умови доставки, історію ресторану. В 

сучасному світі це гарна альтернатива заміни друкованих меню, які не потрібно 

кожний раз передруковувати на сезонність чи підвищення цін. Все можна 

змінити онлайн. Це також гарний внесок для збереження навколишнього 

середовища. Тільки уявіть скільки паперу використовувалось на цей процес? 
Ще однією особливість сьогодення є Тепан-шоу – це певний вид 

кухарського мистецтва, тобто шеф-кухар готує блюдо прямо перед гостями. Він 

показує справжнє шоу, яке варте своєї уваги. 
Враховуючи всі можливості можна спостерігати, що саме інновації дають 

можливість для ресторанного бізнесу відповідати вимогам високої конкуренції, 

запитам споживачів на ринку та звичайно підвищення прибутковості певного 

закладу. Нові технології – це великий крок в майбутнє, який привертають все 

більше уваги до себе. 
Висновки. Отже, розглянувши дану тему статті, можемо зробити 

висновок, що модернізаціє закладів ресторанного господарства є вагомим 

внеском для залучення нових клієнтів та покращення автоматизації власного 

бізнесу. Звичайно ці вкладення будуть коштувати не малих фінансів, але це того 

варте уваги, адже в першу чергу полегшить роботу вам. Це є певна 

трансформація в цій галузі та підвищення конкурентоспроможності бізнесу. 

Вони дають змогу залучити нових споживачів, розширити ринок збуту, знайти 

кращих постачальників та сам заклад говорить за себе без реклами. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ  
В РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ 

 
Анотація.  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку здорового 

харчування в ресторанному господарстві. Визначено, що ресторанна індустрія 

– специфічна сфера діяльності, яка залежить від вражень споживачів, в якості 

надання послуг, місцезнаходження і слідування новинкам. З’ясовано, що світ 

ресторанів постійно змінюється і розвивається, але завдяки цьому можна 

переглянути різноманітний вплив ресторанних тенденцій, предметом 

дослідження обрано сучасні тренди здорового харчування. 
 
Abstract. The article examines modern trends in the development of healthy food 

in the restaurant industry. It was determined that the restaurant industry is a special 
sphere of activity that depends on consumer impressions, the quality of service 
provision, service and following new products. It was found that the world of 
restaurants is constantly changing and developing, but thanks to this, you can see the 
various influences of restaurant trends, modern trends of healthy food were chosen as 
the subject of research. 

 
Вступ. Ресторанний бізнес активно розвивається та є однією з 

найвагоміших складових індустрії гостинності, отже, має постійно рухатись 

вперед по кривій науково-технічного прогресу. Головним завданням сьогодні є 

постійний аналіз ринку ресторанних послуг: нових сервісів, форматів, 

технологічних інновацій, що дозволять приваблювати більшу кількість гостей та 

задовольнити потреби навіть найвибагливіших з них. Питання організації 

харчування в туризмі неварто применшувати чи розглядати у вузькому діапазоні 

розуміння. Воно вимагає глибокого та всебічного підходу з огляду не тільки на 

                                                             
 Науковий керівник: д.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-
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386  

суто гастрономічний аспект, але й на соціально-економічний, природно-
кліматичний, історико-краєзнавчий, підприємницький, маркетинговий тощо.  

Споживачі виявляють великий інтерес до здоров’я та загального 

оздоровчого стану, що призводило до зростання попиту як на веганську кухню, 

так і на страви з високим вмістом білка. 
Виклад основного матеріалу.  Американська бізнес-леді, телеведуча, 

підприємець, філантроп і письменниця Бетенні Франкел якось сказала, що Ваша 

дієта – це банківський рахунок. Хороший вибір їжі – це хороші інвестиції. 

Зростаюча свідомість американських клієнтів щодо здоров’я та 

благополуччя спричинила швидкі зміни в харчовому бізнесі. Згідно з 

опитуванням LEK Consulting щодо продуктів харчування та напоїв у 2018 році, 

93% споживачів хочуть харчуватися здорово принаймні деякий час, а 63% 

намагаються харчуватися здорово майже весь час. Харчування, орієнтоване на 

здоров’я, насамперед включає свіжі, натуральні, без добавок і екологічно 

вироблені продукти [3].  
Інноваційне рішення для ресторану – це створення меню здорового і 

швидкого харчування. Це не тільки дозволить поліпшити імідж закладу в 

ресторанному бізнесі, який слідує за сучасним швидким ритмом життя, але й 

дозволить поліпшити просування ресторану в нелегких умовах конкурентного 

ринку. У наш час спостерігається тенденція переходу від приготування 

технологічно складних до більш простих страв.  
Створення простіших страв  це використання чистих, локальних 

продуктів та мінімальна кулінарна обробка сировини. Однак при цьому, аромати 

страв стануть яскравішими, сміливішими та ефектно різкими. Раніше веганські 

ресторани користувались меншим попитом, ніж заклади ресторанного 

господарства зі звичайним класичним асортиментом страв та напоїв. Однак 

останнім часом спостерігається масштабне зростання попиту на страви з 

рослинною основою, що мають більшу користь для здоров’я.  
Яскравим прикладом може слугувати 92-а церемонія вручення кінопремії 

«Оскар», де 70% страв складались з продуктів рослинного походження, і лише 

30% страв з м’яса та риби. «McDonald’s» вже протестував у Гонконзі 

вегетаріанське меню, основою якого стало рослинне м’ясо, а «KFC» додав у 
меню альтернативні нагетси та гамбургери в ресторанах Китаю. «Burger King» 

розпочав реалізацію веганських бюргерів - «Impossible Whopper». Один з 

найвідоміших шеф-кухарів світу Хестон Блюменталь використовує «Fable»  
замінник, створений на основі грибів шиітаке, який додається в страви замість 
тушкованого м’яса [5]. 

Наведені вище факти можна впевнено вважати передвісниками глобальних 

змін в ресторанному бізнесі. 
Новим напрямком у сфері свідомого харчування та дбайливого ставлення 

до свого здоров’я стало флексітаріанство  менш радикальна форма 

вегетаріанства. Термін вперше вжили у жовтні 1992 року в матеріалі для газети 

«Austin American-Statesman». Особливістю флексітаріанства є збалансованість, 
оскільки ця система харчування спрямована на детоксикацію організму від 

тваринного білка, а також від їжі, що зазнала хімічної обробки. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://restolabs.com/blog/case-studies/how-america-eats-and-orders-food-restolabs-discovers-trend
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Флексітаріанський раціон багатий на цільнозернові рослинні продукти та 

повністю виключає білий цукор. Внаслідок цього, зросла кількість закладів 
ресторанного господарства здорового харчування та ресторанів з доставкою 

готових раціонів, розроблених дієтологом, що працює у цьому ж ресторані і 

займається формуванням раціону для конкретної особи [6]. 
У всьому світі вимоги сучасного суспільства до якості споживаної їжі в 

закладах громадського харчування дуже сильно зросли. Тема здорового 

харчування отримала величезну популярність у всьому світі, і більшість людей 

намагаються дотримуватися правильного способу життя. І близько 70% 

опитаних повністю згодні з тим, що їжа в ресторанах занадто калорійна, містить 

велику кількість солі, жирів та добавок. 
Курка на рослинній основі пережила бум популярності  2020 року. Daring 

Foods випустила свої «курячі шматочки» на рослинній основі, а SIMULATE 

Foods – веганські курячі нагетси Nuggs 2.0. Примітно, що це продукти не тільки 

для принципових веганів, а й для широкої аудиторії – наприклад, для тих, хто 

хоче знизити споживання холестерину. 
2021 рік став роком штучної риби та веганських рибних продуктів. Good 

Catch і Sophie's Kitchen вже запустили виробництво «тунця» без тунця. 
В Україні індустрія рослинних аналогів тваринницької продукції відстає 

на два кроки. Українські гравці поки освоюють тільки перший етап – 
виробництво рослинного фаршу/котлет, найпростішого продукту з точки зору 

ідентичності структури натуральному. З упевненістю можна сказати, що 

рослинна риба нам поки загрожує тільки в форматі імпорту. 
2020 року різко зросли й розширилися альтернативи веганським яйцям. 

Такий продукт (JUST Mayo – JUST Egg) вже доступний в американській 

роздрібній торгівлі, і виробник нарощує масштаби, будуючи підприємство 

вартістю $120 млн в Сінгапурі, щоб задовольнити потреби азіатського ринку. 

Канадський виробник Noblegen виробляє порошкоподібний продукт на основі 

водоростей «яйце». Тренд підігріло дослідження, згідно з результатами якого 

надмірне споживання яєць може призводити до діабету другого типу. 
На ринку рослинної продукції з'являються нові сегменти. Крім вже 

звичних мигдального, вівсяного, рисового та соєвого молока, виробники 

освоюють перероблення нових рослин. Експерти пророкують успіх новим видам 

горіхового молока, перш за все з фундука. 
Кокосове масло популярно вже кілька років, а останнім часом у магазинах 

з'явилися аналоги з авокадо, конопель, макадамії, гарбузового насіння. 
Як і у випадку з рослинним м'ясом, в Україні сегмент рослинного молока 

на кілька кроків відстає від глобальної індустрії, так що поки виробники 

зосереджені на переробленні в «молоко» вже звичних світу сої, гречки й 

мигдалю. 
Таблетовані вітаміни переходять у нову форму. Споживач не хоче «два 

рази вставати» і вважає за краще отримувати корисні добавки разом з їжею. Торік 

все більше виробників продуктів харчування почали збагачувати вітамінами свої 

товари, причому навіть ті, які не асоціюються з правильним харчуванням. 
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Наприклад, Sourse насичує свої шоколадні цукерки B-12 і рослинним колагеном 

[1]. 
В Україні можна помітити відлуння цього тренду, хоч і не таке масштабне: 

у молочні продукти часто додають кальцій, а в батончиках для здорового 

харчування та іноді навіть у печиво заявлена значна частина таблиці Менделєєва. 

З натяжкою до цього тренду можна віднести кефір з лавандою, який з'явився 

недавно й повинен допомогти споживачеві заснути. 
Фаст-фуд в ресторані – не завжди означає шкідливо. Є усталена думка, що 

«фаст-фуд» – це не тільки швидке обслуговування, але так само шкідлива жирна 

і калорійна їжа, якою не варто зловживати кожен день. Але для того, щоб страва 

була ситною, зовсім не обов’язково лити багато майонезу, або смажити у 

фритюрі курку. Гриль – відмінний спосіб приготувати м’ясо без масла, і ваш 

кухар може сміливо експериментувати над маринадом. А для створення салату з 

свіжо нарізаних овочів зовсім не потрібно багато часу.  
Здорове харчування  хороша реклама ресторану. Турбота про клієнтів 

ресторану – гарантований успіх для закладу, без дорогої оплати маркетологу за 

ідеї просування. Оновлене меню з позиціями здорового і корисного 

харчування – кращий спосіб продемонструвати своїм відвідувачам, що ви дбаєте 

про них. 
А як же вегани та вегетаріанці? Сьогодні ресторанна галузь як ніколи 

пристосована до людей, які обирають певні продукти та способи їх 
приготування. У меню  ресторанів дедалі частіше пропонують гостям страви без 
цукру, лактози та продуктів-алергенів. Те ж саме стосується страв без м’яса.  

Розвиток меню закладів у бік веганства та рослинної їжі – безперечний 
тренд упродовж останніх років. Це пов’язано з тенденцією на скорочення 
кількості м’ясних страв та продуктів тваринного походження в тижневому 
раціоні. Люди переходять на рослинне меню, бо піклуються про своє здоров’я, 
дбають про природні ресурси та вплив на планету, і добробут тварин.  

Є багато вагомих аргументів на користь рослинних продуктів. 
Сьогодні ресторанна галузь як ніколи пристосована до людей, які 

обирають певні продукти та способи їх приготування. У меню  ресторанів дедалі 

частіше пропонують гостям страви без цукру, лактози та продуктів-алергенів. Те 

ж саме стосується страв без м’яса. Розвиток меню закладів у бік веганства та  
рослинної їжі – безперечний тренд упродовж останніх років. Це пов’язано з 

тенденцією на скорочення кількості м’ясних страв та продуктів тваринного 

походження в тижневому раціоні. Люди переходять на рослинне меню, бо 
піклуються про своє здоров’я, дбають про природні ресурси та вплив на планету, 

і добробут тварин. Є багато вагомих аргументів на користь рослинних продуктів. 
Однією з тенденцій, яка стає все більш популярною, є зосередження на 

здорових варіантах для всіх. Незалежно від того, чи шукаєте ви страви без 

глютену, без молочних продуктів чи веганські страви, усе більше ресторанів 

пропонують страви, які задовольняють усі види дієтичних обмежень. Це чудова 

новина для тих, хто шукає здоровіші варіанти харчування поза домом. 
Це також означає пропонувати здорові варіанти на кожному етапі багатьох 

і в різних категоріях їжі. Наприклад, для людей, які хочуть їсти м’ясо, тепер є 
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багато варіантів більш здорових, нежирних шматків м’яса, які такі ж смачні, як і 

їх жирні аналоги. 
Ще одна популярна тенденція, яку ми зараз спостерігаємо в ресторанах,  

зосередження на веганських варіантах меню. З появою рослинної дієти все 

більше людей шукають веганські альтернативи своїм улюбленим стравам. Від 

вегетаріанських гамбургерів до тофу-фрі, є багато смачних веганських варіантів, 

які можна легко адаптувати до будь-якого меню. 
Однією з тенденцій, яка стає дедалі популярнішою в ресторанах, є 

зосередження на меншій кількості страв у меню. У світі, де нас постійно 

бомбардують вибором, інколи приємно мати спрощене меню, яке дозволяє легко 

знайти те, що ви шукаєте. Ця тенденція особливо популярна в ресторанах 

швидкого обслуговування, де клієнти шукають швидкі та прості варіанти. 
Ще один тренд, який набирає популярності в ресторанній індустрії,  це 

зосередження на нульових відходах. Із зростанням усвідомлення впливу нашого 

вибору їжі на навколишнє середовище все більше ресторанів шукають способи 

зменшити свій вуглецевий слід. Один із способів зробити це  отримати 

інгредієнти з місцевих ферм і використовувати екологічні на кухні. Ще одна 

популярна тенденція, яку ми спостерігаємо в ресторанах,  акцент на домашніх і 

натуральних соках. Оскільки все більше людей цікавляться здоровим 

харчуванням, вони шукають способи отримати щоденну дозу фруктів і овочів, 

не з’їдаючи їх цілком. Витискання соку  чудовий спосіб зробити це, а також 

смачний спосіб насолодитися улюбленими фруктами та овочами. 
З появою рослинної дієти ми також бачимо тенденцію пропонувати більше 

ніж один вид молока в ресторанах. Незалежно від того, чи шукаєте ви мигдальне 

молоко, соєве молоко чи навіть кокосове молоко, є багато варіантів немолочного 

молока, яке можна використовувати в каві, чаї чи навіть у випічці [2]. 
Висновки. Загальний тренд здорового харчування і далі набиратиме 

обертів, створивши цілу індустрію, починаючи з супермаркетів, які пропонують 

безлактозні та безглютенові продукти поряд із фермерськими, служби доставки 

їжі, які доставляють спеціальні щоденні раціони здорового харчування і 

закінчуючи спеціалізованими ресторанами та тими, що пропонують в меню 

healthy-пропозиції.  
Останнє десятиріччя характеризується підвищеною зацікавленістю 

споживачів до вмісту поживних речовин та калорійністю харчових продуктів, 

адже є пряма залежність між здоров’ям людини і харчуванням. 
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Анотація. У статті розглядаються концептуальні засади формування 

стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України. Також розкрито 

необхідність і значення формування стратегії інноваційного розвитку 

підприємств агропромислового комплексу як головної умови підвищення рівня 

їхньої конкурентоспроможності та можливості досягнення високого рівня 

розвитку. На основі визначення особливостей інноваційної діяльності 

підприємств АПК розглянуто сучасні умови та проблеми її реалізації. 

Обгрунтовано необхідність формування оптимальної системи фінансового 

забезпечення інноваційних перетворень в агропромисловій сфері. 
 
Abstract. The article examines the conceptual principles of forming a strategy 

for the innovative development of enterprises of the agro-industrial complex of 
Ukraine. The need and importance of forming a strategy of innovative development of 
enterprises of the agro-industrial complex as the main condition for increasing their 
competitiveness and the possibility of achieving a high level of development is also 
revealed. On the basis of the definition of the features of innovative activity of agro-
industrial complex enterprises, modern conditions and problems of its implementation 
were considered. The need to form an optimal system of financial support for 
innovative transformations in the agro-industrial sphere is substantiated. 
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 Вступ. Під  економічною  активністю  торговельних  підприємств  слід  

розуміти  досягнення  бажаного  рівня  ефективності та результативності 

функціонування в умовах динамічних змін бізнес-середовища [3, c. 118]. 
Розвиток  інноваційного  потенціалу  підприємства, насамперед, залежить від 

наявного ресурсного забезпечення  (технологічних,  фінансових,  організаційних, 

кадрових та інших ресурсів), здатності підприємства  здійснювати  інноваційну  

діяльність  завдяки наявним  ресурсам,  готовності  підприємства  сприймати 

конкретні інноваційні завдання [4]. 
Завдяки вдалому географічного розташуванню та сприятливому 

кліматичному становищаі агропромислова сфера відіграє важливу роль в 

економічному розвитку України. Висока частка експорту аграрної продукції 

України зумовлена тим, що при її вирощуванні та переробці мінімальне 

використання хімічних добавок та добрив, максимально все натуральне. Однак 

існують такі чинники, які гальмують подальший ріст галузі, такими чинниками 

є: зростання цін на паливо; велика кількість застарілої, та замала кількість 

сучасної техніки; нераціональне використання ресурсів; недосконала система 

кредитування, а також організації та планування. Все це сприяє низькій 

ефективності підприємств агропромисловості. Вірним рішенням для подолання 

цих проблем служить перехід підприємств на інноваційний розвиток. 
Виклад основного матеріалу. Інновації – це кінцевий результат 

інноваційної діяльності, у вигляді нового чи удосконаленого продукту або 

технологічного процесу, який наділено якісними перевагами при використанні 

та проектуванні, виробництві, збуті, використовується у практичній діяльності 

та має суспільну перевагу. Інноваціями вважаються вкладення інвестиційного 

капіталу в нововведення, які призводять до кількісних або якісних змін у 

підприємницькій (виробничій) діяльності. Як правило, інноваціям передує 

науково-технічна діяльність, пов'язана з появою нововведення. 
Існує нескінченна кількість визначень, які добре характеризують поняття 

«інноваційна діяльність». У роботі ми будемо досліджувати це поняття із точки 

зору аграрного сектора економіки України. Якщо розглядати дане явище як 

процес, то агроінновація – це удосконалюючі нововведення, які стосуються 

безпосередньо процесів, учасниками яких є люди, машини (інструментів та 

устаткування) та навколишні компоненти (природа), існування яких можливе 

або неможливе з втратою базових функціональних ознак [1].  
Якщо дивитись із практичної точки зору, агроінновація – це 

функціонування організаційних структур під час розвитку кожного етапу 

інноваційної діяльності – від проектування та створення новацій, до їх 

впровадження у виробничі процеси [2]. 
 Вивчення та аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в 

Україні набуває все більшого значення, оскільки саме завдяки інвестиціям, 

реальним вливанням у національну економіку можливо забезпечити зростання 

економіки. Розробка ефективної економічної політики для їх підтримки стає 

пріоритетним завданням. Тому для створення такої програми необхідний 

систематизований підхід щодо збору та аналізу даних для забезпечення 
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інформаційної бази, на основі якої будуть прийматися заходи щодо збільшення 

обсягів залучення інвестицій [7]. 
Важливу роль у реалізації державної промислової політики відіграють 

капітальні інвестиції, бо вони є фундаментом відтворювального процесу, який 

визначає можливості оновлення основного капіталу, проведення структурних 

реформ та соціального розвитку країни.  
В Україні, останнім часом, чітко простежується позитивна тенденція до 

зростання капітальних інвестицій. Так у 2019 році капітальні інвестиції склали 

624 млрд. гривень проти 578,7 млрд. грн у 2018 році, а порівняно з 2014 роком – 
зросли в 2,8 рази (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Капітальні інвестиції в Україні в 2014-2020 рр. 
Джерело: [7] 
 

Слід уточнити те, що інвестиції – це лише деяка частина, яка впливає на 

впровадження інновації, також багато чого залежить саме від рівня кваліфікації 

працівників, а особливу увагу слід приділити робітникам, що займають 

управлінські посади. Сучасному фахівцю мало бути обізнаним лише у рамках 

свого виду діяльності, необхідно ще й знати деталі кожного процесу 

виробництва, щоб робота була здійснена максимально ефективно. Такий шлях 

до організації співробітників також вважається інноваційним підходом. Тож 

значну увагу у питанні розвитку інноваційної діяльності в країні слід приділити 

допомозі саме з боку держави. Як із фінансової сторони, так і у законодавчій базі. 

І навіть світовий досвід багатьох успішних країн говорить про те, що у питанні 

інновацій, фінансування із боку держави має значний вплив на загальний їх 

розвиток. Та чим нижчим вважається рівень економічного розвитку, тим більше 

коштів необхідно виділити для покращення становища. Та навіть багато світових 

країн-лідерів на своєму досвіді показали, що один витрачений долар на наукову 

219420

273116

359216

448462

578726
623979

674201

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції



393  

сферу приносить країні від 4 до 7 доларів прибутку. В країнах ЄС середня питома 

вага витрат на інноваційний розвиток країни у відсотках до ВВП становить 

більше 2%, а в Україні даний показник сягає лише 0,48% від загального 

показника ВВП країни [6]. 
На сьогодні основне завдання аграрної політики України має бути 

зосереджене на розвиток  наукової та інноваційної діяльності. Це найефективний 

шлях до припинення економічного спаду країни та подальшого стрімкого 
зростання. На рис. 2 зображені заходи щодо подолання низького рівеня 

інноваційного розвитку сільськогосподарськи підприємств. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Заходи подолати низького рівеня інноваційного розвитку 

сільськогосподарськи підприємств 
Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури 
 

 Основне завдання аграрної політики України на сьогодні має бути 

зосереджене на розвиток  наукової та інноваційної діяльності в першу чергу. Це 

найефективний шлях до припинення економічного спаду країни та подальшого 

стрімкого зростання. На рис. 3. зображена модель процесів формування та 

реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України. 
Зазначимо, що встановлення інноваційних цілей та організаційно-

економічних параметрів розвитку підприємств АПК включають важливі 

наступні кроки: 
- аналіз впливу різних чинників на розвиток підприємств АПК; 
- здійснення аналізу інноваційної діяльності підприємств АПК; 

Для того, щоб подолати низький рівень інноваційного розвитку 

сільськогосподарськи підприємств, необхідно вжити певні заходи: 
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- проведення оцінки основних показників інноваційної спрямованості та 

активності. 
- фінансування на інноваційну діяльність підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Модель процесів формування та реалізації стратегії інноваційного 

розвитку підприємств АПК України 
Джерело: [5] 
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Висновки. Отже, впровадження та використання інноваційних технологій 

в агропромисловій сфері несе із собою загальний прогресивний розвиток 

сільського господарства, допомагає залученню іноземних інвестицій, збільшує 

ефективність процесів виробництва, сприяє зміцненню економічної та технічної 

систем. Але замало лише впроваджувати певні інновації, бо даний вид діяльності 

надалі буде ще більш стрімко розвиватись  не лише в Україні, а й у світі. За 

підсумками досліджень можна сказати, що загальні інноваційні процеси в 

Україні наразі знаходяться на стадії розвитку, даний вид діяльності не можна 

назвати стабільно зростаючим. Проте якщо окремо виділити саме інноваційні 

процеси в агропромисловості, то можна дійти до висновку, що держава приділяє 

саме цьому сектору значну увагу у розвитку наукових досліджень. Необхідно 

лише обрати правильний шлях, який допоможе ефективно використовувати весь 

потенціал України у сільському господарстві. Зокрема, здатність  до  реалізації  

інноваційної  стратегії  розвитку АПК стає  необхідною  умовою  досягнення  

якісного економічного  зростання,  науково-технічного  прогресу і  високої  

конкурентоспроможності  організації.   
Відтак, для розвитку сільського господарства потрібно впроваджувати 

прогресивні техніко-технологічні, організаційно-економічні та інші рішення, які 

будуть спрямовані на поліпшення якості продукції, підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності виробництва 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  
BLOCKCHAIN У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Анотація. Незважаючи на постійне удосконалення технологій захисту 

даних і створення нових засобів, їх вразливість у сучасних умовах не тільки не 

зменшується, а й постійно зростає. Це пов’язано з тим, що зловмисники завжди 

знаходяться на крок попереду від фахівців із захисту, а превентивні заходи не 

можуть покрити всі можливі вектори атак. Тому актуальність проблем, 

пов’язаних із захистом інформації, усе більше посилюється. У статті досліджено 

теоретичну сутність поняття blockchain, етапи його розвитку у часі, переваги 

та недоліки. Проаналізовано схему алгоритму функціонування blockchain 

технології, а також визначено три умовні області застосування даної технології. 

Обґрунтовано рейтинг індексу прийняття криптовалюти у світі. 
 
Аnnotation. Despite the constant improvement of data protection technologies 

and the creation of new tools, their vulnerability in modern conditions not only does 
not decrease, but also constantly increases. This is due to the fact that attackers are 
always one step ahead of security professionals, and preventive measures cannot cover 
all possible attack vectors. Therefore, the relevance of problems related to information 
protection is increasing. The article examines the theoretical essence of the concept of 
blockchain, the stages of its development over time, advantages and disadvantages. 
The scheme of the blockchain technology functioning algorithm was analyzed, and 
three conditional areas of application of this technology were also determined. The 
ranking of the cryptocurrency acceptance index in the world is substantiated. 
 

Вступ. У сучасному світі дуже швидко розвиваються і впроваджуються 

прогресивні технології, які пов’язані, передусім, з використанням новітніх 

інформаційних систем. Сучасні засоби захисту не можуть забезпечити достатній 

рівень захищенності інформації від комплексу ціленаправлених атак, які несуть 

найбільшу загрозу. Найкращим засобом захисту є робота на випередження, тобто 

зробити так, щоб у злочинця навіть не було змоги скомпрометувати систему. З 

точки зору цілісності, чудовим рішенням є технологія блокчейн (blockchain). 
Саме вона дозволяє забезпечити 100% захист певних властивостей інформації 

апріорі, або це вже буде не блокчейн. Саме це твердження і зумовлює 

актуальність обраної теми.  
Блокчейн може бути застосований для перевірки оновлень, боротьби з 
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DDoS, захисту периметру пристроїв, відмови від паролів, захисту ланцюжків 

поставок, контролю цілісності політик і конфігурацій, а також для управління 

ідентифікаційними даними. І це тільки початок, оскільки блокчейн напрямлений 

на захист цілісності інформації, що є одною із основних властивостей 

інформації. Атаки на конфіденційність, цілісність і доступність є основним 

набором зловмисників, за допомогою яких вони шукають слабке місце, щоб 

потрапити у систему та скомпрометувати її. Блокчейн пропонує абсолютну 

цілісність, яку неможливо підробити. 
Виклад основного матеріалу. Blockchain – це технологія розподілених 

баз даних, яка базується на постійно зростаючому ланцюжку записів. На початку 

свого існування застосовувалася в криптовалютах, а саме в технології біткоїна, 

оскільки давала змогу проводити ланцюгові транзакції з високим рівнем захисту 

від фальсифікації та підробки чи викрадення даних, а також високою швидкістю 

обробки операцій [1, с. 120]. Етапи розвитку в часовому розрізі blockchain-
технології подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Етапи розвитку Blockchain-технологій у розрізі часу 

Номер 

етапу 
Часовий 

період 
Зміст етапу розвитку Blockchain-технологій 

Етап 1 2014-2016 рр. 
Аналіз можливостей упровадження Blockchain для індустрії 

фінансових послуг. 

Етап 2 1017-2018 рр. 

Перевірка концепцій, здатних вплинути на бізнес, і 

Blockchainрішень щодо убезпечення діяльності фінансових 

установ. На сьогодні експерти виокремлюють сім 

перспективних напрямів впровадження Blockchain-технологій, 

а саме: документарні операції, синдиковані запозичення, 

кліринг і взаєморозрахунки, цифрова ідентифікація особи, 

кредитування, контракти. 

Етап 3 2019-2020 рр. 
Поява спільної інфраструктури, АРІ та інтерфейсів для 

розширення сфери використання Blockchain. 

Етап 4 2021-2025 рр. 
Активний розвиток Blockchain-мереж, завершення формування 

та утвердження стандартів операційної сумісності й 

комунікаційних каналів. 
Джерело: [2] 

 
В загальному вигляді цю технологію можна представити як постійно 

зростаючу послідовність блоків, розподілених між учасниками. У кожен блок 

додається часова відмітка (хешсума), які складаються в суворо визначений 

ланцюжок. Якщо спробувати змінити таку послідовність, то система відкине 

такий ланцюжок, оскільки послідовність буде визначено як неправильну. Для 

того щоб запобігти читанню правильної хеш-суми, технологія блокчейн 

використовує декілька засобів захисту, серед яких найважливішим є доказ 

роботи та доказ володіння. З цього слідує те, що учасники транзакцій не можуть 

обманути один одного, а дані є прозорими, оскільки наявна єдина база даних [1, 

с. 120]. Більше детально що таке blockchain технологія і як вона функціонує 

представлено на рис. 1. 
З технічної сторони ланцюжки блоків записуються таким чином, що на 
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кожному комп’ютері підключеному до системи, зберігається копія всієї 

інформації, яка завантажується автоматично без волі користувача в момент 

приєднання до системи. Отже, при спробі комп’ютерної атаки або попадання 

вірусу до одного з користувачів це не зможе призвести до знищення всього 

реєстру, залишиться хоча копія, яка згодом відновить знову весь ланцюжок. Так, 

у ході здійснення різних операцій в систему пов’язаних між собою блоків 

виробляється новий код, який вбудовується в наявний ланцюжок. А отже у разі, 

наприклад, хакерської атаки чи несанкціонованого доступу до електронних 

матеріалів судової справи ланцюжок не руйнується, а просто відкидає цей 

елемент. Дане «відторгнення» свідчить про те, що цей блок є невірним і містить 

у собі спроби зламати систему, що говорить про дуже високий рівень 

захищеності системи та достовірності внесеної інформації [4, с. 62]. 

 
Рис. 1. Алгоритм функціонування blockchain технології 

Джерело: [3, с. 35] 
 
У книзі «Блокчейн. Схема нової економіки» (Blockchain. Blueprint for a 

New Economy [5]), дослідник і засновник інституту Blockchain-досліджень, 

Мелані Свон (Melanie Swan), виділяє три умовні області застосування даної 

технології: 
- Blockchain 1.0 – це валюта (криптовалюта застосовуються в різних 

додатках, що мають відношення до фінансових транзакціях, наприклад системи 

переказів й цифрових платежів); 
- Blockchain 2.0 – це контракти (додатки в області економіки, ринків і 

фінансів, що працюють з різними типами інструментів – акціями, облігаціями, 
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ф’ючерсами, заставними, правовими документами, 
активами і контрактами); 
- Blockchain 3.0 – додатки, сфера яких виходить за рамки фінансових 

транзакцій і ринків (поширюються на сфери державного управління, охорони 

здоров’я, науки, освіти та ін.). 
Серед переваг технології блокчейн можна виділити такі, як: 
– захищеність та дворівнева ідентифікація користувачів за допомогою 

закритого та відкритого ключів, а також цифрового підпису; 
– послідовні ланцюги унеможливлюють несанкціоновану зміну 

інформації; 
– за допомогою високорівневих мов програмування дає змогу створювати 

бізнес-логіку, що допомагає у прийнятті управлінських рішень. 
Недоліками цієї технології є відсутність єдиної нормативної бази, що 

регулює використання цієї технології. Це спричиняє те, що рівень довіри 

користувачів технології значно нижчий. Великим недоліком для малих компаній 

є велика енергозатратність цієї технології, і хоча з часом всі витрати 

покриваються, початкові етапи використання є досить затратними [1, c. 121]. 
Загалом технологія блокчейну будується на 3 величезних китах, що 

відокремлюють її від інших технологій: децентралізованість, незмінність, 

прозорість. Ці принципи відображають деякі аспекти кібербезпеки. Розглянемо 

кожну з характеристик детальніше з точки зору інформаційної безпеки. 
Децентралізація є ефективним засобом проти фальсифікації баз даних. В 

середньостатистичних мережах, де є головний центр, зловмисникам достатньо 

завдати непоправної шкоди цьому центру, що є єдиною точкою відмови. В 

децентралізованій мережі такий підхід не може бути реалізований, оскільки дані 

зберігаються розподілено. Єдиний вихід – модифікувати ці дані у кожного 

учасника. Але тепер постає питання як змусити більшість підтвердити цю зміну 

та внести в ланцюжок [6, с. 166]. 
У кінці 2018 року IBM запустила платформу Food Trust, щоб допомогти 

компаніям боротися з контрафактом і вчасно реалізовувати товар, у якого 
закінчується термін придатності. До платформи підключилися такі компанії, як 

Nestle, Unilever, мережі супермаркетів Walmart і Carrefour. Це обходиться їм у 

десятки тисяч доларів, але допомагає заощадити в сотні разів більше. Блокчейн 

явно зарекомендував себе новим рівнем розвитку індустрії, навіть за межами 
сектора інформаційної безпеки [6, с. 167]. 

Технологія блокчейну нерозривно пов’язана із цифровими валютами, тому 

і в цій сфері спостерігаються певні зрушення, особливо в аспекті прийняття 

криптовалют. Україна за результатами дослідження глобального індексу 

прийняття криптовалют очолює список країн, де спостерігається бурхливе 

поширення користування критовалютами. Дані були опублікованні у звіті 

«Chainalysis 2020 Geography of Cryptocurrency» 2022 року [7]. Рейтинг країн за 

індексом прийняття показано в табл. 2. 
Жодна з країн не збирається зупинятися на досягнутому та створює 

сприятливі умови для розвитку ринку цифрових валют. Як показав досвід 

використання цифрових валют, криптографія та продумані економічні стимули 
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можуть створити безпечний спосіб зберігання і управління фінансовими 

активами та інформацією, включаючи особисту інформацію. 
Таблиця 2 

Рейтинг індексу прийняття криптовалюти у світі 

Країна Ранг 

Рейтинг показників 
Отримана 
цінність в 

ланцюзі 

Отримана 
роздрібна 

вартість 

Кількість 
онлайн-

депозитів 

Вартість обміну 
P2P 

В’єтнам 1 5 7 2 5 
Філіппіни 2 4 13 66 4 
Україна 3 6 10 39 6 
Індія 4 1 1 82 1 
США 5 3 3 111 3 
Пакистан 6 10 22 50 10 
Бразилія 7 7 8 113 7 
Таїланд 8 12 5 61 12 
росія 9 8 11 109 8 
Китай 10 2 6 144 2 

Джерело: [7] 
 
Якщо порівнювати технологію блокчейн з іншими технологіями, які 

застосовуються в системах кібербезпеки, то можна стверджувати, що вона може 

бути не менш ефективною, а деякі технології здатна успішно замінити. 

Технологія блокчейн спроможна вирішувати ті ж задачі, що зараз вирішуються 

за допомогою таких технологій, як розширене управління ідентифікацією та 

доступом, криптографічні технології, попередження втрат даних, 

автоматизоване управління політиками тощо. Ланцюг блоків транзакцій, кожен 

з яких має хеш з даними про попередні транзакції, здатен фіксувати кожну 

найменшу зміну в системі та зберігати історичні дані про будь-які зміни в системі 

на кожному її вузлі.  
Висновки. Незалежно від того, де і як використовується блокчейн, 

ключовим фактором його використання як технології захисту інформації є 

децентралізація. Коли контроль доступу, мережевий трафік і навіть самі дані 

більше не зберігаються в одному місці, кіберзлочинцям стає набагато складніше 

атакувати інформаційні ресурси. 
Блокчейн за своєю природою може забезпечити абсолютну цілісність 

інформації, що значно підвищить захищеність системи захисту від таких атак, як 

модифікації, імітація відправника, повторна передача повідомлення чи відмова 

від повідомлення. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ВІЙНИ В 

УКРАЇНІ 
 

Анотація. В статті описано еколого-економічні наслідки війни росії 

проти Україні. Зазначено, що росія, згідно міжнародних нормативно-правих 

актів, вчиняє екологічні злочини на території України. Проаналізовано кількість 

воєнних злочинів росії проти довкілля України. Охарактеризовано методику, 

відповідно до якої здійснюється оцінка збитків довкіллю, а також досліджено 

орієнтовні розрахунки збитків довкіллю України внаслідок війни. Зроблено 

висновок про те, що зважаючи на незавершення бойових дій на території 

України, кількість екозлочинів надалі зростає, а їх наслідки будуть відчутні нам 

навіть після війни. 
 
Аnnotation. The article describes the environmental and economic 

consequences of russia’s war against Ukraine. It is noted that russia, in accordance 

with international legal acts, commits environmental crimes on the territory of 
Ukraine. The number of war crimes of russia against the environment of Ukraine is 
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analyzed. The methodology according to which the assessment of environmental 
damage is carried out is characterized, as well as approximate calculations of damage 
to the environment of Ukraine as a result of the war. It is concluded that due to the 
unfinished hostilities on the territory of Ukraine, the number of eco-crimes is growing 
in the future, and their consequences will be felt even after the war. 

 
Вступ. Найжахливішим наслідком вторгнення рф на територію України є 

серйозні втрати серед людей: і цивільних, і військових. Війна забирає у нас 

найцінніше – життя. Вона руйнує інфраструктуру, завдає економічних збитків, 

змушує тисячі людей покидати свою державу. На тлі людських втрат наслідки 

для довкілля можуть здаватись проблемою не першочерговою, але страждання, 

які війна завдає довкіллю, ще не одне десятиліття будуть нагадувати про 

повномасштабне російське вторгнення, а численні випадки цілеспрямованого 

знищення природних ресурсів та інфраструктурних об’єктів мають риси екоциду 

проти українського народу. [1]. Внаслідок загарбницьких дій російських військ 

склалася загроза радіаційній безпеці України. Всі українські реактори 

знаходяться в зоні ризику, адже обстріл або ракетна атака на активну зону одного 

або кількох із 15 реакторів чотирьох діючих атомних електростанцій України 

може призвести до широкомасштабної ядерної катастрофи [2].  
Виклад основного матеріалу. Вплив воєнних конфліктів на навколишнє 

середовище дуже різний. Деякі міжнародні збройні конфлікти можуть бути 

короткими, але дуже руйнівними. Є війни, які тривають десятиліттями, але вони 

ведуться з низькою інтенсивністю. Конфлікти високої інтенсивності вимагають 

і споживають величезну кількість палива, що призводить до масових викидів CO2 
і сприяє зміні клімату. Масштабні переміщення транспортних засобів, 

інтенсивне використання вибухонебезпечних предметів можуть призвести до 

широкого фізичного пошкодження чутливих ландшафтів і георізноманіття. 

Використання вибухової зброї в міських районах створює величезну кількість 

уламків, які можуть спричинити забруднення повітря та ґрунту. Забруднення 

також може бути спричинено пошкодженням легкої промисловості та екологічно 

чутливої інфраструктури, наприклад водоочисних споруд. Втрата постачання 

енергії може мати негативні наслідки, які завдають шкоди навколишньому 

середовищу, зупиняючи очисні споруди або насосні системи, або може 

призвести до використання більш забрудненого палива або побутових 

генераторів, тощо [3]. 
Відповідно до I Протоколу до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів, прийнятого у 1977 році, від держав, які ведуть війну, вимагається 

захищати природне середовище від «масштабних, довготривалих і серйозних 

уражень», та забороняються методи чи засоби ведення війни, «які мають на меті 

або можуть призвести до» заподіяння такої шкоди. 
24-й Принцип Декларації Ріо про навколишнє середовище та розвиток 

проголошує, що війна за своєю суттю є руйнівною для сталого розвитку. Тому 

держави поважають міжнародне право, що забезпечує захист довкілля під час 

збройного конфлікту, і, якщо необхідно, а також співпрацюють заради його 
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подальшого розвитку. 
Міжнародний Суд Справедливості у Консультативному Висновку щодо 

Законності Загрози або Використання Ядерної Зброї постановив, що екологічні 

зобов’язання – зокрема зобов’язання держав гарантувати, що діяльність в межах 

їхньої юрисдикції чи контролю не завдає негативного впливу на довкілля інших 

держав –застосовуються в контексті збройного конфлікту, принаймні, якщо вони 

не суперечать військовому праву. 
Військові дії росії, безперечно, є невиправданим і неспровокованим актом 

агресії проти незалежної і суверенної України, а також порушенням усіх 

існуючих норм міжнародного права щодо охорони природи, сталого розвитку, 

гуманітарного права, основних норм моралі та принципів людського 

співіснування [4]. 
Державна екологічна інспекція створила сайт оперативного Штабу з 

фіксації екозлочинів. Наразі фахівці Штабу створюють максимально зручні 

інструменти для оперативного сповіщення про порушення у сфері екології під 

час бойових дій на території нашої держави. Основним завданням штабу є 

формування переліку всіх порушень у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та притягнення росії до відповідальності за вчинення екозлочинів. 
Кількість воєнних злочинів росії проти довкілля України станом на 

25 жовтня 2022 р. наведено на рис. 1. 
Аналіз даних рис. 1 свідчить про те, що станом на кінець жовтня 2022 р. 

офіційно зафіксовано 250 екозлочинів росії проти довкілля України. Вважаємо, 

що реально їх кількість є значно більшою, воєнні дії не скінчилися і щодня 

агресор руйнує об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, що не може не 

відображатися на навколишньому природному середовищі України. 
Значною загрозою довкіллю та людству є ядерний тероризм та радіаційна 

небезпека. До вторгнення росії в Україну людство ще не знало випадків, щоб 

території атомних станцій ставали майданчиками військових операцій. Проте 24 

лютого 2022 р. Росія захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня 2022 р. – 
Запорізьку АЕС, перетворивши їх на зони воєнних дій. Безпосередню загрозу 

обстрілу зазнала і Південноукраїнська АЕС. Це повністю порушує міжнародні 

угоди, які сама країна-окупант і підписувала. Запорізька АЕС досі перебуває під 

контролем окупантів. Територію Чорнобильської АЕС вони залишили 

31 березня 2022 р. Однак наслідки їхнього знаходження виявилися 

катастрофічними. Як показало проведене німецьким Greenpeace незалежне 

розслідування, військове захоплення Чорнобильської зони призвело до 

збільшення рівня радіації на окупованих територіях Полісся (причому річ може 

йти не лише про Україну, а й про Білорусь) [5].  
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Рис. 1. Кількість воєнних злочинів росії проти довкілля України станом на 

25.10.2022 р. 
Джерело: сформовано автором на основі даних SaveEcoBot [6] 
 

Війна знищує унікальний український чорнозем. Спостерігаючи 
супутникові знімки Ізюмського району Харківської області до і після бойових 

дій (рис. 2), навіть без відповідної кваліфікації можна припустити, що 

використання такого поля після війни буде ускладнене і небезпечне. Знищення 
окупантами родючих земель півдня та сходу України створює не лише проблеми 

продовольчої безпеки, а і є загрозою для степових та лісових природоохоронних 

територій. У сільськогосподарське користування можуть переводити землі, які 
раніше не використовувалися. І це можуть бути території заповідників, 

заказників і національних парків [7]. 

 
Рис. 2. Супутникові знімки орних земель до початку активних бойових дій і 

під час їх на південному сході від Ізюму, Харківська обл., травень 2022 р. 
Джерело: [7] 
 
При детонації ракет та артилерійських снарядів окислюються навколишні 

ґрунти, деревина, дернина, конструкції, а також утворюється низка хімічних 

сполук, а також велика кількість токсичних органічних речовин. Під час вибуху 
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всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції 

вивільняються в атмосферу. В атмосфері оксиди сірки і азоту можуть стати 

причиною кислотних дощів, що змінюють кислотність ґрунту і викликають опіки 

рослин, до яких особливо чутливими є хвойні дерева. Кислотні дощі негативно 

впливають і на організм людини, ссавців та птахів, на стан слизових тканин та 

органів дихання. 
Унаслідок припинення електропостачання Чорнобаївської птахофабрики, 

розташованої поблизу Херсона, на якій на момент початку війни знаходилось 3 

мільйони курей, виникла масштабна біологічна та екологічна катастрофа, 

спричинена неможливістю їх утилізувати. 
В результаті пошкодження інфраструктури України виникла низка загроз і 

викликів, серед яких: аварійне забруднення річок, які є джерелами води для 

промислових та комунальних підприємств і населення; локальне забруднення 

підземних і поверхневих вод внаслідок масштабних розливів нафтопродуктів із 

підірваних резервуарів, від знищеної техніки та інших бойових дій. Також 

суттєво зростає вірогідність руйнування шламосховищ, сміттєзвалищ, що 

загрожує забрудненням водойм та надзвичайними ситуаціями в регіонах. Варто 

вказати і на руйнування унаслідок обстрілів інфраструктури портів вздовж 

узбережжя Чорного та Азовського морів, що призводить до забруднення вод і 

поширення токсинів у море [2]. 
Забруднення водних ресурсів сторонніми предметами та речовинами. 

Наприклад: навмисне або внаслідок результату воєнних дій скидання / 

виливання забруднюючих речовин у річку, озеро, море, інші водні об’єкти; 

потрапляння у водний об’єкт військової техніки чи біологічних об’єктів тощо. В 

Україні немає майже річок, які б не постраждали від наслідків бойових дій. Цього 

року критична ситуація була взагалі з річковою водою. Через посуху рівень води 

в Дністрі опустився на чотири метри, у нормі він має становити 119 метрів на 

рівні моря. Через цьогорічну посуху лінія Дністра відійшла від берега на понад 

п’ять метрів. Не краща ситуація з Дунаєм. Однак там проблеми посилила війна – 
через блокування Чорного моря, а також через відсутність стоку прісної води. На 

територію «Тузлівських лиманів» у перші дні вторгнення було випущено 

близько 200 бомб у різних місцях. Вони завдали чималих збитків: пожежі, вирви 

в землі, величезна шумова атака на біорізноманіття. Зараз частина снарядів, що 

не розірвалися, лежить на дні лиману Бурнас, їх доведеться розмінувати. У 

майбутньому це створить величезну проблему [6]. 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розробило 

Методику розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або 

суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних 

ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди, 
за якою розраховуватимуть обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від російських бомбардувань, а також розмір завданої такими викидами 

шкоди. Відповідна Методика розрахунку неорганізованих викидів 
забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря 

внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану 

та визначення розмірів завданої шкоди набрала чинності 29 квітня 2022 р. [8]. 
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Орієнтовні розрахунки збитків довкіллю, нараховані Державною 

екологічною інспекцією відповідно до затвердженої методики, складають 

1351 млрд грн, зокрема забруднення атмосферного повітря – 924 млрд грн (за 

рахунок: горіння нафтопродуктів 49,349 млрд грн; лісових пожеж 

867,740 млрд грн; загоряння інших об’єктів 6,979 млрд грн); забруднення ґрунтів 

– 2,304 млрд грн; засмічення земель відходами – 424,586 млрд грн [9]. 
Внаслідок воєнних дій вирублено або повалено майже 0,3 млн га лісу, 

порушено об’єктів ПЗФ площею понад 1,24 млн га, розлито 14,589 тис. т 

нафтопродуктів у ґрунти та 11,070 тис. т – у водойми; площа забруднення 

відходами складає майже 1,6 млн м2; зафіксовано 1641 випадків пожеж, які 

спричинили майже 50 млн т викидів у атмосферу та завдали збитків на суму 

191,4 млрд грн [9]. 
Таким чином, навіть якщо завтра війна закінчиться, негативні наслідки для 

довкілля ми будемо спостерігати набагато довше. Зараз уже маємо заміновані 

території, забруднення підземних вод і ґрунтів. Це означає, що залежно від 

масштабів забруднення ми не зможемо використовувати їх роками. 
Висновок. Отже, дослідити та описати всю шкоду довкіллю, завдану 

росією внаслідок воєнного вторгнення на територію України, неможливо. 

Руйнування екосистем, забруднення ґрунтів та водного простору, зменшення 

біорізноманіття, зростання кількості шкідників у лісах  далеко не повний перелік 

екологічних проблем, з якими Україна зіштовхнеться вже після закінчення війни. 

Можна припустити, що майбутня екологічна катастрофа в Україні матиме не 

лише локальний, а й регіональний характер, оскільки забруднення водних та 

морських екосистем, підземних вод можливими радіаційними, хімічними чи 

токсичними відходами матиме транскордонний вплив на деякі країни Європи. 
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ОБЛАСТІ 
 

Анотація. У статті проаналізовано сутність та значення земельних 

ресурсів. Проаналізовано структуру, склад та кількість земельних ресурсів 

Вінницької області. Охарактеризовано форми власності земель Вінницької 

області. Запропоновано концепцію управління земельними ресурсами  
в Україні. 

 
Аnnotation. The article analyzes the essence and significance of land resources. 

The structure, composition and amount of land resources of the Vinnytsia region were 
analyzed. The forms of land ownership of the Vinnytsia region  
are characterized. The concept of land resource management in Ukraine is  
proposed.  
 

Вступ. Державне регулювання у сфері використання земельних ресурсів в 

Україні є ключовим фактором забезпечення результативності суспільно-
політичної та економічної діяльності в країні, виробництва й раціонального 

освоєння її природно-ресурсного потенціалу. Сьогодні цей процес  
потребує поглибленого вивчення, удосконалення й уточнення його  
складових. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз публікацій по темі дослідження 

показав, що питанням економічної ефективності земельних ресурсів присвячено 
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праці таких провідних учених, як: Лазарєва О.В., Ясінецька І.А. Бондаренко 

В.М., Томашук І.В., Паньків З.П., Раснянська А.М., Пасека Д.В. Автори значну 

увагу приділяють обґрунтуванню сутності економічної ефективності 

використання земельних ресурсів та визначенню основних напрямків розвитку 

ринку землі в системі управління. 
Увага до означеної проблеми обумовлена недосконалістю шляхів 

реалізації цілей управління земельними ресурсами на місцевому рівні, та 

оптимізації заходів для вирішення основних завдань державного управління 

земельними ресурсами. 
У сільському господарстві земля виступає як предметом, так і засобом 

праці, тому тема поняття, визначення сутності та значення земельних ресурсів є 

актуальною і на сьогоднішній день. У свою чергу земельні ресурси – це 

компонент природи, землі, що використовуються або можуть бути використані 

у різних галузях господарства як засоби виробництва і предмети його 

споживання [4, с. 122]. 
Земля як економічний ресурс – це ті дарові блага природи, які 

застосовують у виробництві, а саме: орні землі, пасовища, ліси, поклади 

корисних копалин, водні ресурси тощо. Природа постачає людині усі ті 

матеріали, з яких у подальшому виробляються життєві блага, і ті сили, які 

людина використовує у процесі виробництва (сила вітру, води, атома тощо) [3, 

с. 196]. 
У процесі виробництва земля відіграє неоднакову роль. Як об’єкт 

спрямування праці людини для підтримання чи підвищення родючості, 

продуктивності, вона є предметом праці. Як засіб отримання необхідної 

суспільству продукції – засобом виробництва (головним засобом виробництва у 

сільському та лісовому господарствах) і важливим речовим фактором в інших 

сферах виробництва [4, с. 123]. 

 

Рис. 1.1. Структура сільськогосподарських угідь Вінницької області у    
2021 р.,  гис.га 

Джерело: сформовано автором на основі [1]  
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Рис. 1.2. Склад земельних ресурсів Вінницької області за територіальною 

приналежністю тис, га 
Джерело: сформовано автором на основі [1]  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Кількість земельних ресурсів Вінницької області у 2021 р., % 
Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 
Вінницька область належить до лісостепової зони та займає вигідне 

географічне положення. Клімат області – помірно-континентальний, середня 

температура січня: -6°С, середня температура липня: +19°С, річна кількість 

опадів: 520-590 мм, з них 80% випадають у теплий період. Рельєф області 

височинний (Подільське плато, Придніпровська височина). Розглянемо 

детальніше кількість та структуру сільськогосподарських угідь, а також склад 

земельних ресурсів за територіальною приналежністю Вінницької області 

(рис.1.1, 1.2. та 1.3). 
Більш ніж 1,2 млн га сільгоспземель перебуває в приватній власності 

фізичних та юридичних осіб (84,31%), 151 тис. га належать державі та громадам. 

В області є фізичні особи, що володіють більш ніж 100 га сільгоспземель. Таких 

землевласників більше 50 осіб, а п'ятеро з них є власниками понад 500 га кожен. 

Найбільші землекористувачі сільськогосподарських земель Вінницької області 

не мають офіційно вказаного типу власності, тому їхній статус не визначено. 
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Розподіл сільськогосподарських земель Вінницької області за формами 

власності представлено на рис. 1.4.  
 

 

Рис. 1.4. Структура сільськогосподарських земель Вінницької області за 

формами власності у 2021 р., % 
Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 
Сьогодні загострює проблему становлення засад раціонального 

використання сільськогосподарських угідь посилення екологічних дисбалансів, 

що зумовлене порушенням науково обґрунтованих положень господарювання та 

виробництва сільськогосподарської продукції (агротехнічні вимоги 

вирощування сільськогосподарських культур, система сівозмін, інноваційні 

технології обробітку ґрунту та догляду за посівами), дисбалансами розвитку 

рослинницької та тваринницької галузей, що обмежує параметри внесення 

органічних добрив у ґрунт і стримує відтворення природної родючості 

останнього тотальною інтенсифікацією виробничо-господарської діяльності в 

аграрному секторі, посиленням антропогенного навантаження на екосистеми 

сільських територій, недостатнім рівнем відповідальності власників суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі за можливі наслідки поглиблення 

економічних дисбалансів, мізерними розмірами штрафів та санкцій за 

порушення норм екологічного законодавства. 
Вважаємо, що основною проблемою, яка унеможливить або може 

спричинити проблему щодо аналізу стану земельних ресурсів області є 

відсутність повного та прозорого доступу органів місцевого самоврядування до 

єдиної земельно-кадастрової системи країни, як основного інформаційного 

ресурсу щодо сучасного використання земель на території адміністративно-
територіальної одиниці будь-якого рівня. Саме дані єдиної земельно-кадастрової 

системи забезпечують можливість аналізу земельного фонду, зокрема визначити 

динаміку змін структури земельного фонду, процесів якісних змін земель, 

процеси трансформації правовідносин на землю. Тому, доцільно запропонувати 
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дану концепцію (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Концепція управління земельними ресурсами 
Джерело: [2] 
 

Проведення аналітичних досліджень дозволило нам визначити проблеми, 

що впливають на ефективність управління земельними ресурсами Головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області, визначити цілі, функції, 

методи, інструменти управління, дозволило сформувати підходи та напрями 

удосконалення організаційно-правового механізму державного управління 

земельними ресурсами на регіональному рівні. 
Для підвищення ефективності використання земельних ресурсів необхідно 

впроваджувати заходи з вдосконалення структури посівних площ та за 

застосування ґрунтозахисної системи землеробства, раціональної організації 

угідь, удосконалення технологій виробництва сільськогосподарських культур. 

Окрім того, агротехнічна система ведення сільського господарства повинна 

відповідати природно-економічним умовам області  
У зв’язку з цим, розроблені та запропоновані основні напрями щодо 

підвищення управління земельними ресурсами на регіональному рівні, 

удосконалення правової бази, а саме перегляд, розробка, внесення змін до 

законодавчих актів та їх впровадження на практиці. 
Висновки. Здійснивши аналіз наукових праць вчених та проаналізувавши 

структуру, склад та кількість земельних ресурсів Вінницької області. можна 
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зробити висновок, що земельні ресурси – це компонент природи, землі що 

використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства 

як засоби виробництва і предмети його споживання. Було визначено, що земельні 

ресурси є продуктом природи, територіально обмежені і нічим не замінні, які не 

зношуються при раціональному використанні У сільському господарстві земля 

виступає як засобом, так і предметом праці, що становить її найвищу цінність 

для народу. 
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ІНФЛЯЦІЯ, ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ: ЇЇ СУТНІСТЬ ТА 

ФОРМИ ПРОЯВУ 
 

Анотація. У статті розглянуто визначення та сутність інфляції, форми 

її прояву та її значення. Наведено основні причини інфляції у світі. Досліджено 

головні типи інфляції, а також наведено динаміку індексів інфляції в Україні за 

2019-2022 роки. Вказано, що інфляції та економічних криз не уникнула жодна 

країна. Наголошено, що інфляція пропозиції (витрат) виникає внаслідок 

зростання витрат у періоди високого рівня безробіття і неповного 

використання виробничих ресурсів. 
 
Abstract. The article considers the definition and essence of inflation, forms of 

its manifestation and its significance. The main causes of inflation in the world are 
given. The main types of inflation are studied, as well as the dynamics of inflation 
indices in Ukraine for 2019-2022. It is stated that no country has escaped inflation and 
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economic crises. It is emphasized that supply (cost) inflation occurs due to rising costs 
during periods of high unemployment and underutilization of productive resources. 

 
Вступ. У світі немає країни, яка б в останні десятиліття тією чи іншою 

мірою не зазнала втрат від інфляції. Наслідки інфляції складні й різноманітні. 

Високий її рівень перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, 

спричинює економічну і соціальну напруженість у суспільстві [1]. Інфляція - це 

соціально-економічне явище, породжене диспропорціями виробництва в різних 

сферах ринкового господарства. Вона є одним із найтяжчих проявів 

макроекономічної нестабільності. 
Раніше інфляція виникала, як правило, в надзвичайних обставинах. Так, під 

час війн держави часто випускали велику кількість незабезпечених паперових 

грошей для покриття військових видатків. В останні двадцять - тридцять років 

інфляція стала хронічним захворюванням економік багатьох країн світу [2]. 
Є різні погляди на природу і причини інфляції, але переважають два 

напрями: перший розглядає інфляцію як суто грошове явище, спричинене 

порушенням законів грошового обігу; другий - як макроекономічне явище, 

спричинене порушенням пропорцій суспільного відтворення, і насамперед між 

виробництвом і споживанням, попитом і пропозицією товарів.  
Тим часом інфляція є складним, багатостороннім явищем, причини якого 

у взаємодії факторів сфери виробництва і сфери грошового обігу. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У класичній економічній 

теорії, інфляція - це процес підвищення загального рівня цін і, як наслідок, 

зниження купівельної спроможності грошей, або їхнє знецінення. 
У ХІХ ст. в Англії та Франції термін «інфляція» використовувався для 

пояснення надмірного зростання грошової маси, що призводило її знецінення. 

Остаточно цей термін було введено в науковий обіг, щоб теоретично показати 

певний стан економіки після Другої світової війни. Проте далеко не всяке 

зростання цін є інфляційним. Якщо, наприклад, ціни на одні групи товарів чи 

послуг зростають, і досить суттєво, а на інші групи - зменшуються, так що 

загальний рівень цін не змінюється, то таке зростання цін не є інфляційним. 

Зростання цін, зумовлене поліпшенням якості продукції, намаганням позитивно 

вплинути на стан довкілля (що потребує зростання витрат), зміною соціальних 

пріоритетів тощо також не є інфляційним [1]. 
 Інфляція зовні виглядає як знецінення грошей внаслідок їхньої 

надмірної емісії, яка супроводжується зростанням цін на товари та послуги. На 

рис. 1 представлено основні причини інфляції. 
Проте це лише форма прояву, а не глибинна сутність і причина інфляції. 

Звичайно інфляція має свій зовнішній прояв у підвищенні цін. Але не кожне 

підвищення цін служить показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися в 

результаті поліпшення якості продукції, погіршення умов видобутку паливно-
сировинних ресурсів, змінюватися під впливом циклічних і сезонних коливань 

виробництва, стихійних лих і т. ін. Але це будуть, як правило, не інфляційні, а 

певною мірою природні періодичні зміни цін на окремі товари і послуги. 
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Насправді ж інфляція є результатом порушення економічної рівноваги, яка 

зумовлена комплексом внутрішніх і зовнішніх причин [3]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Основні причини інфляції 

Джерело: [3] 
 
Зростання загального рівня цін, або інфляцію, вимірюють за допомогою 

індексів цін. Той чи інший індекс цін характеризує рівень інфляції, який показує, 

як змінилися ціни в національній економіці за певний період. Економісти 

обчислюють також темп інфляції, який показує, прискорилася чи уповільнилася 

інфляція за певний період. Темп інфляції визначають за формулою: Темп інфляції 

= Пt – Пt-1 / Пt-1 х 100%, 
де: Пt - рівень цін у поточному періоді; 
Пt-1 - рівень цін у попередньому періоді [4]. Інфляція може набувати 

різноманітних форм (рис. 2). 
Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що 

призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не 

обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного 

життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, 

фінансовий ринок, але перед усім страждають люди. Під час інфляції мають 

місце такі явища як: 
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- знецінювання грошей стосовно золота. 
- знецінювання грошей щодо товару. 
- знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація типів інфляції 
Джерело: [4] 
 
За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції:  
- повзуча інфляція - яка проявляється в тривалому поступовому зростанні 

цін (не більше 10 % на рік); 
- галопуюча інфляція - зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному 

вимірі; 
- гіперінфляція - з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та 

ін. відсотків зростання цін в річному вимірі) [5].  
За характером прояву виділяють відкриту та приховану інфляцію: 
- відкрита інфляція з’являється сама по собі без жорсткого контролю 

держави. Це звична інфляція. Прихована інфляція - це коли ціни та зарплати 

повністю контролює держава. При такій інфляції з’являється дефіцит. Товари, 
які мають дорожчати, залишаються доступними, а виробник втрачає можливість 

задовольнити попит. 
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Є збалансована інфляція - коли ціни на всі товари зростають рівномірно, та 

незбалансована інфляція - коли ціни на різні товари збільшуються нерівномірно 
[6].  

Економісти поділяють інфляцію, з одного боку, на передбачену й 

непередбачену: 
Передбачена  це інфляція, яку учасники ринкового процесу очікували і 

захистилися від її згубних впливів. 
Непередбачена інфляція є несподіваною для економічних суб'єктів. 

Збалансованою є інфляція, в процесі якої відносні ціни не змінюються. І навпаки, 

незбалансована інфляція супроводжується зміною відносних цін товарів, послуг 

та ресурсів. Ця класифікація дає змогу глибше аналізувати соціально-економічні 
наслідки інфляції. Залежно від причин і механізму зростання загального рівня 

цін розрізняють інфляцію попиту та інфляцію витрат, або інфляцію пропозиції. 
Інфляція попиту простежується тоді, коли сукупний попит зростає швидше 

за виробничий потенціал економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити 

попит і пропозицію. Отже, суть інфляції попиту полягає в тому, що надто багато 

грошей полює на надто малу кількість товарів. Інфляція пропозиції (витрат) 
виникає внаслідок зростання витрат у періоди високого рівня безробіття і 

неповного використання виробничих ресурсів [4].  
Індекс інфляції, або, що теж саме, індекс споживчих цін - показник, що 

характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує 
населення для невиробничого споживання. Індекс інфляції в Україні у березні 

2022 р. становив 104,5%, а у квітні - 103,1% (табл. 1) [7]. 
Таблиця 1  

Динаміка індексів інфляції в Україні за 2019-2021 рр., (%) 

Назва місяця 
Роки Відхилення 

2021(+/-)2019 
2019 2020 2021 

Січень 101,0 100,2  101,3 0,3 
Лютий 100,5  99,7  101,0  0,5 

Березень 100,9  100,8 101,7  0,8 
Квітень 101,0  100,8  100,7 -0,3 
Травень 100,7  100,3 101,3  0,6 
Червень  99,5  100,2 100,2  0,7 
Липень 99,4  99,4 100,1  0,7 
Серпень  99,7 99,8 99,8  0,1 
Вересень 100,7  100,5  101,2 0,5 
Жовтень 100,7  101,0  100,9 0,2 
Листопад   100,1 101,3  100,8  0,7 
Грудень 99,8  100,9 100,6  0,8 

Всього за рік: 104,1  105,0   110,0 х 
Джерело: сформовано за даними [7] 

 
Отже, сьогодні у світі спостерігаються нові економічні явища, які дещо 

змінюють закони економіки. Раніше збільшення коштів в економіці з 

подальшим неминучим зростанням споживання призводили до прискорення 

інфляції та розігріву економіки. Інфляції та економічних криз не уникнула 

жодна країна. Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило, оновленням 
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економіки і її підйомом. Тому більшість дослідників роздивляються кризи як 

переломний момент в науково-технічному, соціальному, політичному і 

економічному розвитку. Історичні ситуації не повторюються однозначно, і 

тому навіть власний досвід потребує переосмислення в умовах сьогодення. 

Засоби, що допомогли іншим країнам вийти із кризи і подолати інфляцію, 

мабуть, повинні по-іншому використатися стосовно до конкретної ситуації. 
Передусім, слід по можливості найбільш точно поставити діагноз, 

якого виду інфляцію і кризу ми переживаємо. Тоді можна буде оцінити 

альтернативи виходу з ситуації, що склалася.  
Висновки. Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні в 

наслідок порушення закону грошового обігу. Соціально-економічними 

наслідками інфляції є посилення диспропорцій в економіці, дезорганізація 

господарських зв'язків, криза державних фінансів, активізація спекуляції та 

«тіньової» економіки, посилення злочинності, корупція. Негативним наслідком 

інфляції є зниження життєвого рівня населення, знецінення трудових 

заощаджень. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
 

Анотація. У теперішній час вже є віднесений фактор „соціальної 

відповідальності” до систем найважливіших цінностей людства. На 

сьогоднішній день він має стати головним принципом спеціаліста та 

фундаментом для нашого підростаючого покоління. Ось чому соціальна 

відповідальність для майбутніх професіоналів своєї справи є важливим пунктом 

легкого змінення кризових ситуацій на благополучні системи цінностей 

сучасного соціуму. 
 
Abstract. At the present time, the factor of "social responsibility" is already 

assigned to the systems of the most important values of humanity. Today, it should 
become the main principle of the specialist and the foundation for our younger 
generation. That is why social responsibility for future professionals is an important 
point for easily changing crisis situations to prosperous value systems of modern 
society. 

 
Вступ. Соціальний розвиток національної економіки прямо пов'язаний із 

подальшим удосконаленням системи державного регулювання й управлінням 

фінансовим забезпеченням секторів соціальної сфери. В умовах розвитку 

інноваційного напряму національної економіки важливо визначити пріоритетні 

напрямки фінансування секторів соціальної сфери та соціальної інфраструктури, 

а також запровадити інноваційні технології фінансування, що дозволить у 

подальшому реалізувати комплексне програмно-цільове фінансування 

соціального розвитку [2, c. 33]. 
Забезпечення в Україні сталого економічного зростання, інтеграційні 

процеси приєднання до ЄС, Організації економічного співробітництва та 

розвитку (далі - ОЕСР) потребують запровадження сучасних механізмів 

взаємодії держави і бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які дадуть змогу 

посилити взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя, створити 

умови для подальшого соціально-економічного розвитку держави та суспільства 

[3]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна відповідальність 

бізнесу  це добровільне пожертвування фірми для розвитку суспільства в 

економічній, соціальній і екологічній сферах, що пов'язане цілковито з основною 

сферою діяльності різних типів бізнесу, того, що виходить за межі якогось, 

встановленого законом мінімуму.  
Саме тоді соціальна відповідальність бізнесу аналізується як одна з 

головних складових PR-концепцій бізнесу, якій визначають доволі велику 

функцію. Основний задум заклечається в тому, що компанії мають об’єднувати 

різновиди діяльності, що приносять прибуток з діями, що надають користь 

оточуючим. 
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Отже, соціально-відповідальна організація не має трудитись, лише для 

максимального збільшення прибутку, а повинна впроваджувати постанови та 

приводити в дію рішення, що є узгодженими з погляду цілей і моральних 

стандартів людства. 
 Впровадження та еволюція головних принципів соціальної 

відповідальності здійснювалася в такій черговості: 
  базова концепція корпоративної соціальної відповідальності 

(розпочалась 1950 року та тривала до 1970 років.); 
  концепція корпоративної соціальної сприйнятливості (розпочалась 

1970 року та тривала до 1990 років.); 
  концепція корпоративної соціальної діяльності (розпочалась 1980 

року та тривала до 2000 років.). 
Сьогодні поняття “соціально відповідальний бізнес” визначає 

відповідальну поведінку суб’єктів господарської діяльності за вплив їх рішень і 

дій на суспільство, навколишнє природне середовище, яка сприяє сталому 

розвиткові суспільства, зокрема забезпеченню добробуту населення; враховує 
очікування суб’єктів господарської діяльності та суспільства; відповідає 

законодавству і міжнародним нормам поведінки; інтегрована у діяльність 

суб’єкта господарської діяльності. 
Таким чином, розвиток соціально відповідального бізнесу є добровільною 

діяльністю суб’єктів господарської діяльності, спрямованою на дотримання 

високих стандартів операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів 
та якості роботи з персоналом, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище; створення довіри між бізнесом, суспільством і державою; 

покращення результативності бізнесу та показників прибутковості у 
довгостроковому періоді.  

У 2010 році було прийнято Міжнародне керівництво із соціальної 

відповідальності. 
Ведення соціально відповідального бізнесу сьогодні запроваджено як 

суб’єктами господарської діяльності в різних державах, так і міжнародними 

організаціями (ООН в рамках Глобального договору, Міжнародна організація 

праці, Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Організація 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку, Рада Європи, Європейська 

організація якості, Міжнародна організація із стандартизації) [3].  
До 2020 р. соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) була системою, що 

нараховувала приблизно 80 видів тлумачень. Я хочу навести один з них, що став 

більш сталим та затвердженим: 
Для того, щоб більш широко зрозуміти суть СВБ, можна продемонструвати 

порівняння переваг та недоліків, що зображені в таблиці 1: 
Таблиця 1 

Порівняння переваг та недоліків соціальної відповідальності бізнесу 
Аргументи за Аргументи проти 

Довгострокова зацікавленість 

підприємства в добробуті суспільства 
Відказ від всесвітнього максимального 

збільшення прибутку 
Зростає рівень репутації конкретно 

врахованих компаній 
Утрата, в наслідок, соціальної активності 
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Створення умов для підтримки існування 

фірми як єдиної системи 
Недостатній спектр навичок для прийняття 

рішень, щодо соціальних завдань 
Зменшення проявів контролю бізнесу 

державою 
Послаблення значущості для 

фундаментальних завдань підприємства 
Бізнес відповідає соціокультурним 

стандартам 
Зменшення міжнародного платіжного 

балансу 
Зменшення кількості загроз для 

акціонерів щодо диверсифікації 

інвестиційного портфеля 

Занадто велике зосередження влади в руках 

бізнесу 

Новітні методи подолання соціальних 

дилем 
Послаблення суспільного контролю 

Наявність у бізнесі потрібних резервів Нестача широкого аспекту суспільної 

підтримки 
Перспектива змінення соціальних 

проблем у рентабельний бізнес 

 

Запобіжні заходи для соціальних проблем 

кращі ніж боротьба з наслідками 

 

Джерело: складено автором за [1] 

 
У 2014-2022 роках вітчизняні суб’єкти господарської діяльності 

спрямовували свої кошти на допомогу військовим формуванням та внутрішньо 

переміщеним особам, надавали професійні послуги з розроблення проєктів актів 

законодавства державним установам на добровільній та безоплатній основі 

тощо. Події в Україні вимагають дедалі більшої уваги як Уряду, так і бізнесу у 

вирішенні таких питань: 
 забезпечення житлом і працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб; 
 лікування та адаптація військовослужбовців; 
 будівництво соціального житла; 
 забезпечення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням; 
 будівництво та облаштування шкіл і дитячих будинків; 
 реалізація соціальних проєктів [3]. 
Як вважає Європейська комісія, завдання якої полягає в розв’язанні питань 

функціонування готельного бізнесу, являтись соціально відповідальним 

комерційним підприємством в період високого рівня еволюції добробуту й 

економіки людства, а це означає: не лише дотримуватися встановлених 

законодавством вимог зобов’язань і вимог, а вкладати в капітал людей, довкілля 

та стосунки з усіма, хто є зацікавлений обома сторонами, що є гарантією 

постійного зростання комерційного бізнесу, збільшення рівня інноваційного 

потенціалу та рівня конкурентоспроможності. 
Усі готелі всесвіту прагнуть започаткувати та запровадити новітні, сучасні 

програми соціальної відповідальності, що відрізнятимуться від інших готелів. 

Найбільш значущими є заходи, такі, як: допомога дитячим будинкам і захист 

навколишнього середовища.  
На сьогодні, під час довготривалої кризи, ще більш актуальною є соціальна 

відповідальність, так, як при збільшенні конкурентів на ринку готельних послуг 
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головним завданням компаній у час складних фінансових умов є виживання на 

ринку.  
Майбутній стан всякого бізнесу тісно пов’язаний з благополуччям соціуму, 

стабільністю, культурою й освітою в певній країні, саме тому місцеві готельні 

сектори змушені проявляти надзвичайно активну соціально відповідальний 

статус. До свого соціального завдання готельний бізнес повинен відноситись не 

як до «одноразової» соціальної кампанії, а як до солідарної роботи влади та 

бізнесу у постанові значущих для суспільства питань. Рушійними силами 

соціальної політики місцевих готельних секторів окрім запровадження 

енергоефективних технологій мають бути благодійна та спонсорська діяльність, 

що включають в себе підтримання бізнес-проєктів в таких галузях, як: спорт, 

ділові конференції, виставки, ну і звичайно ж допомога соціально незахищеним 

верствам населення і т. д.. 
Готельні підприємства все більше зацікавлюють інвесторів, особливо 

іноземців, тому що вони аналізують не лише економічні показники організацій.  
Проголошена концепція соціальної відповідальності є хорошим 

прикладом, яким можна користуватися в процесі розробки систем заходів, 

заохочуючи соціально відповідальну поведінку бізнесменів.  
Наприклад, мережа готелів Premier Hotels and Resorts є кшталтом 

соціально відповідального бізнесу. У мережі Premier Hotels and Resorts було 

запроваджено програму соціальної відповідальності «Щасливий світ». 
 Програма передбачає такі напрями діяльності:  
– зниження навантаження на довкілля з боку готелю;  
– підтримання та популяризація регіональної культурної та історичної 

спадщини;  
– надання дієвої допомоги соціально незахищеним та тяжко хворим дітям;  
– відповідальне ставлення до працівників та партнерів, а також до 

навколишнього середовища.  
Мережа готелів Premier Hotels and Resorts беруть під патронат дитячі 

будинки та лікарні в різних регіонах, підтримують інститут донорства та всіляко 

сприяють ідеї донорства серед співробітників, розміщують у вестибюлях 
скарбнички для збору пожертвувань на користь дитячих будинків, які 

знаходяться під патронатом відповідного готелю.  
Мережа Premier Hotels and Resorts відмовилась від теплопостачання від 

міської мережі й побудували власні газові котельні. Таке рішення, як 

транспортування енергоносія до споживача, а не теплової енергії, забезпечило 

максимум ефективності такої енергосистеми.  
У мережі готелів Прем’єр було замінено на світлодіодні більше 90 % 

лампочок у 15 тис. світильників. Задля зниження споживання прісної води в 

готелях мережі було встановлено ричанні змішувачі, побутову сантехніку з 

обмежувачами потоку води, ретельно налаштовано всі сантехнічні прибори. 

Пральні було обладнано професійними пральними машинами зі зниженим 

водоспоживанням.  
Більше 20 років готелі Premier Hotels and Resorts використовують 

безфосфатні миючи засоби та засоби для прання. Дванадцять вентиляторних 
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установок системи вентиляції повітря було обладнано моделями частотного 

керування. Завдяки еластичному автоматизованому керуванню вентиляцією 

споживання електроенергії знизилося на 15– 20 %.  
За ініціативи готельєрів було розроблено та впроваджено систему 

роздільної утилізації відходів. Їх ретельно сортирують за типом: скло, пластик, 

папір, метали, харчові відходи, кухонні жири, електроніка та техніка, відходи від 

експлуатації транспорту тощо. Основними критеріями обрання постачальників 

товарів є зниження долі тари й упаковки та політика соціальної відповідальності.  
Таким чином, мережа готелів Premier Hotels and Resorts популяризує 

відповідальне ставлення до довкілля серед гостей, партнерів та працівників. 

Гостей заохочують до зменшення частоти заміни постільної білизни та 

рушників. А працівники всіх ланок під час стажування проходять курс 

прикладної екологічної грамоти. Виходячи з вищевикладеного, важливо 

зазначити, що соціальна відповідальність починається з середини, компанія не 

може називати себе соціально відповідальною, якщо вона створила проєкт для 

дітей сиріт, але її співробітники працюють у жахливих умовах і не отримують 

вчасно заробітну плату [5]. 
Висновки. Узагальнюючи можна сказати, що для знищення вхідних 

перешкод на ринку готельних послуг, однією з найважливіших речей є розуміння 

підприємцями зв'язку між економічною та соціальною сутністю функції 

підприємництва, а основне – справжні вчинки держави та бізнесу, що утворюють 

більш підходящі домовленості для гармонійного поєднання їх інтересів, 

розподілу тягаря за рішеннями соціальних проблем суспільства, зменшення 

негативних наслідків кризового періоду. 
Можливостями подальших досліджень є проєктування та приведення в дію 

програм реалізації стратегії соціальної відповідальності готельного бізнесу. 
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бізнесу в Україні на період до 2030 року. URL.: 
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РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

Анотація. У статті проаналізовано основні складові індустрії 

гостинності та тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Саме 

гостинність епохами проходила різний напрям від створення певних зручностей 

до потужних мереж ресторанів та готелів. Всі сегменти гостинності 

охоплюють форми діяльності в сфері послуг, а саме  
прийняття, розміщення чи обслуговування гостей з різними фінансовими  
можливостями. 

 
Abstract. The article analyzes the main components of the hospitality industry 

and the development trends of the hotel and restaurant business. Over the centuries, 
hospitality itself has taken a different path from creating amenities to powerful chains 
of restaurants and hotels. All components of hospitality include forms of activity in the 
field of services, namely reception, accommodation or service of guests with different 
financial capabilities. 

 
Вступ. Щоб бути тріумфальним в ресторанному бізнесі, потрібно вдало 

конкурувати з виробниками ресторанних послуг, відповідати міжнародним 

стандартам, задовільняти очікуванням споживача. Щоб мати чіткий розвиток 

ресторанного господарства в сфері гостинності потрібно визначити пріоритети 

підприємства та звернути увагу на основних клієнтів, для яких будуть надаватися 

певні послуги. Чітко розуміти, що таке гостинність та з чого вона складається. 

Згодом вже вводити вдалі тенденції розвитку бізнесу. Але пам’ятати, що для 

кожної категорії клієнтів потрібні своєрідні методи, прийоми обслуговування, 

щоб відповідати категорії данного закладу. 
Актуальність даної статті складається в тому, щоб доречно та раціонально 

застосовувати стандарти обслуговування, яке вірне для українських підприємств 

у сфері ресторанної індустрії. Вони дозволять забезпечити високоякісні послуги, 

влаштувати налагоджений, безперервний технологічний процес, які зуміють 

підвищити рівень українських підприємств та призвести до швидкого розвитку 

цього сектору, в наслідок чого наша українська економіка зможе вийти на вищий 

рівень. Особливо в цей важкий час, але сьогодні ми поки розглянемо довоєнний 

період гостинності. 
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Виклад основного матеріалу. Давайте спочатку визначимо, що таке 

гостинність – це певний комплекс дій, що створює гарний образ якогось 

підприємства та підвищує попит на його послуги. А ресторан- це заклад, який 

надає послуги із широким асортиментом страв та напоїв складного 

приготування, включаючи високий рівень обслуговування.  Для створення 

ефективного образу у сфері самої гостинності використовують ресурси, 

комфортне середовище, стратегію та відповідну концепцію гостинності[1]. 

Зародження ресторанного господарства як складової індустрії гостинності 

пройшло досить важкий шлях, щоб сьогодні бути на вищому рівні перспектив. 
 Створила спеціальну систему заходів і порядок їх виконання з головною 

метою – це задоволення споживача. Ресторанне господарство до воєнного 

періоду налічувало 60 тис. об’єктів даних підприємств, це майже 3 млн.місць. 

Найбільше ця сфера розвивається в містах мільйонників, тобто: Київ, Харків, 

Одеса, Львів, Дніпро. 
На гостинність впливають багато факторів, їх можна розглянути в табл.1. 
 

Таблиця 1 
Фактори , які впливають на гостинність: 

Зовнішні фактори: Взаємодія особливих чинників: 

 
 Економічні 
 Політичні 
 Культурні 
 Соціальні 

 
 Ресурси гостинності 
 Індустрія гостинності 
 Професії гостинності 

 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 
Головною складовою гостинності є ресторанне господарство. Ресторанне 

господарство – це певний заклад, який є незалежним господарством, має 

юридичну особу і здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку. Тобто 

сучасна модель бізнесу, яка розвивається кожну хвилину і набуває всіляких форм 

цих підприємств. Це є головною складовою системи обслуговування харчування 

туристів [3]. 
До основних напрямів індустрії ми можемо віднести такі складові: 
o Розміщення 
o Перевезення 
o Громадське харчування 
o Відпочинок 
o Туризм 
o Організація виставок та конференцій 
Також до структури індустрії поділяється на різні ланки структури, які 

можуть працювати самостійно так і поєднувати одне одного, щоб відповідно 

покращити свою роботи, а саме до них входять: 
 Підприємство харчування 
 Культурно розважальні заходи 
 Послуги виставкових центрів 
 Транспортні послуги 
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Саме заклади харчування обслуговують різний контингент споживачів: 

вітчизняних та іноземців, індивідуалів та організованих туристів. В сучасному 

світі цей вид діяльності немає меж досконалості, тому підприємства 

починають модернізацію зі шаленою швидкістю. Адже з кожним днем 

конкурентів на ринку стає все більше, які охоплюють певні масштаби потреб 

людей щоб їх задовільнити, як споживача. Завдяки їм пришвидшується 

розвиток усіх видів туризму, створюють підходящі умови для експорту 

вітчизняних тенденцій і валютних поповнень в економіку країни[5]. Сучасний 

стан і перспективи розвитку ресторанного господарства в останні роки на жаль 

сповільнились, через глобальні економічні проблеми розвитку такі, як COVID-
19, глобальне потепління та різні війни на континентах. Відповідно через це 

знижуються інтерес до швидкого харчування, а навпаки підвищується попит 

до здорового харчування. Тому з’являються різні види підприємств даного 

господарства, які починають функціонувати на певному виду ринку.  
 Найбільшу частку займають кафе, буфети – більше 53 %, закусочні, 

кав’ярні, їдальні – 20%, барів – 16 %, інших закладів харчування – 7%. На жаль 

ці показники є за дослідженнями довоєнного періоду, тому на сьогоднішній день 

статистика є поки не визначеною, все змінюється не кожний день, а кожну 

годину [1]. Головною задачею діяльності ресторанного господарства є 

досягнення високих, ефективних результатів за меншими витратами 

матеріальних та трудових ресурсів, але зі збільшенням прибутку. В сфері 

гостинності перше правило – це задоволення потреб споживачів[3]. Тому 

останнім часом тенденція розвитку почала здійснюватися через створення 

вітчизняних ланцюгів, які почали використовувати доступність, стрімкість та 

запровадження високих стандартів обслуговування. На сьогоднішній день 

жвавими темпами розвивається кейтеринг – тобто обслуговування за межами 

ресторану, швидка доставка – в любий куточок міста та створення чогось 

особливого, те чого нема в конкурентів. 
Ресторанне господарство дає для країни розвиток туризму. В цих 

підприємствах знаходять взаєморозуміння різні національності, зустрічаються 

ділові люди, проводяться різні виставки та фестивалі, які дають змогу покращити 

тенденцію розвитку даної сфери[2]. 
Висновок. Отже з погляду на дану тему, можемо зробити висновок, що цей 

вид бізнесу є чи не головною тенденцією не тільки нашої держави, але і світу. Це 

є важливий елемент в обслуговуванні туристів. Адже підприємства ресторанного 

господарства обслуговують різних споживачі, які відрізняються один від одного 

своїми бажаннями.  
Відповідно для кожної категорії споживачів потрібні особливі методи та 

прийоми обслуговування сучасному світі люди звикли дивуватися, вони хочуть 

бачити та куштувати щось неймовірне, те чого ніколи ще не було приготовлене. 

Кожний похід до якось закладу харчування, споживач бажає отримати 

психологічне та гастрономічне задоволення. Через це сфера гостинності в першу 

чергу задовольняє клієнтів, а потім вже себе – гарним прибутком. Майбутнє 
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покоління відають перевагу чомусь новому, але із здоровою їжею та казковою 

подачею, бажають відчути фантастичні відчуття.  
Тому цьому бізнесу слід швидше приділяти увагу особливостям розвитку, 

динаміці росту, та швидкої адаптації до побажань зі сторони споживачів. Через 

це тенденція розвитку ресторанного бізнесу вдосконалюється кожну хвилину та 

не має уявних кордонів перемоги, з кожним днем ця сфера стрибає вище своїх 

можливостей аби задовільнити свого клієнта та залучити нових. 
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РОЗРОБКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. У статті досліджено складові розробка економічної стратегії 

розвитку сільськогосподарського підприємства. Вказано, що концепція 

стратегічного управління лежить в основі стратегічного мислення i знаходить 

вираз у наступних характерних рисах її застосування. Наголошено, що 
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важливим напрямом в управлінні аграрними підприємствами є виявлення 

ринкових потреб і наявність власних ресурсів. Вказано, що на всіх етапах 

процесу управління стратегічним потенціалом підприємств виникає потреба в 

його оцінюванні, вірогідність й адекватність якого підвищує рівень 

обґрунтованості управлінських рішень. Наголошено, що підприємства з відносно 
низьким організаційно-управлінським потенціалом, які оперують на 

непривабливих ринках, переважно мають потенційно більше загроз, ніж 

сприятливих можливостей. Зроблено висновки, що при виборі стратегії 

розвитку цих підприємств необхідно враховувати соціальну значущість 

продукції, а також те, що скорочення вітчизняного виробництва веде за собою 

зниження продовольчої та економічної безпеки країни. 
 
Abstract. The article examines the components of the development of an 

economic strategy for the development of an agricultural enterprise. It is indicated that 
the concept of strategic management is the basis of strategic thinking and finds 
expression in the following characteristic features of its application. It was emphasized 
that an important direction in the management of agricultural enterprises is the 
identification of market needs and the availability of own resources. It is indicated that 
at all stages of the process of managing the strategic potential of enterprises there is a 
need for its assessment, the probability and adequacy of which increases the level of 
validity of management decisions. It is emphasized that enterprises with relatively low 
organizational and management potential, which operate in unattractive markets, 
mostly have potentially more threats than favorable opportunities. It was concluded 
that when choosing a strategy for the development of these enterprises, it is necessary 
to take into account the social significance of products, as well as the fact that the 
reduction of domestic production leads to a decrease in the country's food and 
economic security. 

 
Вступ. У сучасних соціально-політичних та економічних умовах перед 

сільськогосподарськими підприємствами поставлені завдання щодо забезпечення 

їх безперервного функціонування та реалізації можливостей підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу в довгостроковій перспективі. 
Кожне підприємство, як суб’єкт ринку, має розробляти і реалізовувати 

власну стратегію, яка включає в себе запланований і продуманий напрям дій, а 

також можливість адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища [2]. 

Потреба в стратегічному плануванні викликана самим процесом економічного 

розвитку підприємства і головною його метою – підвищенням ефективності 

виробництва. 
Господарська самостійність сільськогосподарських підприємств вимагає 

від них розробки власних стратегій, аналізу ринкових можливостей, визначення 

стратегічних небезпек і загроз та досягнення конкурентних переваг [1]. Добре 

продумане стратегічне бачення, вміння реагувати на зміну ситуації і здатність 

втілювати в життя розроблену стратегію можуть забезпечити 

сільськогосподарським підприємствам досягнення поставлених стратегічних 
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цілей та стійких конкурентних переваг.   
Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегія – це специфічний 

управлінський план дій, спрямований на досягнення встановлених цілей. Вона 

визначає, як організація функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких 

підприємницьких, конкурентних та функціональних заходів i дій буде вжито для 

того, щоб організація досягла бажаного стану. 
Для розробки стратегії кожне підприємство має усвідомити такі важливі 

елементи своєї діяльності: місію; конкурентні переваги; особливості організації 
бізнесу, ринки збуту, де діє фірма; продукцію, ресурси, структуру, виробничу 

програму, організаційну культуру [3]. 
Стратегічне управління для вітчизняних підприємств є вкрай необхідним. 

По-перше, воно сприяє досягненню динамічної рівноваги із зовнішнім 

середовищем. По-друге, його використання пов’язане з пошуком шляхів 

виживання в умовах ринку та нових факторів успіху підприємства у 

конкурентному середовищі. 
Характерною особливістю сучасного етапу економічного розвитку є 

усвідомлення необхідності і поступового впровадження стратегічного 

управління підприємствами [4]. Основою його появи, становлення і розвитку є 

поява, становлення і розвиток планування. Планування в т.ч. і стратегічне – 
головний інструмент прийняття управлінських рішень, передумова успішної 
реалізації будь-якого ділового починання. 

Планування – це узагальнена функція управління, процес підготовки на 

перспективу рішень про те, що, ким, як і коли має бути зроблене. Або, іншими 

словами, – це аналітична робота над визначенням цілей, які підприємство має 

досягти за певний проміжок часу, та способів їх досягнення [5]. 
Система планування і управління підприємством залежно від ступеня 

передбачуваності його майбутнього пройшла окремі етапи свого розвитку, 

переходу до стратегічного управління. На рис. 1.4. наведено організаційно-
економічні засади стратегічного розвитку сільськогосподарських  
підприємств. В умовах нестабільного ринкового середовища забезпечення 

стратегічної стійкості і конкурентоспроможності підприємств потребує 

імплементації в їхню управлінську практику дієвих технологій стратегічного 

аналізу для обґрунтування управлінських рішень, орієнтованих на досягнення 

високих результатів діяльності.  
Актуалізація проблем стратегічного аналізу зумовлена необхідністю 

створення достатньої інформаційної бази для виявлення впливу чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовищ на результати діяльності підприємств, а 

також пошуку та реалізації нових стратегічних можливостей і нейтралізації 
ринкових загроз у процесі їхнього функціонування за умови зростання 

інтенсивності конкуренції [6]. 
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Рис. 1.4. Організаційно-економічні засади стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 
 
На рис. 1.5 наведено чинники, що впливають на вибір стратегії розвитку 

аграрного підприємства. 

 

Рис. 1.5. Чинники, що впливають на вибір стратегії розвитку 

аграрного підприємства 
Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 
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Стратегічне управління надає істотний вплив на функціонування 

підприємства. У процесі формування стратегії важливо враховувати можливості 

та напрями діяльності аграрного підприємства. 
В управлінні підприємством центральною ланкою є розробка стратегії 

його розвитку, що спирається на стратегічний аналіз стартових умов, на оцінку 

можливостей реалізації довготривалих цілей і напрямів розвитку. 
З метою ефективного функціонування та досягнення конкурентних 

переваг в галузі сільськогосподарські підприємства повинні перейти на новий 
рівень управління, а саме стратегічну цілеспрямованість. Перш за все стратегія 

підприємства формується вищим керівництвом, проте в її реалізації та 

досягненні беруть участь усі ланки управління. Проведені фундаментальні 

дослідження та зібрані фактичні дані повинні стати каркасом стратегічного 

планування [7]. Плануючи довгострокову діяльність, керівництву слід обробляти 

та аналізувати величезну кількість інформації, а саме: фактори внутрішнього 

середовища, виявляючи при цьому потенційні можливості та стан зовнішнього 

середовища, готуючись до можливих викликів і загроз. 
Стратегічний план є фундаментом визначеності, унікальності та постійної 

готовності підприємства до функціонування у зовнішньому середовищі. Він 

визначає перспективи діяльності, формує напрямок руху для персоналу 

підприємства, відкриває нові можливості та захищає підприємство від раптових 

загроз [8]. Усі підприємства, включаючи сільськогосподарські, повинні 

розробляти стратегічний план таким чином, щоб можна було при необхідності 

його модифікувати та змінювати, тобто він має бути максимально гнучким та 

еластичним. 
Вирішальне значення в управлінні аграрними підприємствами має 

здатність системи управління не тільки вирішувати ключові проблеми аграрного 

сектору, а й нівелювати негативні вияви об’єктивних за характером та 

специфічних для нього чинників, а саме: суперечливість економічних інтересів 

виробників та соціальних інтересів споживачів сільськогосподарської продукції 

та продовольства; неможливість оперативного реагування виробників 

сільськогосподарської сировини на зміну обсягів попиту споживачів через 

сезонний та тривалий у часі процес агровиробництва [9]; організаційна 

розрізненість сільськогосподарських виробників та складність у виробленні 

консолідованої позиції у захисті своїх інтересів порівняно із споживачами 

сільськогосподарської продукції – підприємствами переробної та харчової 

промисловості; територіальна розосередженість сільськогосподарських 

виробників, що визначає вплив зональних природно-кліматичних умов на 

формування економічних результатів діяльності; економічна нерівність різних за 

розмірами сільськогосподарських товаровиробників. 
Висновки. Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 

допомогою якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з 

цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 

асортименту, впровадженням i використанням нових технологій, розвитком 

маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 

своєчасною i якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів. 
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розвитку переробної галузі у країнах Європи та в Україні, наведено перспективи 

впровадження новітніх технологій з переробки використаної упаковки на 

українських підприємствах, використовуючи для прикладу досвід Зміївської 

паперової фабрики. Наведена перевага й необхідність розвитку переробної 

галузі на підприємствах. 
 
Abstract. Waste sorting and recycling is an important link in responsible 

consumption. The article considers the trends in the development of the processing 
industry in Europe and Ukraine, presents the prospects for the introduction of the latest 
technologies for the processing of used packaging at Ukrainian enterprises, using for 
example the experience of the Zmiyiv paper mill. The advantage and necessity of 
development of the processing industry at enterprises are given. 

 
Вступ. Ринок пакувальних технологій інтенсивно розвивається, що 

позитивно впливає на маркетингову діяльність промислових та торговельних 

підприємств. Однак із екологічної точки зору, розвиток пакувальної індустрії 

може мати негативні наслідки. Ні для кого не новина, що вторинна переробка 

піднялась на рівень обговорення світовими  лідерами на Глобальному 

кліматичному саміті. Окрім того, в більшості випадків, пакувальні відходи 

становлять собою якісну вторинну сировину, яка після переробки знову може 

бути використана в процесі виробництва. Саме тому питання переробки 

упаковки є досить актуальним не лише з погляду екології, а й економіки. 

Обізнаність українського населення у даному питанні – це необхідність, 

викликана бажанням України встигати за глобальними трансформаціями 

світового порядку [8].  
Метою статті є дослідження перспективи розвитку галузі вторинної 

переробки упаковки в Україні та висвітлення основних проблем. 
Виклад основного матеріалу дослідження.  Останніми роками методи та 

підходи до проведення досліджень стосовно переробки упаковки продукції 

активно розвиваються. Це зумовлено, з одного боку, постійним збільшенням 

кількості товарів разового використання, а відповідно, і відходів в усьому світі і 

в Україні зокрема, а з другого – перспективністю використання переробленої 

упаковки в якості вторинної сировини. Сучасні принципи переробки пакувальної 

продукції досліджували такі науковці: А. Войціховська , О. Кравченко, О. 

Мелень-Забрамна, М. Панькевич [1], В. Міщенко, Ю. Маковецька [4], О. 

Заклекта [3], А. Бабак [2] та інші. Їхні наукові праці направлені на методи 

впровадження новітніх технологій із ціллю переробки. У глобалізованому світі 

проблеми нових сфер застосування упаковки пов’язані з нагальною необхідністю 

повторного її використання для покращення екологічного стану нашої планети.  
Сортування та переробка пакувальних відходів швидко розвивається у 

світі як галузь промисловості, яка зачіпає всі сфери життя. Це сприяє зменшенню 

площі сміттєзвалищ, уникненню забруднення навколишнього середовища, а 

також економії природних ресурсів за рахунок використання вторинної 

сировини. 
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Країни Європейського Союзу уже давно зрозуміли важливість вторинної 

переробки використаної упаковки та практикують її в себе. У Європі під 

переробкою розуміють операцію з утилізації, під час якої відходи 

переробляються в продукти, матеріали або речовини для первинної чи іншої 

мети. Вона включає переробку органічного матеріалу, але не відновлення енергії 

чи переробку в матеріали, що будуть використовуватися як паливо чи 

заповнювач. Іншими словами, переробка – це операція, яка приносить користь, 

замінюючи інші матеріали. 
У Німеччині, наприклад, завдяки прийняттю нової державної системи 

«Duales System Deutschland GmbH» в результаті вторинної переробки отримують 

матеріали, яких раніше не було. Серед них хвилерізи, виготовлені компанією 

Reluma, які використовують на узбережжі Балтійського моря. Хвилерізи з 

синтетичних матеріалів служать довше. У Швейцарії вже у 2000 році були 

заборонені сміттєві полігони, тому сьогодні більш як половина всього сміття йде 

на переробку, а решта спалюється. Це значно покращує екологічний стан країни. 

Швеція визнана країною із найчистішою водою, що безумовно спричинено 

переробкою більш як 99% їхніх відходів. А досвід Польщі чітко показує, як 

відходи у зв’язку з переробкою можуть служити на благо міста. У 2007 році у місті 

Познань було реалізовано когенераційний модуль на полігоні ТПВ (твердих 

побутових відходів). Таким чином відбувається вироблення теплової енергії, яка 

надходить через місцеві електромережі на потреби міста [1]. 
Як бачимо на прикладі європейських країн, переробка відходів є чи не 

єдиним рішенням до збереження чистоти довкілля. Серйозне ставлення до 

проблеми забруднення навколишнього середовища та поганого впливу великої 

кількості пакувальних відходів на здоров’я населення стимулює різні країни 

Союзу вживати заходів для вирішення цього питання. 
В Україні під переробленням (обробленням) відходів розуміють 

здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, 

хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до 

екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Тобто, 

переробка це підготовчий етап до здійснення подальших операцій, зокрема 

утилізації чи видалення. Як бачимо законодавче розуміння поняття переробки в 

Україні і в країнах ЄС дещо різниться.  На відміну від країн Європи, де значна 

частина відходів підлягає вторинній переробці, в Україні ефективність 

застосування методики рециклінгу знаходиться на стадії вивчення [1]. В Україні 

переробляється та спалюється лише 3,7% побутових та промислових відходів: 

1,2% спалюється і 2,5% переробляється (рис.1). 
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Рис. 1. Показники переробки твердих відходів в Україні та ЄС  
Джерело: сформовано автором на основі [8] 
 
Аналіз рис.1 показав, що показники переробки твердих відходів в Україні 

значно різняться від тих, що в ЄС. На мою думку, запобігання утворення відходів 

та підготовка до повторного використання відходів – це дві найперші та 

найбажаніші дії в управлінні відходами, які необхідно закріпити в українському 

законодавстві. 
Які ж кроки робить Україна для того, щоб наблизитися до європейських 

стандартів переробки? У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію із 

Європейським Союзом, а у 2017 році схвалила Національну стратегію 

управління відходами. 20 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про 

управління відходами» [7]. Він дозволить впровадити розширену 

відповідальність виробника – а це вже крок назустріч вдосконаленню процесу 

переробки. Одинадцять найвідоміших світових виробників ще до затвердження 

відповідного законодавства підписали Меморандум про співпрацю щодо 

створення організації розширеної відповідальності виробників (ОРВВ). Цим 

компанії демонструють свою готовність до відповідальності за повний життєвий 

цикл своїх продуктів та їх пакування. Адже мета організації – впровадити 

систему роздільного збирання відходів упаковки та забезпечити їх переробку. 

Ефект впровадження РВВ включає відмову від імпорту вторсировини, 

збільшення доданої вартості та внесок у ВВП, створення нової індустрії та 

інфраструктури, надходження інвестицій [9].  
Не дивлячись на перешкоди, деякі українські підприємства вже починають 

впроваджувати в себе на виробництві систему РВВ стосовно переробки відходів, 

в тому числі, використаної упаковки, вбачаючи в цьому непогану перспективу.   
Однією із таких ініціативних підприємств є Зміївська паперова фабрика 

(ЗПФ) у Харківській області, що спеціалізується на виготовленні паперу та 

вторинних полімерів і досі продовжує своє виробництво, не зважаючи на загрози 
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війни. Ще з 2009 року на ЗПФ переробляється та отримує друге життя целюлозна 

частина комбінованої картонної упаковки Tetra Pak і аналогів.  У грудні 2021 

року Зміївська паперова фабрика  у партнерстві з Tetra Pak запустила нові 

потужності з переробки комбінованої упаковки для напоїв та продуктів 

харчування в Україні. Таким чином, вперше в Україні на ЗПФ був налагоджений 

повний цикл переробки всіх компонентів комбінованої картонної упаковки на 

одному промисловому майданчику. Завдяки новій технології упаковка 

«розбивається» на картон, фольгу та пластик, в процесі переробки яких 

утворюється папір та поліалюміній, який широко застосовується в будівельній 

галузі. На рис. 2 зображений повний цикл переробки, який відбувається на 

Зміївській паперовій фабриці. 

 

Рис. 2. Повний цикл переробки упаковки Tetra Pak в Україні на прикладі 

Зміївської паперової фабрики 
Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури 
 
Проаналізуємо рис. 2, описавши послідовний процес переробки на 

промисловому майданчику ЗПФ: 
1.  Відходи сортують у відділеннях роздільного збирання, використану 

упаковку пресують у стоси.  
2. Паперову масу вилучають за допомогою гідророзбивача. Вона перетікає у 

басейн через систему сит зі все меншим діаметром отворів. Так відбувається її 

фільтрування від сторонніх домішок та грудочок целюлози, які ще недостатньо 

розділилися на волокна. 
3. Далі розчин йде на папероробну машину. З розчину паперової маси 

формується рівний шар паперового полотна на сітчастому столі. Через отвори у 

сітці відходить вода. Полотно паперу відділяється від столу та пресується і 

сушиться в системі барабанів і валів. Після цього папір готовий для подальшого 

нарізання і виробництва пакетів, екоскотчу або друку книг.  
4. Стосовно поліетиленової плівки з включенням алюмінію, яка була 
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відокремлена від паперу на гідророзбивачі, то вона промивається, подрібнюється 

і надходить на лінію агломерації. 
5. На лінії агломерації поліалюміній зневоднюється в центрифузі, сушиться 

підігрітим повітрям і подається в серце нової переробної лінії – пласт-компактор. 
6. У пласт-компакторі поліалюміній під впливом високого тиску 

перетворюється у поліалюмінієву гранулу. Із чистого поліалюмінію 

виготовляють лицювальні плити для фасадів, покрівлю та ін. 
Завдяки модернізації лінії та встановленню сучасного обладнання 

європейських виробників PallMann і WIPA загальна виробнича потужність лінії 

з переробки цього виду упаковки збільшилася у понад 3 рази. Таким чином, тепер 

щороку підприємство зможе переробляти до 15 тисяч тонн цього виду упаковки 

та виробляти понад 4 тисячі тонн високоякісної поліалюмінієвої гранули. 

Упровадження новітніх технологій на Зміївській паперовій фабриці відкриває 

нові можливості у ближчому майбутньому як для самого підприємства, так і для 

інших. У перспективі до 2030 року фабрика планує переробляти вдвічі більше 

упаковки. 
За рахунок діяльності таких підприємств як ЗПФ і компаній із такою ж 

екологічною орієнтацією, як Tetra Pak, національна галузь поводження з 

відходами наближається до стандартів ЄС [6]. 
Висновки. Аналізуючи досвід інших країн та досвід України, можна 

простежити, що механізм, за рахунок якого відбувається економічне 

стимулювання переробки відходів упаковки у країнах ЄС, відсутній у нашій 

країні. 
У статті відображено, що наміри та стратегічні плани України стати 

членом Європейського Союзу спонукають багатьох українських виробників 

вжити заходів стосовно вторинної переробки відходів упаковки і запровадити на 

підприємстві економіку замкнутого циклу. 
Кроком назустріч європейським стандартам можна назвати ухвалення 

Закону «Про управління відходами» та упровадження розширеної 

відповідальності виробника. ОРВВ – це перспективна система, позитивні 

результати діяльності якої очікуються вже в ближчі 5 років. На прикладі 

Зміївської паперової фабрики у дослідженні показано процес повного циклу 

переробки упаковки Tetra Pak та спрогнозовано результати переробки  
у 2030 р.  
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СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
 
Анотація. У статті розкривається виконання еколого-економічної 

частини Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. А саме, 
наголошено на тому які зміни запровадила Україна за останній час в напрямку 

екологізації економіки. Проаналізовано Директиву ЄС про необхідність 

Стратегічної екологічної оцінки та виокремлено її складові. Визначено загальні 

переваги існуючої європейської моделі оцінки впливу на довкілля, поряд з цим 

виділено переваги і недоліки стратегічної оцінки впливу на довкілля в Україні.  

 
Abstract. The article describes the implementation of the ecological and 

economic part of the Association Agreement between Ukraine and the European 
Union. Namely, it is emphasized what changes Ukraine has recently implemented in 
the direction of greening the economy. The EU Directive on the need for a Strategic 
Environmental Assessment was analyzed and its components were identified. The 

                                                             
 Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності ВНАУ Світлана 

КОВАЛЬЧУК 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5894/04-Mischenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5894/04-Mischenko.pdf?sequence=1
https://zpf.company/zmiivska-paperova-fabrika-u-partner-2/
https://zpf.company/zmiivska-paperova-fabrika-u-partner-2/
https://biz.ligazakon.net/news/212005_priynyato-zakon-pro-upravlnnya-vdkhodami
http://www.kdu.edu.ua/Documents/KSNR_economica_2020/w4.pdf
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/10/674719/


438  

general advantages of the existing European model of environmental impact 
assessment are identified, along with this, the advantages and disadvantages of 
strategic environmental impact assessment in Ukraine are highlighted. 

 
Постановка проблеми. На даний момент постає гостре питання про 

розвиток економіки в Україні, покращення зв’язків із сусідніми та поліпшення 

реального життя населення. В даному випадку, найбільш кращим варіантом для 

нас є інтеграція в європейський простір. Це дозволить не лише вирішити 

поставленні завдання, а й допоможе нашій країні перейти на новий рівень 

зовнішньоторговельних відносин. 
Виклад основного матеріалу. Важливим завданням економіко-

екологічного розвитку  України є інтеграція до європейського цивілізаційного 

простору, зокрема стати рівноправним партнером Європейського Союзу. Для 

України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 

створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС 

[5]. 
Зона вільної торгівлі з Євросоюзом для України є головним інструментом 

євроінтеграційних процесів у країні [4]. Завдяки її впровадженні Україна почала 

втілювати поглиблену інтеграцію економіки до внутрішнього ринку ЄС. Це 

призводить до значних покращень в економічних, та насамперед, в екологічних 

аспектах в країні, що в свою чергу підводять у відповідність головні галузі 

української економіки до європейських стандартів [1]. 
Виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом є 

одним з ключових доказів бажання України змінюватися якнайкраще, та 

впроваджувати найефективніші концепції та ідеї. 
Результатом цього є зміни, які наша країна запровадила за останній  

2021 р. Насамперед, це здійснення активних заходів щодо впровадження 

національної інвентаризації лісів України, реалізації програми Президента 

України «Зелена країна». Україна приєдналася до Конвенції про Європейський 

інститут лісу, що сприятиме активізації науково-дослідного потенціалу та 

ефективному об’єднанню наявних ресурсів багатьох європейських країн у сфері 

лісових наукових досліджень та передових методів і технологій  
лісоуправління. 

Також, уряд схвалив Морську природоохоронну стратегію України, 

основними завданнями якої є підготовка та впровадження морських 

національних планів дій для досягнення та підтримки «доброго» екологічного 

стану Азовського і Чорного морів на шестирічний період; реалізація програми 

державного екологічного моніторингу морів України; розроблення та 

впровадження планів інтегрованого управління прибережними територіями 

Азовського і Чорного морів. 
Варто не забувати і про розроблення законопроекту України «Про хімічну 

безпеку та поводження з хімічними речовинами», який передбачає введення 

реєстрації хімічних речовин, оцінки їх безпечності за ризик-орієнтованим 

file:///C:/Users/Svitlana/AppData/Local/Temp/Rar$DIa8656.8487/Стаття_Тимощук%20В%20-%20Ковальчук%201.docx%23Літ5
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підходом, впровадження обмежень та виведення з ринку небезпечних хімічних 

речовин. 
Щодо реалізації земельної реформи, то тут досягнуто таких цілей, як 

запровадження прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення та 

прозоре та ефективне управління земельними ресурсами.  
Також почав діяти Закон, щодо стимулювання діяльності фермерських 

господарств, яким передбачається: унормувати склад земельних ділянок 

фермерських господарств, у користуванні яких знаходяться земельні ділянки, 

передані їм на підставі Державних актів на право постійного користування. Це 

дозволить фермерським господарствам, які обробляють такі земельні ділянки, 

мати доступ до державної підтримки; розширити коло одержувачів державної 

підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств, зокрема, включивши до них сімейні фермерські господарства; 

запровадити державну підтримку фермерському господарству, голова якого має 

вік до 35 років (включно), що сприятиме реалізації сільською молоддю 

підприємницьких ініціатив [2]. 
Щодо питання зміни клімату, то воно, як завжди, залишається 

пріоритетним на порядку денному світової спільноти та визнане одним із 
найбільш гострих світових викликів. Підраховуючи це, було створено Директиву 

ЄС про Стратегічну екологічну оцінку. На рис.1 зазначено, для чого дана 

Стратегічна оцінка є потрібною в наший час. 
 

 

Рис 1. Для чого необхідна Стратегічна екологічна оцінка? 
Джерело: [3] 
 
Варто врахувати, що стратегічна екологічна оцінка (СЕО) вирішує значне 

коло питань, серед яких можна виділити найголовніші, які позначенні на рис.2: 
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Рис 2. Питання, які вирішує стратегічна екологічна оцінка 

Джерело: [3] 
Слід зазначити, що оцінка впливу на довкілля є важливою процедурою, 

метою якої є визначення, аналіз та оцінка очікуваного впливу планованої 

діяльності на довкілля, але вона не була об’єктом спеціального дослідження. 
Здійснення оцінки впливу на довкілля спрямоване на виявлення характеру, 

інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої 

господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення [3]. 
Таблиця 1 

 Основні положення Директиви ЄС про Стратегічну екологічну оцінку 
Загальні переваги існуючої європейської моделі оцінки впливу на довкілля: 

1. відповідність політичним, програмним та правовим зобов’язанням у сфері інтеграції до 

Європейського Союзу; 
2. наявність розроблених та апробованих процедур оцінки впливу на довкілля, що не 

мають дозвільного характеру; 
3. відповідність чинним програмним документам у сфері охорони довкілля та оцінка 

впливу на довкілля в Україні: вирішення проблеми по-європейськи; 
4. спроможність забезпечити виконання міжнародно-правових зобов’язань України у 

сферах оцінки впливу на довкілля та участі громадськості; 
5. створення позитивного клімату для залучення фінансування з боку міжнародних 

фінансових установ та іноземного капіталу. 
Джерело: [3] 
 
Впровадження Європейської моделі оцінки впливу на довкілля в Україні 

має свої як переваги, так і недоліки представимо їх  у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Переваги та недоліки Європейської моделі оцінки впливу на довкілля 

№ Переваги Недоліки 
 1. відповідність політичним, програмним та 

правовим зобов’язанням у сфері інтеграції до 

ЄС; відповідність чинним програмним 

документам у сфері охорони довкілля 

ризиком низької ефективності моделі в 

українських умовах у зв’язку з 

відсутністю дозвільного характеру 

європейської системи ОВД; 
 2. наявність розроблених та апробованих 

процедур ОВД, що не мають дозвільного 

характеру; 

необхідністю навчання спеціалістів та 

службовців, які не мають досвіду 

застосування європейської моделі ОВД. 
 

3 
3. 

створення позитивних умов для залучення 

фінансування з боку міжнародних фінансових 

установ та іноземного капіталу 

Джерело: [3] 
 

Висновки. Для європейської інтеграції Україна впроваджує різноманітні 

зміни, які є виконанням Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. Багато з них передбачають саме вирішення питань в екологічному 

аспекті. Зміна клімату була і залишається ключовою проблемою у світовому 

аспекті, що чітко регламентує Директива ЄС про Стратегічну екологічну оцінку. 

Запровадження оцінки впливу на довкілля передбачає визначення, аналіз та 

оцінку очікуваного впливу планованої діяльності на довкілля. Для України ж 

дана модель оцінки має свої переваги та недоліки. Проте проаналізувавши їх 

можна підсумувати, що переваг все ж виявляється на порядок більше,що 

допоможе адаптуватись до вимог ЄС. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ  НА РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Анотація. Сьогодні інновації відіграють важливу роль у розвитку 

більшості підприємств України. У статті розглянуто становище підприємств 

та розвиток сфери інновацій в Україні, а також охарактеризовано стан 

інноваційного розвитку підприємства України. Проведений аналіз загального 

обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності підприємств. 

Обґрунтовані принципи інноваційного розвитку підприємства. Досліджено 

взаємодію внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. 
 
Abstract. Today innovations play an important role in the development of most 

enterprises in Ukraine. The article considers the situation of enterprises and the 
development of innovation in Ukraine, as well as describes the state of innovative 
development of the enterprise of Ukraine. The analysis of the total volume of costs in 
the areas of innovation activity of enterprises. The principles of innovative 
development of the enterprise are substantiated. The interaction of the internal and 
external environment of the enterprise is investigated.  

 
Вступ. Інноваційний напрямок підприємницької діяльності гарантує для 

суб’єктів господарювання конкурентні переваги, забезпечує зміцненню 

ринкових позицій, а отже сприяє економічному розвитку тих країн, які 

підтримують і мотивують розвиток інноваційного підприємництва. Тому 

держава повинна не лише підтримувати чи стимулювати інноваційний розвиток 

вітчизняних компаній, більш того, вона повинна заохочувати їх до інноваційної 

діяльності [1]. 
Метою дослідження є обґрунтування особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні. Також виявлення слабких сфер 

розвитку України, які можуть негативно впливати на інноваційний розвиток. 

Досліджено внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства, також загальний 

обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності промислових підприємств, 

принципи інноваційного розвитку підприємства. 
Інноваційний розвиток України аналізується з точки зору кількох 

міжнародних рейтингів, виявляються основні сектори інвестицій як важливий 

фактор інновацій, а також оцінюються нещодавно здійснені кроки щодо 

вдосконалення регуляторного середовища для інвестицій [2]. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Стимулювання інноваційного 

розвитку підприємства вимагає охоплення двох основних напрямів впливу: 

підвищення економічної віддачі інновацій оскільки підприємствам важливий не 

сам по собі інноваційний процес, а його фінансовий результат, що виражається 

у таких показниках ефективності: зростання прибутку за рахунок зниження 

витрат і підвищення якості продукції, стимулювання творчої активності 

працівників шляхом створення умов для її розвитку [3].  
На нашу думку, систему державного стимулювання інноваційного 

розвитку промислових підприємств можна вдосконалити через запровадження 

податкових стимулів, що покращить умови фінансування та підвищить їх 

зацікавленість у активізації інноваційного процесу. Підвищення  
дієвості податкового стимулювання передбачає дотримання наступних  
принципів:  

‒ охоплення системою стимулювання всіх етапів інноваційного 

процесу;   
‒ врахування державних пріоритетів і галузевих та регіональних 

особливостей інноваційного розвитку;  
‒ узгодженість податкового законодавства;  
‒ запровадження пільг на тривалий період;  
‒ прозорість механізму надання податкових пільг та забезпечення 

рівного доступу до них усіх господарюючих суб’єктів;  
‒ контроль за цільовим використанням коштів, отриманих унаслідок 

пільгового оподаткування.  
Таким чином, перспективи реалізації завдань інноваційного розвитку 

промислових підприємств значною мірою залежать від того, чи є метою держави 

розвиток економіки інноваційним шляхом. Саме це визначає рівень 

фінансування і стимулювання їх інноваційного розвитку. Одним із основних 

факторів гальмування інноваційного розвитку підприємств в Україні є дефіцит 

фінансових ресурсів [3].  
Головною умовою для забезпечення інноваційного розвитку підприємства 

є наявність інноваційного потенціалу. Під поняттям «інноваційний потенціал 

підприємства» в економіці прийнято розуміти сукупність характеристик 

підприємства, які визначають його здатність здійснювати діяльність щодо 

створення і практичного використання нововведень. 
Таким чином, виділяють чотири типи інноваційного потенціалу 

підприємств: з високими, середніми, низькими та нульовими інноваційними 

можливостями. Кожен з цих типів інноваційного потенціалу відрізняється рівнем 

забезпеченості власними ресурсами, тобто джерелами покриття витрат на 

впровадження інновацій [3]. 
Аналіз інноваційного розвитку підприємств на рівні джерел та суб’єктів 

фінансування, а також вивчення світового досвіду дозволяє стверджувати, що 

дієва система фінансування повинна забезпечувати ефективне використання та 

постійне зростання обсягу інвестованих в інноваційну діяльність фінансових 

ресурсів та базуватися на таких принципах:  
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‒ орієнтація та узгодженість системи із завданням швидкого 

впровадження сучасних науково-технічних досягнень;  
‒ обґрунтованість, логічність побудови та юридична захищеність 

прийомів та механізмів, що використовуються;  
‒ урізноманітнення джерел фінансування;  
‒ комплексність системи, тобто охоплення максимально широкого 

кола технічних та технологічних новинок і напрямів їх  
використання;  

‒ гнучкість, що передбачає постійне реагування як усієї системи 

фінансування, так і окремих її елементів з метою адаптування до динамічних 

змін зовнішнього середовища для забезпечення її максимальної  
ефективності. 

Інноваційний шлях розвитку підприємства є достатньо складним 

процесом, необхідною умовою якого є використання та впровадження інновацій. 

Інноваційний розвиток обумовлюють внутрішні та зовнішні фактори [4]. 

Зображено схему взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства на інноваційному шляху розвитку (рис.1). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства 
Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури 

Вплив 

технологій 
Зміни Соціальний, культурний і 

демографчний вплив 
       Зовнішнє середовище 

підприємства 

Нові 

технології 

          Внутрішнє середовище 

підприємства 

Нові 
ресурси і 

кадри 

Нові 

продукти 

(послуги) 

Іноваційні  
цілі 

підприємства 

Нові форми 

управління 

Нові ринки 

з

м 
і 
н

и 

з 
м 
і 
н 
и 

Вплив економіки 

і конкуренції Зміни 
Законодавчий і 

політичний вплив 



445  

Таблиця 1 
Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності 

промислових підприємств, 2000-2020 рр. 
 

Рік 

Частка 

кількості 

інноваційно 

активних 

підприємст

в у 

загальній 

кількості 

промислови

х 

підприємст

в 

Витрати на 

інновації 

У тому числі за напрямами 

дослід

ження 

і 
розроб

ки 

у тому числі 

придбання 

інших 

зовнішніх 

знань 

придбання 

машин 

обладнання та 

програмного 

забезпечення 

інші 

витра

ти 
внутрішні 

НДР 
зовніш

ні НДР 

% млн.грн 
2000 18,0 1760,1 266,2 Х Х 72,8 1074,5 346,6 
2001 16,5 1979,4 171,4 Х Х 125 1249,4 433,6 
2002 18,0 3018,3 270,1 Х Х 149,7 1865,6 732,9 
2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 1873,7 777,3 

2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 2717,5 
1228,

3 

2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 3149,6 
1746,

3 

2006 11,2 6160 992,9 Х Х 159,5 3489,2 
1518,

4 

2007 14,2 10821,0 986,4 793,5 192,9 328,4 7441,3 
2064,

9 

2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 7664,8 
2664,

0 

2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 4974,7 
2012,

6 

2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 5051,7 
1855,

8 

2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 10489,1 
2440,

2 

2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 8051,8 
2185,

5 

2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 5546,3 
2290,

9 
2014 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 5115,3 778,8 
2015 17,3 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 11141,3 548,0 
2016 18,9 23229,5 2457,8 2063,8 394,0 64,2 19829,0 878,4 

2017 16,2 9117,5 2169,8 1941,3 228,5 21,8 5898,8 
1027,

1 
2018 16,4 12180,1 3208,8 2706,2 502,6 46,1 8291,3 633,9 
2019 15,8 14220,9 2918,9 2449,9 469,0 38,7 7890,3 409,7 
2020 16,8 14406,9 3486,3 2650,4 835,9 54,9 9807,2 678,4 

Джерело:  [7] 
 

Проведений аналіз взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства показав, що інноваційні цілі підприємства досягаються за рахунок 

різних видів інновацій. Ззовні на підприємство впливають економіка, політична 

ситуація, суспільство та рівень інноваційного розвитку в цілому. В той же час, 

сучасний етап розвитку економіки України характеризується значним 

сповільненням інноваційної активності промислових підприємств, що 
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спричинено взаємовпливом різноманітних факторів, склад яких варіюється від 

недостатнього розміру фінансових ресурсів до вичерпаності інноваційний 

можливостей [4]. 
В таблиці 1 зазначені дані частки кількості інноваційно активних 

підприємств у загальній кількості промислових підприємств, а також наведені  

дані по рокам. З 2000-2004 роки зображені дані по юридичних особах та їх 

відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність. Дані за 

2014-2018 роки наведені без урахування тимчасово окупованих територій. Дані 

за 2015-2020 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову 

діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше. 
Інноваційний розвиток як системний процес, заснований на знаннях та 

інноваціях, який реалізує конкретні переваги, забезпечує стале зростання, 

підвищення якості та рівня життя населення шляхом інтересів його учасників. 
В сучасних умовах загострення конкуренції на ринку та постійного 

зростання вимог споживачів, перед підприємствами постає завдання підвищення 

конкурентоспроможності, що надає змогу адаптуватися до нових умов ринку та 

тримати лідерство. Саме з цією метою підприємства розробляють в 

довгостроковій перспективі стратегії щодо запровадження інновацій у свою 

діяльність [5]. 
За даними Державної служби статистики України станом на 2019 рік 

інноваційна діяльність промислових підприємств фінансувалася здебільшого за 

рахунок:  
- власних коштів підприємств, становило 87,7 % від загальної кількості 

коштів, які були витрачені на впровадження інновацій;  
- коштів державного бюджету, що склало 3,9%; коштів інвесторів-

нерезидентів – 0,3%; коштів інших джерел – 8,11% [7]. 
У сучасних умовах, що склалися в Україні, постійно зростає частка 

інноваційно зацікавлених підприємств, проте зменшується частка впровадження 

технологічних інновацій, що зумовлено збільшенням попиту на інновації, що 

спрямовуються на нові способи ефективної організації робочого процесу та 

розвиток нових відносин між підприємствами [6]. У той же час збільшується 

попит на маркетингові інновації, які впливають на оформлення та презентацію 

товарів підприємств, що у свою чергу призводить до збільшення обсягів 

продажів. Слід зазначити, що на збільшення інноваційно активних підприємств 

також впливає стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, розвиток 

інформаційних технологій, які є невід’ємними складовими успішного 

впровадження інновацій [5]. 
Станом на 2019 рік інноваційну діяльність здійснювали 782 промислових 

підприємства, що від загальної кількості підприємств склало 13,8%. Загалом 

інноваційно активні підприємства здійснювали наступні види діяльності: 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 64,7%; внутрішні 

та зовнішні НДР– 24,4%; придбання зовнішніх знань – 4,5%; інші роботи – 20,6% 
підприємств.  

Тобто протягом 2019 року найбільше інноваційно активних підприємств 

з’явилося у сфері виробництва харчових продуктів – 16,8% та у сфері 
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виробництва машин та устаткування – 10,2%. Якщо порівняти показники 

інноваційної активності підприємств у 2019 році із відповідними станом на 2018 

рік, то частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості 

інноваційних підприємств скоротилася, однак кількість інноваційно активних 

підприємств зросла з 777 од. у 2018 році до 782 од. У 2019 році проводили 

інноваційну діяльність 13,8% загальної кількості промислових підприємств, у 

2018 році – 15,6%, при цьому більшість з них витрачали кошти на купівлю 

обладнання, машин і програмного забезпечення [6]. 
Відтак, вплив на інноваційний розвиток України здійснюють значною 

мірою економічні фактори, важливим фактором є непідготовленість 

матеріально-технічної бази для впровадження новітніх технологій. В свою чергу, 

нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні призводить до 
визначення її економіки як непривабливої для інвестицій. Чинниками, що 

сприяють інноваційному розвитку підприємств України є підтримка державою 

інноваційного розвитку, наявність кваліфікованих кадрів, наукових 
співробітників, необхідних для здійснення інноваційного розвитку, готовність 

споживачів та їх довіра до впровадження новітніх та тих, що вже 

використовуються закордоном, технологій для здійснення покупок. 

Висновки. Аналіз системи стимулювання інноваційної розвитку 

підприємств в Україні виявив її низьку ефективність. Запропоновано: 

вдосконалити систему державного фінансування інноваційного розвитку 

підприємства, механізм формування та використання системи стимулювання 

підприємства та всіх учасників його інноваційного розвитку на основі 

використання дистрибутивно-лагової моделі, що дозволить оцінювати 

ефективність стимулювання з урахуванням фактору часу. Оцінку внеску 

кожного учасника запропоновано здійснювати за допомогою симультативної 

моделі. Все зазначене дозволить активізувати інноваційний розвиток 

промислових підприємств, а отже, підвищити ефективність їх діяльності. 
Варто зазначити, що інноваційний розвиток підприємства є одним з 

пріоритетних шляхів досягнення підприємства поставлених цілей в умовах 
конкурентного середовища, для успішного його здійснення необхідно 

прогнозувати та оцінювати вплив тієї чи іншої групи чинників на цей процес. 

При цьому, забезпечення стабільного інноваційного розвитку підприємств в 

Україні повинно стати одним із пріоритетних напрямків діяльності держави, 
тому що успішне впровадження інновацій здатне забезпечити конкурентні 

переваги України на міжнародній арені. Також впровадження нововведень 

позитивно впливатиме на економіку держави загалом, адже підвищення 
конкурентоспроможності національних виробників, призведе до зростання 

реального ВВП.  
Саме тому інноваційний розвиток підприємств є основою, що здатна 

визначити ефективний вектор економічного розвитку, пріоритетних напрямів 

діяльності, оптимізації витрат, перспектив підвищення позицій на ринку, 

підвищення якості продукції, забезпечення конкурентоспроможності і, як 
наслідок, подальшому розвитку національної економіки. 
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ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Анотація. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття 

«збалансований розвиток потенціалу національної туристичної галузі» та 

виділені основні характерні риси та фактори впливу на формування 

збалансованості розвитку потенціалу туристичної галузі. Визначено ключові 

галузі, що задіяні у створенні та реалізації туристичного продукту і які 

отримують безпосередній ефект від додаткового вхідного туристичного 

потоку у структурі участі в індустрії туризму. Наведено статистичні дані, які 

вказують на те, що ця галузь постраждала через упровадження карантинних 

заходів, що спонукало туристичні підприємства швидко адаптуватися до нових 

умов і переорієнтовувати власну діяльність. Узагальнено заходи, яких вживав 

уряд України під час пандемії для підтримки бізнесу, зокрема сфери послуг. 
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Abstract. Theoretical approaches to the definition of the concept of "balanced 
development of the potential of the national tourism industry" are analyzed and the 
main characteristic features and influencing factors on the formation of the balanced 
development of the potential of the tourism industry are highlighted. The key industries 
involved in the creation and implementation of the tourist product and which receive a 
direct effect from the additional incoming tourist flow in the structure of participation 
in the tourism industry have been identified. Statistical data are presented, which 
indicate that this industry suffered due to the introduction of quarantine measures, 
which prompted tourism enterprises to quickly adapt to new conditions and reorient 
their own activities. The measures taken by the government of Ukraine during the 
pandemic to support business, in particular the service sector, are summarized. 

 
Вступ. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 

висувають нові вимоги до стратегій розвитку та механізмів державного 

регулювання. У Гаазькій декларації з міжнародного туризму наголошується на 

необхідності планування туризму на державному рівні органами виконавчої 

влади на комплексній і послідовній основі з урахуванням усіх аспектів феномену 

туризму. Загострення кризових явищ у сфері туризму свідчить про необхідність 

удосконалення державної політики у зазначеній сфері, пріоритетів і принципів її 

реалізації, повноважень та компетенції суб’єктів туристичної діяльності, 

впровадження ефективних організаційно-правових, економічних, 

інформаційних механізмів розвитку сфери туризму як високорентабельної галузі 

національної економіки. 
Дослідження проблеми формування стратегії розвитку туризму, 

механізмів і стратегічних сфер (напрямів) досягнення цілей та реалізації завдань 

державної стратегії розвитку галузі здійснювали у своїх наукових працях багато 

українських і зарубіжних вчених, науковців і практиків, зокрема: О. Амоші, І. 

Балабанова, М. Біржакова, Д. Вєдєніна, А. Грищук, В. Данильчука, М. Долішній, 

О. Любіцева, О. Ігнатенко, В. Куценко, Л. Мазнік, О. Невелєв та інші. 
Виклад основного матеріалу. Розвиток туризму стимулює зростання 

суміжних сфер національної економіки, що є особливо важливим для 

регіонального розвитку України. Зазначимо, що ресурсний потенціал України 

вигідний для постійного залучення туристів завдяки унікальним природним 

можливостям, багатій історичній та культурній спадщині держави. 
Миронов Ю.Б. у своїх дослідженнях підкреслює, що сталий розвиток 

туризму – це такий розвиток туристичної галузі, який дає змогу задовольнити 

потреби туристів сьогодні, враховуючи інтереси регіону відносно збереження 

можливості надання рекреаційно-туристичних послуг у майбутньому. На думку 

Грищук А.М., Масюк Ю.О., сталий розвиток туризму та курортних територій 

можливий за умови наявності рівноваги між збереженням природних та 

історико-культурних ресурсів, економічними інтересами, соціальними 

потребами і розвитком туризму, а також за умови створення сприятливих умов 

для формування якісного національного туристичного продукт [3-4].  
Під збалансованим розвитком потенціалу туристичної галузі розуміється 

баланс розвитку всіх галузей туристичного комплексу, яке досягається в тріаді 
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«економіка - соціальна сфера - природокористування». З точки зору 
взаємодії «туризм - економіка» - збалансованість передбачає ефективний 

розвиток потенціалу туристичної галузі за рахунок збалансованості попиту і 

пропозиції. Як зазначають Атюла Гнанапала В. К., Сандраувані Я. А. [1] туризм 

вважається прибутковим для будь-якого ринку, тому уряд та приватний бізнес 

роблять все можливе, щоб використати його економічні вигоди в повному обсязі. 

Це приводить до того, що ігнорується ряд негативних аспектів розвитку 

міжнародної туристичної індустрії, зокрема порушується місцева 

соціокультурна, спостерігається дисгармонія між туристами та громадянами, що 

походять з інших суспільств з різними цінностями та стилем ;иття.  
З різних причин приймаюча країна часто є слабкою стороною у взаємодії з 

гостями та постачальниками послуг і впливом, який вони можуть мати. Часто 

відбуваються зміни в структурі громади, сімейних відносинах, колективних 

традиційних життєвих стилях, церемоніях і моралі. Але туризм також може 

спричинити позитивні наслідки, оскільки це може служити сприятливою силою 

щодо крос-культурної взаємодії, налагодження миру, гордості національними 

культурними традиціями та допомогти уникнути переселення міст шляхом 

створення робочих місць у сільській місцевості. Визначаючи ключові галузі, що 

задіяні у створенні та реалізації туристичного продукту і які отримують 

безпосередній ефект від додатковоговхідного туристичного потоку у структурі 

участі в індустрії туризму для країн, що розвиваються, характерне таке 

співвідношення (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Структура галузей, задіяних у створенні туристичного 

продукту в країнах, що розвиваються 
Джерело: складено автором на основі [1]  
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Як видно з рис. 1, у створенні туристичного продукту вагоме місце 

належить сільському господарству, що забезпечує продуктами харчування 

ресторанні комплекси у готелях та інших засобах розміщення. Для країн, що 

розвиваються, підтримка даної сфери має суттєве значення оскільки в структурі 

їх економіки та ВВП частка цих галузей є високою. Як наслідок, запровадження 

нових технологій вирощування сільськогосподарської продукції з дотриманням 

міжнародних стандартів та вимог готельно-ресторанних ланцюгів може 

слугувати імпульсом щодо нарощення використання як туристично 

рекреаційного потенціалу, так і економіки в цілому. Зокрема, у системі 

національних рахунків валова додана вартість у світовому господарстві зростає 

відповідно до приросту туристичних потоків, а для країн, що увійшли до лідерів 

за залученим туристичним потоком цей показник піднімає їх у загальному 

рейтингу на високі місця. 
Особливістю сучасного міжнародного туризму є те, ця галузь є важливою 

ланкою світового господарського комплексу. За економічними показниками він 

займає важливе місце в структурі ВВП та зайнятості населення. За оцінками 

Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) частка туризму у світовому ВВП, 

з урахуванням мультиплікаційного ефекту, складає 9,4%. Серед європейських 

країн найбільш дохідними від іноземних туристів є Іспанія та Франція. Так, в 

Іспанії доходи від обслуговування туристів складають понад  
61 млрд. доларів США щорічно, а туризм забезпечує близько 12% ВВП країни і 

є найприбутковішою галуззю економіки. У Франції даний показник складає 

близько 56 млрд. доларів США, а за статистикою відвідувань іноземцями 

тривалий час країна займає перше місце (79 млн. осіб). Серед інших країн світу 

з високим рівнем доходності від туристичної галузі виділяють Італію  
(46 млрд. дол. США), Туреччина (41 млрд. дол.), Китай (40 млрд. дол.) та Велику 

Британію (36 млрд. дол.). 
Частка туризму в загальній економіці України є темою поглиблених 

дискусій і становить, згідно із офіційною статистикою, близько 4–5 % ВВП, що 

значно нижче від міжнародного середнього показника (який дорівнює 10 %). 

Відтак туризм практично не беруть до уваги, формуючи економічну політику на 

національному рівні. Однак останні дані від міжнародних організацій 

підтверджують власні розрахунки внутрішніх експертів, які визначили цю 

частку на рівні близько 9 % ВВП України. Це дає підстави вважати цей показник 

набагато важливішим для української економіки, аніж раніше  
(табл. 1).  

Стосовно характеристики тенденцій та перспектив розвитку міжнародного 

туризму, то важливе місце у цьому має прогнозування, що здійснюється 

провідними світовими туристичними організаціями. Створення довгострокових 

прогнозів функціонування галузі має істотний потенціал для подальшого її 

розвитку. Одним з останніх таких досліджень є оновлений довгостроковий 

прогноз і оцінка розвитку туризму протягом двох наступних десятиліть: 2010–

2030 рр. За прогнозами спеціалістів UNWTO, враховуючи аналіз соціальних, 

політичних економічних, екологічних та технологічних чинників, кількісні 

показники, що характеризують туристичну галузь будуть зростати.  
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Таблиця 1 
Урядові заходи, здійснені у період пандемії 2019-2020 рр. 

в готельно-ресторанній сфері, тис грн 
Показники 2019 2020 Відхилення 2020-

2019 рр., % 
Тимчасове розміщення й організація 

харчування 
8511554,1 5149923,4 -39,49 

Діяльність готелів і подібних закладів 

тимчасового розміщення 
2312624,4 1229928,1 -46,82 

Надання місць кемпінгами та стоянками 

для житлових автофургонів і причепів 
1383,9 963,2 -30,40 

Діяльність із забезпечення стравами та 

напоями 
6091584,4 3571684,4 -41,37 

Діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування  
4971546,2 2805102,5 -43,58 

Постачання готових страв 1004351,3 685521,0 -31,74 
Діяльність туристичних агенств, 

туристичних операторів, надання інших 

послуг із бронювання та повязана з цим 

діяльність  

2173297,9 2247265,7 3,40 

Джерело: складено автором на основі [2] 
 
Cвітовий турпотік минулого року виріс на 4% щодо 2020 року, але його 

показники все ще далеко до рівня докризового 2019 року: падіння становить 72%. 

Тоді як навіть у 2020 році падіння становило 73%. Загалом у 2021 році було 

зареєстровано 415 млн міжнародних прибутків. На думку експертів UNWTO, 

темпи відновлення тургалузі залишаються повільними та нерівномірними в 

країнах світу через різний ступінь вакцинації та відмінності у суворості 

обмежень. Найкращі показники демонструє Південна Європа та Центральна 

Америка. Також ситуація покращилася Північній Америці, Центральній та 

Східній Європі, Африці. 
Економічний внесок туризму у світову економіку у 2021 році UNWTO 

оцінює у 1.9 трлн доларів, це більше ніж у 2020 році (1.6 трлн доларів), але більш 

ніж удвічі нижче, ніж у 2019-му (3.5 трлн доларів). Повністю відновитись після 

кризи туризм у світі зможе не раніше 2024 року [6] 
Результати за підсумками року залежать в основному від наявності 

обмежень на поїздки, рівня інфляції, включаючи високі ціни на енергоносії, та 
загальних економічних умов, розвитку конфлікту в Україні, а також стан 

здоров’я громадян на тлі не закінченої пандемії. Нещодавні проблеми, такі як 

брак персоналу, серйозна завантаженість аеропортів, затримки та скасування 

рейсів, також можуть вплинути на показники міжнародного туризму”, – 
вважають в організації. 

У 2022 році в Європі та Америці будуть зафіксовані найкращі показники 

міжнародних поїздок, тоді як Азія та Тихоокеанський регіон, як очікується, 

відставатимуть через обмеження на поїздки. 
Так, міжнародні туристичні прибуття до Європи за підсумками 2022 року 

можуть становити до 65-80% від рівня 2019 року, в Америці вони можуть 
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змінюватись від 63% до 76% [5]. В Африці та на Близькому Сході кількість 

прибутків може становити від 50% до 70% допандемійного рівня, в Азії та 

Тихоокеанському регіоні, у кращому разі, вони становитимуть 30% від рівня 

2019 через більш суворі антикоронавірусні правила та обмеження  
Висновок. Забезпечувати належну віддачу від цього потужного потенціалу, 

використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей можна 

лише за умови чіткої організації туризму, впровадження ефективних механізмів 

державного регулювання галузі, залучення до неї досвідчених і кваліфікованих 

кадрів. Важливі й необхідні для поступового відновлення туристичного бізнесу 

взаємодопомога і супровід державних і місцевих органів влади у підтримці 

підприємницьких ініціатив у сфері туризмуТобто туризм визначається як один з 

основних пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механізмів 

успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку 

туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування 

туристичного іміджу країни. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ  В  УКРАЇНІ 

 
 Анотація.  Метою статті є виявленням проблем, проблемних питань 

розвитку й успішного функціонування інноваційних проєктів малих і середніх 

підприємств в Україні та визначення  ефективних шляхів їх вирішення. Для 
вирішення поставлених  завдань  було використано такі загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження: аналіз і синтез, узагальнення, порівняння та 

систематизація.  У статті розглянуто стадії розвитку сатрапів і різновиди 
джерел фінансування  підприємств, що тільки розпочинають свою діяльність.  
Визначено роль держави у підтримці малого та середнього бізнесу в умовах 

ризику та важливість заохочення просування інноваційних проєктів з метою 
підвищення конкурентоспроможної як підприємства, так і країни в цілому.   

 
Abstract. The purpose of the article is to identify problems, problematic issues 

of development and successful functioning of innovative projects of small and medium-
sized enterprises in Ukraine and to identify effective ways to solve them. To solve the 
tasks, the following general scientific and special research methods were used: 
analysis and synthesis, generalization, comparison and systematization.  The article 
discusses the stages of development of satraps and the types of sources of financing of 
enterprises that are just starting their activities.  The role of the state in supporting 
small and medium-sized businesses at risk and the importance of encouraging the 
promotion of innovative projects in order to increase the competitive enterprise and 
the country as a whole have been determined. 

Вступ. Стартап – це незалежна організація, яка молодша п'яти років і 

спрямована на створення, покращення та розширення масштабованого, 

інноваційного, технологічного продукту з високим та швидким зростанням. 
Незважаючи на низькі позиції у глобальних рейтингах, в Україні 

продовжується розвиток інноваційної діяльності, та набувають актуальності 

питання розвитку та підтримки сучасних, нових і креативних, водночас 

ризикових форм ведення інноваційної діяльності, таких як стартапи. 
Виклад основного матеріалу. У теперішній час Україна переживає 

складні економічні часи, які проявляються зниженням основних соціально-
економічних показників, зокрема, низьким рівнем життя значної частини 

населення, зростанням рівня безробіття. Досвід розвинених країн світу та 

досягнення світового науково-технічного прогресу показує, що основою виходу 

зі скрутного становища, підвищення конкурентоспроможності та вирішення 

економічних, соціальних та екологічних питань може стати перехід від застарілої 

технологічної бази до новітніх інноваційних технологій, заснованих на 

різноманітних провідних ідеях [1]. 
Стартап являє собою нову, нещодавно створену компанія або 

запропонований проєкт, на основі якого будується власний бізнес на основі 

інновацій або інноваційних технологій. Зазначимо, що стартап володіє 

обмеженою кількістю ресурсів як людських, так і фінансових. При цьому, 

впроваджувані в перспективі інноваційні технології можуть бути глобальними – 
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тобто дана інновація буде інновацією для всього світу) або локальними – тобто 

дана технологія та ідея запозичені, але будуть інновацією в конкретному регіоні 

або країні. 
У свою чергу, «правильний» стартап це коли: 
‒ по-перше, є дуже хороша та унікальна ідея (продукту чи послуги) на 

які будуть покупці; 
‒ по-друге, продуманий та описаний план розвитку компанії ; 
‒ по-третє, сильна команда, котра зможе розробити та втілити  

інноваційну ідею в продуті чи послузі; 
‒ по-четверте стратегія виходу інвестора з проекту; 
‒ по-п’яте – можливість заробити. 

Таблиця 1 
Основні стадії розвитку стартапу та джерел його фінансування 

Джерело: сформовано автором на основі [2, c. 75] 
 
За офіційними даними організація «Ukrainian Startup Fund» [3] зазначено, 

що Україна має потужну й активну спільноту стартапів, але через тривалу війну 
українська економіка та бізнес стикаються із серйозними проблемами. По всій 

Україні незліченна кількість підприємців працюють у надзвичайних умовах, щоб 

зберегти ліквідність свого бізнесу та стимулювати подальші інвестиції. Cтартапи 
часто працюють за кордоном і мають співробітників як в Україні, так і в сусідніх 

країнах. 

№ 
Стадія 

розвитку 

стартапу 
Зміст стадії Джерела фінансування Що потрібно 

1 Посівна стадія 
Є ідея, команда чи її 
частина, ентузіазм та 

бажання. 

Власні заощадження; 
3F; програми 

акселерації та бізнес 

інкубатори. 

Детальний план розвитку 

стартапу; участь у 
конкурсах, навчаннях, 

перевірити життєздатність 

стартапу. 

2 Стадія запуску 

Створений прототип / 

робоча модель; злагоджена 

команда із розподіленими 

функціями; сформований 

план розвитку. 

Власні кошти, кошти 
бізнес-агентів; 
краудфандінг. 

Налагодити систему 

просування на ринок, 

залучення 

користувачів/клієнтів. 

Пошук додаткового 

фінансування. 

3 
Стадія 

зростання 

Діюча компанія, яка має 

сформований продукт , 

послугу чи технологію і 

приносить прибутки. Є 
постійні користувачі та 

помітне місце на ринку. 

Великий інвестор чи 

інвестиційна компанія. 

Доопрацьовування 

недоліків. Масштабування 

на ринку. Залучення 

більшої кількості 
користувачів. 

4 
Стадія 

розширення 

Завершений  

функціональний продукт, що 

приносить прибуток. 

Відпрацьована реклама, 

сервіс, управління 

компанією. 

Розподіл часток між 

інвесторами. При 

потребі можливе 

залучення додаткових 

коштів. 

Визначитися із майбутнім 

компанії. Продовжувати 

розширяти коло 

користувачів чи виходити 

на нові ринки. 

5 
Стадія 

«виходу» 

Налагоджена робота 

компанії. Хороші позиції на 
ринку, постійний прибуток. 

Випуск акцій. 

Інвестори отримують 

доходи у вигляді 

дивідендів або через 

продаж своїх часток у 

бізнесі. 

Компанія функціонує як 

звичайний бізнес і 

приносить засновникам і 

інвесторам прибуток 
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В той же час головна мета «Ukrainian Startup Fund» забезпечити 

фінансування Українських стартапів. Зазначимо принципи діяльності «Ukrainian 
Startup Fund»: 

‒ зважені рішення.  
‒ вибір дієвої стратегії. 
‒ збір коштів з організацій які входять до списку бажаючих  

інвестувати.  
‒ забезпечення коштами певного стартапу. 
Зазначимо, що кінцевий успіх стартапу залежить від багатьох факторів: ‚  

наявність бізнес-ідеї; � наявність бізнес-плану; � затребуваність і доступність у 

використанні продукту на світовому ринку; � зацікавлена та сильна команда; 

інвестори; � можливість отримання доходу тощо. На думку Гусаковської Т.О. та 

Кужель Н.Л. [1] зі зростанням загальної кількості стартапів у світі набуває 

обертів процес розвитку глобальної екосистеми стартапів. Екосистема стартапів 

є підсистемою інноваційної екосистеми та спрямована на створення 

інноваційних продуктів і послуг стартап-компаніями. 
Кожен стартап, варто розглядати як проєкт, який має певні етапи свого 

розвитку. В той же час поділ на етапи є при близний, адже залежить від мети і 

спрямованості стартапу, сфери його діяльності та інших критеріїв, які будуть 

впливати на швидкість розвитку, кількість та обсяг інвестицій в стартап. В 

таблиці 1 вказані етап розвитку стартапу та джерела його фінансування. 

Найчастіше розглядається 5 основних стадій розвитку стартапів. 
Для 84% засновників стартапів основним джерелом фінансування є власні 

кошти, 31% має гранти державного Українського фонду стартапів. Оскільки 

більшість стартапів працює на капіталі засновників, отримання доходу від 

підприємницької діяльності для них дуже важливе. Це дає можливість виживати 

на ринку, поки не буде знайдена оптимальна бізнес-модель.  
На рис. 1. Зображено основні джерела фінансування стартапів в Україні. 

 
 

Рис. 1. Поточні джерела фінансування стартапів в Україні, 2021 р. 
Джерело: [6] 
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У теперішній час ринок стартапів оцінити дуже складно, оскільки на 

сьогодні більшість угод укладаються неофіційно через небажання учасників 

розкривати інформацію. Становленню стартапів в Україні перешкоджає низка 

факторів, головний з яких – несприятливий бізнес-клімат і макроекономічна 

нестабільність, війна Росії проти України. 
Проведені дослідження Баловсяк Н. [4] вказують, що дані звіту за 2020 рік 

свідчать про те, що він був більш ніж успішним для українського стартап-
сегмента. Загалом в українські стартапи було вкладено понад $571 млн 

інвестицій, що на $27 млн більше, ніж роком раніше. Іншим рекордом 2020-го 

стало фінансування на ранніх стадіях – у рамках посівного та А-раундів було 

залучено понад $161 млн, що більш як втричі перевищує показник 2019 року. 

Водночас кількість угод зросла в шість разів. Основними фондами, що 

вкладалися в українські молоді проєкти, були AVentures Capital, Genesis 

Investments, ICU, Dragon Capatal, Horizon Capital. В той же час, якість української 

екосистеми стартапів підтверджують і незалежні оцінки, сформульовані 

дослідницькими компаніями. 
Так, лондонська дослідницька компанія RA Capital разом з інноваційним 

парком UNIT City та Українським фондом стартапів дослідили ринок, провівши 

опитування з-поміж засновників 60 таких проєктів. Виявилося: понад 90% 

респондентів впевнені в тому, що українська екосистема є найкращим місцем для 

розвитку стартапів. Усі опитані відповіли, що їхня команда розробників живе в 

Україні. А із засновників 82% особисто перебувають у нашій країні. З-поміж 

причин продовжувати роботу в Україні учасники опитування назвали високу 

кваліфікацію кадрів (36%) та високу якість і перспективність української 

екосистеми стартапів (33%). Додатково зазначили, що робота в США не дає 

переваг, але вимагає більше операційних затрат. Про перспективи українського 

стартап-ринку свідчить високе місце Києва в рейтингу стартап-екосистем Global 
Startup Ecosystem Index від StartupBlink.  

Проаналізувавши дослідження Макухи М. [5] щодо стану Українських 

стартапів за період 2021 року, варто сказати, що  Україна опустилася на п’ять 

позицій з 2020 року і наразі посідає 34 місце у світі. Натомість в 2019 році 

Україна посідала 29-ге місце. Хоч країна і переживає економічні труднощі 

протягом кількох років та все ж українська стартап-екосистема справді надихає. 

Головною причиною успіху України є талант розробників, за якими полюють 

багато іноземних компаній. З-поміж проблем країни рейтингу варто сказати про 

складну бюрократичну систему, що так само призводить до нестачі іноземних 

інвестицій. У звіті Startup Ecosystem 2021 року зазначають, що  є перспективи 

для стартапів у сфері програмного забезпечення й даних, маркетингу й продажів, 

а також харчових технологій. 
 Попри складні умови, український інноваційний бізнес розвивається, а 

локальна екосистема стартапів може бути прикладом для західноєвропейських 

країн. Темпи розвитку українського ринку значною мірою залежать від обсягів 

іноземних інвестицій. У 2019 році в українські стартапи та ІТ-компанії 

інвестували 510 млн дол, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. З них на 

https://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/dealbook-of-ukraine-2021-edition
https://thepage.ua/ua/news/investiciyi-v-it-ukrayini-v-2020-dollar571-mln-gitlab-zakazua-liki24-reface
https://thepage.ua/ua/news/investiciyi-v-it-ukrayini-v-2020-dollar571-mln-gitlab-zakazua-liki24-reface
https://thepage.ua/ua/news/ukrayinskij-it-otrimav-bilshe-dollar500-mln-investicij-u-2019-mu
https://thepage.ua/ua/news/ukrayinskij-it-otrimav-bilshe-dollar500-mln-investicij-u-2019-mu
https://report.startupblink.com/
https://report.startupblink.com/
https://thepage.ua/ua/business/groshi-startapam-yak-zaluchiti-investora-j-de-znajti-groshi-startapu-pochatkivcyu
https://thepage.ua/ua/news/ukrayinskij-fond-startapiv-viznachiv-peremozhciv-21-go-i-22-go-pitch-day
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іноземний капітал припало понад 80% отриманих інвестицій.  Серед українських 

міст найвищий показник у світовому рейтингу мав Київ, який посів 48 місце. 

Порівняно з 2020 роком він опустився на 16 позицій. У досліджуваний період у 

столиці було зосереджено стартапів  – 53 % у Харкові – 10,8%, у Львові – 8% [6]. 
На рис. 2 зображено кількість стартапів в окремих регіанах України. 
 

Рис. 2. Кількість стартапів в окремих регіанах України, 2021 р. 
Джерело: [6] 

 
Оскільки активний розвиток стартап-індустрія в Україні отримала 

відносно недавно, природно, що проєкти тут молоді. Дослідження показало, що 

74% стартапів працюють на ринку не більше трьох років, а 87% – менше пʼяти 

років. 
На заснування стартапу, як правило, наважуються незначна кількість 

людей. За даними проведеного опитування, 37% проєктів створювалися за 

участю двох осіб, 25% – трьох і тільки в кожному п'ятому є лише один засновник. 
Проаналізуємо стан стартапів в Україні від початку 2022 року. З 24 лютого 

стартапи з українським «корінням» закрили 34 інвестиційні угоди. 20 із них 

залучили кошти на загальну суму понад $195 млн. Розмір фінансування ще 14 

проєктів поки не розголошується. При цьому це досить позитивна статистика, 

враховуючи стрімкий обвал на світовому ринку венчурних інвестицій та активні 

бойові дії в нашій країні. Вона свідчать про те, що інвестори продовжують вірити 

в життєздатність вітчизняних стартапів. Навесні українським стартапам 

вдавалося залучати відносно невеликі кошти – до $1 млн [7]. 
Зазначимо, що через економічну та політичну нестабільність, в Україні 

залишаються незадіяними ще два джерела фінансових ресурсів для реалізації 

стартапів: банківські кредити та державна підтримка. Отриманню банківського 

кредитування нині перешкоджає високий рівень ризику стартапів, що для банку 

https://mind.ua/publications/20245254-obval-do-120-mlrd-yak-vijna-v-ukrayini-vplinula-na-svitovij-rinok-venchurnih-investicij


459  

може означати неповернення вкладених коштів, а для стартапера це високі 

кредитні ставки та необхідність надання ліквідної застави або поручительства. 

На противагу, в західних країнах фінансування стартапів шляхом банківського 

кредитування як на коротко, так і на довгостроковій основі є суттєвим джерелом 

розвитку інновацій. 
Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що сьогодні завдяки 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій стартапи знаходять все 

більшого поширення у всьому світі як проєкти, які найбільш швидко реагують 

на сучасні проблеми населення, і завдяки яким покращується якість життя 

громадян, вони виступають потужним драйвером сталого економічного розвитку 

країни [8]. 
Висновки. Стартапи в Україні розвиваются важко через нестачу коштів.  

Нажаль на  данний момент наші стартап проєкти знаходяться в важкій ситуації. 

Так як в країні війна то основна частина фінансування виділяєтся на оборону 

наших територій. В період з початку січня  2022 року по травень 2022 стан 

стартапів перебував в так званому періоді застою.  
Ринок українських стартапів тільки починає набирати обертів і динамічно 

розвивається. Про це свідчать найбільш успішні стартап-компанії, представлені 

в ІТ-сфері, основна діяльність яких пов’язана зі створенням девайсів, систем 

підключення до Інтернету, інтернет-речей, розробкою різноманітних технічних 

рішень для ведення електронної торгівлі, а також ідей, які пов’язані з 

удосконаленням роботи із серверами та сайтами. Можна однозначно 

стверджувати, що рівень якості українських стартапів значно зріс, хоча 

здебільшого вони ще не можуть якісно конкурувати з зарубіжними. Зазначимо й 

те, що основними ресурсами підтримки та сприяння розвитку інноваційних 

проєктів в Україні є венчурні компанії, які вкладають чималі кошти як на 

початкових етапах, так і на етапах розвитку та розширення проєктів. 
Зокрема, для розвитку ринку стартапів в Україні необхідно створювати та 

запроваджувати механізми підвищення ефективності діяльності стартап-
компаній. Особливу увагу слід звернути на захист права інтелектуальної 

власності. Водночас важливо створювати максимально комфортні умови для 

впровадження інноваційних технологій для успішного розвитку вітчизняних 

підприємств та економіки країни в цілому. 
 

Список використаних джерел: 
1. Гусаковська Т.О., Кужель Н.Л. Розвиток стартапів в Україні: 

проблеми та перспективи. Проблеми економіки. 2020. № 4 (46). С. 29-34. 
2. Гейдор А.П., Бізбіз Т.М. Джерела фінансування стартапів в Україні. 

Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 73-78. 
3. Офіційний сайт «Ukrainian Startup Fund» URL: 

https://www.campus.co/intl/uk_ua/europe/ukraine-support-fund/ 
4. Баловсяк Н. Рекордні інвестиції, нові фонди та перші ІТ-мільярдери. 

Яким був 2021 рік для української стартап-індустрії. The  page. 2022. URL: 
https://thepage.ua/ua/business/startapi-v-ukrayini-yaki-uspihi-pokazala-industriya-v-
2021-roci 

https://www.campus.co/intl/uk_ua/europe/ukraine-support-fund/
https://thepage.ua/ua/business/startapi-v-ukrayini-yaki-uspihi-pokazala-industriya-v-2021-roci
https://thepage.ua/ua/business/startapi-v-ukrayini-yaki-uspihi-pokazala-industriya-v-2021-roci


460  

5. Макуха М. Україна погіршила позиції в рейтингу міст світу для 

розвинення стартапів. The page. 2021. URL: https://thepage.ua/ua/news/rozvitok-
startapiv-ukrayina-vtrachaye-poziciyi-u-rejtingu  

6. Некрасов В. Коштів не вистачає, таланти тікають, але не все так 

погано. На чому тримається стартап-екосистема України. Економічна правда. 
2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/20/681620 

7. Підгайна Є. Попри війну: п’ять найбільших інвестицій в українські 

стартапи. Mind. 2022. URL: https://mind.ua/publications/20245607-popri-vijnu-p-
yat-najbilshih-investicij-v-ukrayinski-startapi 

8. Іванченко Н.О., Подскребко О.С., Сідлецька А.О. Основні проблеми 

та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні. Бізнесінформ. 2020. № 4. С. 

303-311. 
 

 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/20/681620
https://mind.ua/publications/20245607-popri-vijnu-p-yat-najbilshih-investicij-v-ukrayinski-startapi
https://mind.ua/publications/20245607-popri-vijnu-p-yat-najbilshih-investicij-v-ukrayinski-startapi


461  

 
 

*Дарія АНДРОЩУК 
                                                                                               студентка 3 курсу, 

                                                                      факультету менеджменту та прав, 
                                              Вінницький національний аграрний університет  

Вінниця, Україна  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З 

ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 

Анотація. У статті досліджено обсяг та межі компетенції 

Національного агентства визначені Законом України «Про запобігання 

корупції». Наведено напрямки діяльності Національного агентства з питань 

протидії корупції . Проаналізовано  Національне  агентство, службовців та 

працівників його апарату. Боротьба з корупцією є важливою для підтримки 

здорової демократії та вільної економіки в Україні, а також у всьому світі. . 

Однак існує занепокоєння щодо того, наскільки Національне агентство з питань 

запобігання корупції є  незалежним від корумпованих чиновників і наскільки легко 

він сам стає корумпованим через відсутність нагляду. Зрештою, боротьба з 

корупцією вимагає від усіх учасників — від правоохоронних органів до 

законодавців — працювати разом. 
 
Abstract. In the article a investigational  volume and limits of competense of the 

National agency are certain Law of Ukraine «On prevention of corruption». Directions 
over of activity of the National agency are brought on questions counteraction to the 
corruption . The National  agency, office workers and workers of his vehicle, is 
analysed . A fight against a corruption is important for support of healthy democracy 
and free economy in Ukraine, and also in the whole world. . However there is a 
disturbance in relation to that, as far as the National agency on questions prevention 
of corruption is  independent of the corrupted officials and as far as easily he becomes 
corrupted for lack of supervision. In the end, a fight against a corruption requires from 
all participants – from law enforcement authorities to the legislators – to work. 
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Вступ.  Одним із основних напрямків діяльності Національного агентства 

з питань запобігання корупції є розслідування випадків корупції, про які 

повідомляють громадяни. Корупція може приймати різні форми, включаючи 

хабарництво, крадіжки та зловживання службовим становищем. Корупція 

виникає, коли одна особа дає іншій людині щось цінне в обмін на те, що вона 

робить для неї те, чого вона зазвичай не робила б. Цей тип корупції виникає, коли 

правоохоронні органи, політики чи бюрократи дають комусь щось, щоб 

вплинути на них, щоб вони зробили те, що вони інакше б не зробили.  Це включає 

в себе надання комусь роботи, послуги або контракту, для виконання якого вони 

не мають кваліфікації. Корупція також присутня, коли державні службовці 

крадуть гроші, призначені для соціальних програм або інших товарів і послуг, 

які мають надходити широкій громадськості. Корупція має негативний вплив на 

суспільство в цілому, і з нею повинні боротися всі інституції, включаючи 

національне антикорупційне агентство. 
Виклад основного матеріалу. Національне агентство запобігання 

корупції (НАЗК) є державним органом, який здійснює боротьбу з корупцією. 

Головне завдання агентства – виявлення, розслідування та притягнення до 

відповідальності корупціонерів. НАЗК також має на меті інформувати 

громадськість про небезпеку корупції та заохочувати громадян  повідомляти про 

випадки хабарництва. Незважаючи на те, що НАЗК допомогло зменшити 

корупцію в органах влади, його структуру потрібно покращити. НАЗК 

організоване ефективно та має чітку структуру командування, але воно могло б 

бути більш прозорим та ефективним [1]. 
У  НАЗК є співробітники, які допомагають агентам у розслідуванні та 

переслідуванні. Ці співробітники складають відділ підтримки в агентстві. Агенти 

цього підрозділу проводять розслідування можливих випадків корупції. Вони 

також передають ці справи прокурорам для розгляду та вжиття заходів. Після 

завершення розслідування відділ підтримки рекомендує вжити відповідних 

заходів щодо підозрюваного корупціонера. Агенти цього відділу тісно 

співпрацюють з іншими відділами НАЗК, щоб забезпечити належний розгляд 

усіх справ. Оскільки всі агенти пройшли ретельну підготовку щодо виконання 

своїх обов’язків, кожен агент може ефективно виконувати свою роль у НАЗК. 

Внутрішня діяльність НАЗК також не є ефективною; Агенти витрачають багато 

часу, виконуючи надлишкові завдання, коли є інші, які могли б виконувати їх 

ефективніше, ніж вони. Наприклад, деякі агенти зосереджуються на зборі 

інформації про потенційних корупціонерів, тоді як інші зосереджуються на 

переслідуванні цих посадовців після проведення розслідувань. Агентство має 

оптимізувати свої внутрішні процеси, щоб усі його ресурси використовувалися 

ефективно та результативно, а не марнотратно [2]. 
Структура Національного агентства з питань запобігання корупції не 

дозволяє йому ефективно боротися з корупцією на всіх рівнях суспільства. 

Наприклад, деякі урядовці нижчого рівня, які вчиняють дрібні крадіжки, взагалі 

не будуть притягнені до кримінальної відповідальності, тому що вони є 

частиною системи, яка винагороджує дрібні крадіжки невеликими 

підвищеннями до зарплати чи підвищенням по службі або винагороджує пряме 
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звільнення з працевлаштуванням в іншому місці з вищою платою. Крім того, 

деякі високопосадовці, які вчинили серйозні правопорушення, можуть 

залишитися безкарними, тому що вони мають впливових друзів, які можуть 

захистити їх від судового переслідування або просто пом’якшити їхні вироки 

шляхом прямого підкупу суддів і працівників суду або через погрози членам 

сім’ї, які переховуються, побоюючись за свою безпеку. Якщо їх спіймають на 

гарячому у їхніх злочинах. 
Одним із основних напрямків діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції є розслідування випадків корупції, про які повідомляють 

громадяни. Корупція може приймати різні форми, включаючи хабарництво, 

крадіжки та зловживання службовим становищем. Корупція виникає, коли одна 

особа дає іншій людині щось цінне в обмін на те, що вона робить для неї те, чого 

вона зазвичай не робила б. Цей тип корупції виникає, коли правоохоронні 

органи, політики чи бюрократи дають комусь щось, щоб вплинути на них, щоб 

вони зробили те, що вони інакше б не зробили. Це включає в себе надання комусь 

роботи, послуги або контракту, для виконання якого вони не мають кваліфікації. 

Корупція також присутня, коли державні службовці крадуть гроші, призначені 

для соціальних програм або інших товарів і послуг, які мають надходити широкій 

громадськості. Корупція має негативний вплив на суспільство в цілому, і з нею 

повинні боротися всі інституції, включаючи національне антикорупційне 
агентство [3]. 

Національне антикорупційне агентство проводить розслідування щодо 

державних службовців, підозрюваних у зловживанні службовим становищем та 

інших серйозних злочинах. Корупція є серйозним правопорушенням, оскільки 

вона використовує державні ресурси для особистої вигоди або завдає шкоди 

суспільству в цілому. Це включає використання державних коштів для оплати 

приватних будинків, предметів розкоші та інших речей, не пов’язаних з 

державними службами. Це також передбачає участь у злочинній діяльності під 

час перебування на посаді, включаючи розкрадання, хабарництво чи інші форми 

шахрайства. Крім того, зловживання службовим становищем може мати серйозні 

наслідки для відповідного державного службовця, наприклад, звільнення з 

роботи або ув’язнення, якщо він порушив інші закони під час виконання своїх 

обов’язків. Крім того, національне антикорупційне агентство може 

використовувати такі інструменти, як електронне спостереження, для 

моніторингу комунікацій корумпованих чиновників, щоб вони знали, де їх 

знайти під час збору доказів під час розслідування. 
Ще один важливий напрямок діяльності національного антикорупційного 

агентства – це допомога правоохоронним органам у проведенні розслідувань. 

Агентство також може проводити власні розслідування випадків корупції, про 

які повідомляють громадяни чи інші органи. Агентство має команду слідчих, які 

збирають докази та будують справи проти корумпованих державних службовців 

і приватного бізнесу. Агентство також співпрацює з правоохоронними органами 

для притягнення корупціонерів до відповідальності. Це робиться шляхом 

координації інформації між різними агентствами та аналізу зібраних доказів. Це 
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гарантує справедливість для всіх постраждалих від корупції та покарання винних 

за свої дії [4]. 
Основними інструментами, які використовує Національне агентство з 

питань запобігання корупції, є розслідування, навчання та судові дії проти 

корумпованих осіб і організацій. Розслідування починаються із санкціонованих 

скарг, поданих громадянами чи іншими органами проти підозрюваних у 

корупції. Використовуючи секретну інформацію, включаючи перехоплену 

пошту, телефонні розмови, записи тощо, слідчі збирають докази проти 

підозрюваних у корупції осіб чи організацій. Зібравши достатньо доказів, вони 

підготують звіт для притягнення до відповідальності цих осіб чи організацій [5].  
Для проведення ефективних розслідувань співробітники повинні мати доступ до 

достатніх коштів і обладнання. Крім того, ефективна система ведення записів 

необхідна для відстеження всіх слідчих дій і результатів. Крім того, необхідно 

призначити компетентних співробітників з юридичною підготовкою, щоб усі 

розслідування проходили відповідно до правових процедур.                    
 Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного 

агентства наказом Національного агентства від 15.07.2020 № 302/20 (зі змінами, 

внесеними наказом Національного агентства від 08.12.2020 № 556/20) створено 

Комісію з оцінки корупційних ризиків та оцінки виконання антикорупційної 

програми в Національному агентстві [1].   Національне агентство з питань 

запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади із спеціальним 

статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України [6]. 
У   рамках своєї антикорупційної кампанії Національне агентство з питань 

запобігання корупції кожні чотири роки організовує міжнародні конференції з 

питань боротьби з корупцією серед країн, що розвиваються. Конференція 

дозволяє країнам, що розвиваються, поділитися своїм досвідом щодо боротьби з 

корупцією з іншими країнами, які перебувають у подібних економічних умовах. 

Ці конференції допомагають країнам, що розвиваються, покращити свої 

антикорупційні заходи завдяки командній роботі та взаємній допомозі [7].   

Виходячи зі світового досвіду, урядам потрібні антикорупційні організації для 

повернення грошей, втрачених міжнародними корупційними мережами. 

Національне агентство з питань запобігання корупції є важливим інструментом 

у боротьбі з цією глобальною проблемою як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. 
Висновки. Отже, національне антикорупційне агентство, це важлива 

інституція, яка бореться з корупцією в Україні. Його повноваження слід 

розширити, щоб він міг переслідувати вищий рівень корупції, ніж той, який існує 

зараз. Це допомогло б відновити довіру до державних установ після багатьох 

років роботи з корупційними скандалами, в яких були замішані високопосадовці. 

Крім того, розширення його повноважень також може допомогти боротися з 

хабарництвом,  відсутність нагляду з боку цього органу дозволяє корумпованим 

посадовцям легко уникнути покарання за свої злочини, оскільки їхні дії не несуть 

жодних наслідків. Якщо цей орган продовжуватиме йти цим шляхом, це підірве 

віру в урядові інститути та посилить суспільне невдоволення загалом. 
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УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАПОБІГАННІ 

ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 
Анотація. У  статті розглянуто можливість та обов’язковість участі 

громадянського суспільства в сфері запобігання та протидії корупції. 

Висвітлені поширені   витоки прояву  корупції, практичні  методи та  способи 

їх усунення. Доведено, що подальший розвиток протидії корупції за участі 

громадян є досить ефективним елементом, який потребує підтримки з боку 

держави, із стабільним удосконаленням та постійним модернізуванням. При 

цьому необхідно враховувати специфічність даної сфери та проблеми, які 

можуть виникати на шляху з боротьбою негативного явища.   
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Abstract.  The article considers the possibility and obligation of civil society 

participation in the field of prevention and counteraction of corruption. Common 
origins of corruption, practical methods and methods of their elimination are 
highlighted. It has been proven that the further development of countering corruption 
with the participation of citizens is a fairly effective element that requires support from 
the state, with stable improvement and constant modernization. At the same time, it is 
necessary to take into account the specificity of this area and the problems that may 
arise in the way of combating a negative phenomenon. 

 
Вступ.  У бoрoтьбi з кoрупцiєю потрібен цiлiсний пiдхід: не варто думати, 

що можна впровадити кримінальні санкції, і це вирішить проблему. Це буде 

тільки сліпим вогнепальним пораненням. Натомість потрібно створити інші, 

більш дієві методи боротьби. В Україні справді сильне громадянське 

суспільство, сильні ЗМІ. Але чи контактують вони у своїй боротьбі з 

міжнародною громадянською спільнотою? Це потрібно робити. Щоб в єдності 

стати сильнішими.  
  Корупція за самим своїм сенсом - це пошкодження в певних місцях 

загалом здорового організму. Якщо ж він  весь пошкоджений, то це вже не 

корупція, а спосіб суспiльного життя кoжнoгo індивіда. Без зміни цього спoсoбу 

виявляти та карати можна до безкінечності. Майже всюди, де людина стикається 

з державою, вона в більшості випадків  має справу з корупцією. 
 Кoрупція – основна причина бiдностi та жoрстoкoсті у багатьох кранах 

світу. Так, безперечно, боротьба з хабарництвом – складна. Якщo ви зіткнулися 

з неoбхідністю дати хабар або звільнити 1000 працівників, то вибiр тяжкий: або 

ти солідарний з колегами, або маєш бізнeс. В такій ситуації треба розуміти, в 

якому напрямку рухатись і зробити правильний вибір. 
Виклад основного матеріалу. У законi написанo,  що корупція — це 

зловживання службовим становищем для особистої вигоди. Прoблeма в тому, що 

це дуже вузькe рoзyмiння корупції [6]. 
    У наукових колах на корупцію дивляться на двох рівнях. Якщо дивитися 

на це на індивідуальному рівні – то варто вважати корупцію мoрaльнoю 

прoблeмoю певної людини, яка вчиняє недоброчесно. Але в Україні в результаті, 

наприклад, процесу люстрації з’ясувалося, що з відстороненням конкретних 

людей проблема корупції не зникає. Це oзнaчaє, що явищe має глибші корені і 

його треба розглядати системно. Мoвa йде про суспільний лад і про те, як 

влаштований доступ до суспільних благ. Ідея в тому, що в суспільствах 

обмеженого доступу доступ до важливих ресурсів (економічних, політичних, 

природних) обмежений колом певних осіб. Як правило, це люди, які мають 

пoтeнцiaл для того, щоб силою зaбрaти ресурси. В певний момент вони 

вирішують, що воювати між собою невигідно, тому вони домовляються і 

створюють певні правила, які діють лише всередині їх кола, куди закритий 

доступ для інших членів суспільства.  В Україні це ототожнюється з впливом 

oлiгaрхiв і впливом політиків, які на межі із бізнесом ведуть свої справи і 
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зацікавлені в особистому збагаченні, а не в неупередженому розподілі ресурсів 

для суспільства [4]. 
Є три основні ознаки корупції:  
1. наявність публічної влади (і права розподіляти суспільні ресурси)  у 

осіб, що задіяні в корупції;  
2. використання цієї влади в особистих інтересах;  
3. від корупції є видима шкода суспільству. 
    Корупція змeншyє кoнкyрeнцiю, бо лiцeнзiї, доступи до ринків та 

замовлення отримують «дружні», а не найбільш ефективні підприємства. 

Відповідно, підприємці розуміють, що потрібно вкладати не в інновації і 

продукт, а в побудову знайомств з “потрібними” людьми. Від цього програє і 

бюджет (від завищених цін), і споживачі (від недостатньої якості товарів і 

послуг). Минулого року Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій порахував, що економічний виграш від запровадження відкритих 

даних та антикорупційних заходів у державних закупівлях, податковому 

адміністрування та на газовому ринку у 2014-2018 склав 6 мільярдів доларів 

США щорічно – це приблизно 6% ВВП України. 
    Найбільше корупція поширена у таких органах державної влади й 

окремих сферах:  
1. медицина – 84,6 %;  
2. правоохоронні органи – 84,0 %;  
3. судова система – 83,4 %;  
4. державна влада в цілому – 82,3 %;  
5. політична сфера загалом – 79,6 %;  
6. вища освіта – 77,4 %; органи прокуратури – 76,7 %;  
7. податкові органи – 76,6 %; 
8.  політичні партії – 76,0 %;  
9. митна служба – 71,9 %;  
10. місцеве самоврядування в цілому – 67,8 %;  
11. економічна сфера, діяльність підприємств – 67,3 %; СБУ – 58,0 %;  
12. середня освіта – 52,7 %; 
13.  Збройні сили України – 46,8 %;  
14. професійні спілки – 45,2 %;  
15. громадські організації – 39,1 % [2]. 
Виявляється, що корупція – це така технологія  отримання дозволу на 

розробку кар’єри, іншого способу нема. Громадський сектор відіграє важливу 

роль у боротьбі з корупцією, бо сам є жертвою хабарництва. Водночас, – 
феномен: активісти громадянського суспільства, які ставали міністрами, дуже 

швидко перетворювалися у хабарників – купували дорогі машини, будинки, 

відправляли дітей у дорогі університети. Варто стежити і за міністрами, і за 

собою. Щоб побороти корупцію, потрібно змінити технологію. Це не арешти та 
мітинги . В першу чергу  організаційна та законодавча робота. Зміна побудови 

державного апарату, нормативного середовища. Треба відстоювати права 

людини. Адже поширення корупції  призводить до того, що люди не можуть 

задовольнити навіть елементарні  базові потреби [5]. 



468  

      Розпустити існуючі регулятивні органи, відмінити все регулятивне 

законодавство. Визначити потрібні функцій та документи з ясним 
формулюванням. Ключову роль у роботі віддати учасникам ринків, 

громадськості. Сформулювати чіткі прозорі показники, яких потрібно досягнути. 

Немає показника – немає відомства. 
     Прийняти чіткі й однаково всіма зрозумілі закони – як отримати кожний 

документ. Платити зарплати чиновникам, на які можна жити. Контролювати 

витрати чиновників, щоб суспільство бачило – вони дійсно  живуть на ті  

зарплати. 
    Іноземні інвестори називають корупцію однією з ключових проблем, 

через яку вони бояться інвестувати в Україну. Через корупцію їм важко 

передбачити, як бізнес буде розвиватися, вони не вміють грати за місцевими 

правилами. Це переважно стосується не транснаціональних корпорацій, які 

мають сильних юристів і податкових консультантів, а підприємств середнього 

рівня доходу. 
    Громадянське суспільство повинне вчитися і ставати сильнішим саме по 

собі. Тоді ідеальним варіантом було б, якби управління в державі могли 

провадити неурядові організації, а не уряд. Таким чином можна було б провести 

децентралізацію урядових функцій [5]. 
Висновки.  Побороти корупцію можна, лише змінивши суспільство. 

Корупція керівників – не причина, а наслідок того, що допускають громадяни.  
Підсумовуючи слід також зазначити, що корупція є особливо гострою 

проблемою для тих країн, які перебувають на етапі трансформації та переходу 

від одного типу політичної системи до іншої, від соціалістичної системи до 

демократичної країни з ринковою економікою. Цей перехідний період 

відзначається збалансованістю різних елементів державного механізму, які 

перебувають або в стані застою або у стані періодичних криз і конфліктів. 
 Тому для запобігання корупційній злочинності слід продовжувати 

демократичні зміни, які відбуваються в Україні. Такі зміни, насамперед, мають 

бути відображені в новій антикорупційній політиці Української держави, яка має 

передбачати ефективні механізми запобігання та протидії корупційним діянням, 

що безумовно сприятиме розвитку у суспільства «нульової» [2] толерантності до 

проявів активної і пасивної корупції, а також становленню України, як 

демократичної, правової та соціальної держави. 
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РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В САМООРГАНІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТА 
 
Анотація. У статті проаналізовано важливість самоорганізації 

студента, використання різних методів тайм-менеджменту для покращення 

організації часу студента. Даний матеріал особливо актуальний під час 

дистанційного навчання через діджиталізацію самого процесу освіти. 

Розглянуто найпопулярніші методи самоорганізації часу. Проаналізовано 

популярні сервіси для організації справ та особистого часу. Надано рекомендації 
щодо тайм-менеджменту студента. 

 
Abstract. The article analyzes the importance of student self-organization, the 

use of various time management methods to improve the organization of the student's 
time. This material is especially relevant during distance learning due to the 
digitalization of the education process itself. The most popular methods of self-
organization of time are considered. Popular services for organizing business and 
personal time are analyzed. Recommendations for the student's time management are 
provided. 

 
Вступ. Найголовніше питання для кожного з нас сьогодні – як правильно 

планувати свій час. Ця проблема є такою гострою не тільки для людей, які 

працюють, мають сім’ї і при цьому хочуть розвиватися, а й для студентів – 
категорії людей, які ще не працюють, а тому мають час для свого особистісного 

розвитку. Тому виникають питання про те, як студент може досягти успіху не 

лише в навчанні, а й у житті, будучи ефективно залученим до свого розвитку. 
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Студент університету повинен знати, як правильно розподіляти свій час 

відповідно до особистих і професійних інтересів. У наш час в умовах 

дистанційної освіти ефективна самостійна форма навчання з матеріалами 

інформаційної мережі. Тому хороша самоорганізація та ефективне використання 

часу важливі для досягнення високого рівня самоосвіти. Правильно спланований 

графік вимагає ретельно продуманих підходів до його управління, планування, 

розподілу та контролю. 
Виклад основного матеріалу. Самоорганізація в рамках професійної 

підготовки студента – це сукупність процесів або дій студента, спрямованих на 

розвиток і організацію власних здібностей і особистих якостей, необхідних для 

ефективної підготовки до майбутньої професійної діяльності. 
Тайм-менеджмент – це набір прийомів оптимальної організації часу для 

виконання завдань, а також планування навантаження вільного часу людини. 

Управління часом має на меті підвищити ефективність праці, знайти баланс між 

роботою та відпочинком, зробити життя гармонійним [5]. 
Ефективний тайм-менеджмент дозволяє раціонально розпоряджатися 

своїм часом, не укладаючи життя в контекст щохвилинної розрахунку дня, коли 

існувати неможливо. Кожен студент може розробити власну методику 

управління часом на основі загальних правил і принципів, враховуючи свій стиль 

і темп життя, пріоритети, особистісні якості, сильні та слабкі сторони. Тайм-
менеджмент –  це зведення оптимальних організаційних методів для виконання 

рутинних завдань, проектів і календарних подій. Оптимізувавши робочий час, 

можна використовувати його ефективніше. Управління часом стосується не 

тільки організації робочого часу, але й робочого середовища, спілкування з 

колегами та багатьох інших факторів, які можуть вплинути на певний час [4]. 
Важливо окреслити основні функції, які тайм-менеджмент виконує [2]:  
– постановка цілей (аналіз і формування особистих цілей); 
– планування (розробка планів і альтернативних варіантів своєї 

діяльності); 
– прийняття рішень (прийняття рішень щодо майбутніх справ); 
– реалізація і організація (складання розпорядку дня й організація 

особистого трудового процесу для здійснення поставлених завдань); 
– контроль (самоконтроль результатів виконання роботи, коригування 

цілей); 
– інформація та комунікація (пошук та обмін інформацією, комунікаційні 

зв’язки). 
Сьогодні розроблено багато технік тайм-менеджменту (рис. 1), які 

допоможуть вам використовувати свій час більш ефективно. Результатом аналізу 

всіх існуючих методів є те, що учень може отримати свій власний унікальний 

метод планування, який працює під конкретну особистість. 
Трьома найпопулярнішими методами є система Б. Франкліна, метод 

Е. Ейзенхауера, принцип П. Паретто. 
Система Б. Франкліна передбачає, що будь-яке глобальне завдання 

необхідно розділити на малі задачі, а ті, в свою чергу, – на ще менші задачі. Для 

цього будується піраміда, де на першому етапі встановлюються життєві цінності 
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людини, потім формується глобальна мета, встановлюється генеральний план 

досягнення цілей, на основі якого вже розробляються довгостроковий, 

короткостроковий план та план на день.  
Метод Е. Ейзенхауера полягає в розстановці пріоритетів при вирішенні 

задач. Усі задачі необхідно поділити на чотири пріоритети: перші – важливі і 

термінові, другі – важливі і менш термінові, треті – менш важливі але термінові 

і четверті – менш важливі і менш термінові. 
Принцип П. Паретто ґрунтується на потребі вирішувати, в першу чергу, 

життєво важливі проблеми, на які витрачається 20% часу та отримується 80% 

результату, а потім приступати до другорядних завдань, на які витрачається 80% 

часу і отримується 20% результату. 
 

 
Рис 1. Методи тайм-менеджменту 
Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 
Популярними сервісами для організації справ та власного часу є:  
 Evernote – сервіс призначений для зберігання інформації. 
 Rescue Time – система призначена для визначення міри 

продуктивності часу.  
 FitBrains – сервіс для покращення оперативної і довгострокової 

пам’яті, уваги, реакції.  
 One Password – дозволяє зберігати усі паролі та логіни, забезпечуючи 

високий рівень безпеки даних, що зберігаються.  
 Timesheet – додаток, за допомогою якого можна ефективно і 

раціонально розписувати розпорядок дня.  
 Awasome Calendar – персональний планер справ.  

М
ет

о
д
и

к
и

 т
ай

м
-м

ен
ед

ж
м

ен
ту

Система Б. Франкліна

Метод Е. Ейзенхауера

Принцип П. Паретто

АБВ-аналіз

Метод «Альпи»

Метод «Слона»

Метод «З’їжте жабу на сніданок»

Метод «Помідор»

Принцип «Кошик для сміття»

Getting Things Done (Як все зробити)

Personal Efficiency Program (Програма особистої ефективності)



472  

 Mind Map – ментальну карту (інтелект карту), що є інструментом 

візуального мислення, яка використовується для збору та аналізу інформації та 

ідей. 
 «Trello» – сервіс для планування часу – інтерактивна дошка для 

керування проектами у групах, де використовується метод канбан [1]. 
Аналіз запропонованих сервісів показав, що студент має всі можливості 

для управління свої часом завдяки здобуткам діджиталізації та в умовах 

дистанційного навчання. На нашу думку, не потрібно використовувати всі 

сервіси одночасно, достатньо одного-двох. 
Навчальний час, призначений для самостійної роботи студентів, 

регламентується робочою програмою і повинен становити не менше 1/3 і не 

більше 2/3 загального предметного навчального часу студентів. Щоб спрямувати 

час студентів на самостійну роботу в університеті, рекомендується 

дотримуватися наступних порад (рис. 2).  

 
Рис 2. Рекомендації щодо управління часу студентом 
Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 
1) Плануйте свій час. Час необхідно планувати в короткостроковій, 

середньостроковій і довгостроковій перспективі (тобто встановити цілі на день, 

тиждень, місяць, рік і далі). Починати планування потрібно з короткострокових 

щоденних планів, складених напередодні ввечері і проаналізованих в кінці дня. 

Планування можна виконувати двома способами: паперовим (блокноті, 

органайзері); електронним (календар Google, різні веб-сервіси, мобільні 

додатки). 
2) Боріться з марнотратством часу. Дотримуючись правил тайм-

менеджменту, постарайтеся негайно усунути всі поглиначі часу (соцмережі, 

телебачення, комп’ютерні ігри, непродуктивні розмови по мобільному телефону 

тощо) зі свого робочого процесу. Раціональне використання часу на 
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опрацювання та засвоєння матеріалу навчальної мети з доступних джерел 

інформації. 
3) Розставте пріоритети. Необхідно розділити всі справи на термінові та 

важливі. Починаючи новий день, слід починати з термінових і важливих справ, 

після їх закінчення – з термінових і неважливих справ, потім з важливих і менш 

термінових справ і т.д., при цьому терміновість і важливість зменшуються. Ви не 

можете переходити до менш важливих і менш термінових справ, поки не 

розберетеся з найважливішими і терміновими. 
4) Починати треба від складного до простого. Складаючи графік роботи  

бажано класти найскладніші завдання на початок дня і переносити їх на кінець 

дня в міру зменшення складності. Така організація завдань необхідна тому, що 

на початку робочого дня люди більш продуктивні і мають більше сил для 
вирішення складних завдань.  

5) Розбирайте складні справи. Якщо завдання складне і його неможливо 

виконати відразу, його слід розбити на ряд більш простих завдань, і воно не буде 

здаватися таким важким. Починаючи з простих завдань, ви поступово 

переходите до роботи і нарешті вирішуєте складну задачу. 
6) Використовуйте техніку дедлайн (від англ. Deadline – кінцевий термін), 

тобто встановіть час, який буде потрібно на виконання завдань на день. Такий 

підхід дозволяє бути більш зосередженим і продуктивним на роботі і не 

відволікатися на непотрібні справи. 
7) Делегуйте завдання. Це може бути спільний проект для групи студентів. 

Якщо хтось інший може виконати цю роботу за вас, доручіть її. Це залишає вам 

час для більш важливих справ. 
8) Скажи  «Ні!» речі, яка не є вашим пріоритетом. Не дозволяйте іншим 

використовувати ваш особистий час. Відмовтеся тактовно, даючи зрозуміти, що 

ви відмовляєтеся від завдання, а не від людини. 
9) Відпочинок. Це означає, що потрібно робити невеликі перерви в роботі 

методом «помідорів», щоб відновити концентрацію уваги на завданні. 
10) Мотивуйте себе. Коли у вас є мета, ви почнете ефективно 

використовувати свій час, тому що без мотивації всі перераховані вище методи 

«тайм-менеджменту» не будуть ефективними [3]. 
11) Проаналізуйте. Увечері оцініть результати дня: що вдалося, що 

завадило, що варто змінити? Застосування цих рекомендацій сприятиме 

засвоєнню студентами програмового матеріалу, застосуванню основних 

положень, теоретичних засад в аналізі сучасної дійсності, документальному 

дослідженні та узагальненні знань. 
Дані поради допоможуть ефективно організувати навчальний, робочий та 

особистий час студента, заощадять фізичну та моральну енергію для додаткових 

справ. Дотримання цих рекомендацій збільшать шанси на успіх у різних сферах 
діяльності особистості. 

Висновки. Таким чином, одним із шляхів підвищення ефективності є 

впровадження тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент – це насамперед 

організація приватного та робочого часу. Студент університету повинен 

усвідомлювати необхідність правильного розподілу часу відповідно до 
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особистих зацікавленостей та інтересів щодо різних видів діяльності. В умовах 

самонавчання необхідно використовувати час з максимальним виконанням 

реальних завдань, розділених на проміжні завдання, з невеликими перервами, що 

не викликають втоми та перевантаження. Також потрібно встигнути відпочити і 

як слід виспатися. Ефективне впровадження методів «тайм-менеджменту» в 

роботі залежить від свідомості та бажання людини працювати раціонально для 

себе. 
 

Список використаних джерел: 
1. Давіденко А., Стороженко О. Роль тайм-менеджменту у реалізації 

проектів. Матеріали конференцій МЦНД. 2022. С. 125-127. URL: 
https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/72 

2. Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2017. № 3(192). С. 15-18. 
3. Іваницька С., Галайда Т., Толочій Р. Впровадження європейських 

методик тайм-менеджменту  в  Україні. Глобальні  та  національні  проблеми  

економіки. 2018. № 21.  С. 288-292. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018. 
4. Лялюк О., Лялюк А., Поліщук О. Використання студентами методів 

тайм-менеджменту під час самостійного навчання в університеті. Педагогіка 

безпеки. 2021. № 1 (5). С. 18-25. DOI: https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-
1-018-025. 

5. Маслюківська А. Значення тайм-менеджменту для підвищення 

персональної ефективності. Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 467-471. URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3513 

 
 

Анна ВАСИЛИНА* 
студентка 3 курсу, 

факультет обліку та аудиту, 
Вінницький національний аграрний університет  

Вінниця, Україна 
 

Управління бізнесом в умовах воєнних дій 
 

Анотація. У статті представлено основні проблеми ведення бізнесу під 

час війни. Проаналізовано аналітику стану українського бізнесу за п’ять місяців 

воєнних дій. Розглянуто у якому стані зараз підприємства, хто зазнав 

найбільших втрат, і чи здатен бізнес оперативно відновлюватись. Досліджено 

основні якості бізнес-лідерів часів війни, та продемонстровано приклад 

керування фармацевтичної  компанії «Дарниця». 
 

                                                             
* Науковий керівник: к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ – 
Катерина МАЗУР. 

https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/72
http://global-national.in.ua/issue-21-2018
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3513


475  

Abstract. The article presents the main problems of doing business during the 
war. Analysis of the state of Ukrainian business during five months of hostilities was 
analyzed. The current state of Ukrainian enterprises, who suffered the greatest losses 
and whether the business is able to quickly recover, was considered. The main qualities 
of business leaders during the war were studied, and an example of the management 
of the pharmaceutical company «Darnytsia» was demonstrated. 

 
Вступ. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на 

територію України чимало бізнесів зупинило свою роботу або припинило на 

деякий час виробництво. На початок третього місяця війни деякі підприємства 

відновили свою роботу, але багато власників компаній замислились, чи варто 

продовжувати свій бізнес або, можливо, почати займатись чимось іншим.  
 За перший місяць воєнних дій українські підприємства втратили більше 

ніж за 2 роки пандемії. На даний час обсяг збитків, яких отримали, оцінити 

важко, тому що бойові дії тривають досі.  
 Чимало бізнесів опинились в місцях, де ведуться активні воєнні дії, і через 

це були змушені припинити свою роботу або переїхати в безпечніші райони. 

Варто зазначити, що навіть ті підприємства, які були в більш безпечних місцях, 

стикнулись з логістичною проблемою або ж дефіцитом матеріалів.  
 За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) , тільки 17% 

підприємств працюють у повному обсязі, а кожна третя організація не працює, 

16% обмежили географію своєї діяльності, 19% були змушені призупинити 

роботу деяких своїх філій, 27% зупинили роботу, але планують відновити 

виробництво. Цей нелегкий шлях триває, але підприємства намагаються пройти 

його гідно, з мінімальними збитками, зберігши свою команду і попит свого 

продукту. [8] 
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на активні бойові дії, компанії 

повинні працювати там, де це можливо, платити податки та давати країні ресурси 

для продовження оборони країни.  
 Немає єдиного рецепту, як правильно керувати підприємством, а тим паче 

й у момент війни. Бізнес – це постійний пошук можливостей та відповідей на 

питання: «Що я ще з цим можу зробити?», «Як я це ще можу використати?». 

Місія лідера є ключовою у цьому процесі. Попри воєнні дії українці не бояться 

реєструвати нові бізнес-ідеї, звісно статистика показує, що в порівняні з 

попередніми роками кількість реєстрацій значно зменшилась, це представлено  

на рис. 1.  
На тлі стресу, невизначеності, постійної розгубленості саме лідери 

підприємства – керівники, топ-менеджери – повинні взяти на себе 

відповідальність та продовжити роботу компанії. Який же повинен бути він – 
сучасний, креативний український бізнес-лідер, якими якостями повинен 

володіти, і які з них збереже після завершення воєнних дій?  
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Рис.1 Порівняння кількості реєстрацій бізнесу в 2020, 2021, 2022 рр. по 

місяцях. 
Джерело: сформовано автором на основі  [10] 
 
Під час війни засновники певних українських компаній виділили три 

ключових завдання для себе, які будуть певним чином трансформуватись у 

навички і вміння керівників, а саме: 
1. Вміння організовувати продуктивну роботу команди, члени якої 

зазнали травм під час війни. 
2. Вміння приймати швидкі рішення в умовах невизначеності та 

швидко організовувати роботу у віддаленому форматі. 
3. Вміння швидко перебудовувати роботу команди, не втрачаючи 

результатів. [5] 
Засновниця консалтингової агенції Unicorn Solution & Consulting Олена 

Кобилянська вважає, що керівники українських компаній, з якими працювало її 

підприємство на початку війни, швидко перейшли від стану шоку до 

усвідомлення того, що необхідно рухатись вперед для збереження команди та 

продукту, тому що країні потрібна міцна економіка. Також Олена зазначила, що 

керівники – це безумовно, флагмани, які гідно несуть відповідальність як за свій 

бізнес, так і за людей, вона влучно порівняла сучасного лідера із чарівним 

феніксом, здатним відродити компанію із попелу та при цьому бути пильним до 

болю кожного члена підприємства. На перший план виходить лідер-наставник, 

тренер: він радше ментор і комунікатор, чим диктатор. Лідер нашого часу не 

обов’язково є кращим у своїй сфері, але й повинен мати глибоку експертизу і 

вміти налагодити співпрацю в колективі. [5] 
Чи не в найгірших умовах опинились аграрні підприємства, тому що їх 

компанії прив’язані до конкретного місцезнаходження, а роботи в полі або ж на 

фермі не можна відтермінувати на невизначений час. От вони і стикнулись з 

проблемою, як нагодувати країну в умовах війни. Через обстріли росіянами 
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портів, аграрні компанії не можуть продати зерно, через це їм не вистачає 

обігових коштів для придбання палива, насіння, добрив та засобів захисту 

рослин, а ще й до цього ціни на ці товари значно зросли. Аграрії планують 

зменшити внесення добрив на 10-15%, але це може призвести до зниження 

врожаю. Для забезпечення фермерів уряд пропонує скасувати акциз на пальне та 

знизити відсоток ПДВ до 7%. Аграрії думають, що ці дії допоможуть знизити 

ціни. Для спрощення роботи під час війни Кабінет Міністрів вніс скасування 

додаткових процедур із сертифікації насіння та дозволив експлуатацію 

сільгоспмашин без реєстрації. Але попри всі ці негаразди, Україна налагодила 

експорт зернових, дані перевезених зернових  представлені Таблиці 1 [6]. 
Таблиця 1 

Експорт з України зернових, зернобобових, та борошна 
  

2022/2023 рр. 
 

 
2021/2022 рр. 

Всього в 

тому числі: 
у 

серпні 

Всього в 

тому числі: 
у 

серпні 
Зернові та зернобобові, 

всього 
3408 1707 7006 3969 

пшениця 937 561 3413 2452 
ячмінь 274 125 2385 1288 
жито 0,4 0,4 7,0 2,2 
кукурудза 2180 1013 1182 220 
Борошно пшеничне, 

тис.тонн 
8,8 5,4 20,3 8,8 

Борошно інше, тис. тонн 1,3 0,6 0,2 0,1 
Борошно разом, тис. 

тонн 
10,1 6,0 20,5 8,9 

Експорт разом ( зерно + 

борошно) 
3421 1715 7033 3981 

Джерело: сформовано автором на основі [4] 
 
Варто зазначити, що відбувається розмінування сільськогосподарських 

угідь. Від початку деокупації, підрозділами ДСНС України вже здійснено 

розмінування більше 50 тисяч га. Наймасштабніші роботи провелись у 

Чернігівській, Київській, Сумській областях.     
Багато підприємств знаходились на окупованих територіях, та були 

вимушені релокуватись у інші більш безпечні регіони України, зокрема, 

компанія «Kernel» перенесла виробництво олії «Стожар»  з Харківщини на 

Полтавщину. Довелося розв’язати проблему з сировиною, залучити інвесторів, 

щоб відновити виробництво олії, тому тепер завод функціонує в Полтаві.  
Олена Соколова директорка з управління персоналом фармацевтичної 

компанії «Дарниця» зазначає, що ще у січні вони з командою розробили 

антикризовий план дій, а 24 лютого почали його реалізовувати. Саме 
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антикризовий план став основою безперебійної роботи компанії, але на багатьох 

етапах потрібно було швидко знаходити вирішення проблем, тому що ситуація 

надто швидко змінювалася. Протягом першого місяця воєнних дій директори 

проводили онлайн-зустрічі три рази на день, так само і робили деякі команди, 

тому що таким чином процес комунікацій дозволив приймати рішення тут і 

зараз. Олена стверджує, що безпека людей була їхнім пріоритетом, ті хто 

працював в офісі перейшли на онлайн-роботу. Насамперед підприємство 

поставило задачу ІТ-підрозділу забезпечити безперебійну роботу систем, але за 

умови віддаленої роботи співробітників. Для того, щоб швидко і оперативно 

реагувати на проблеми чи збої, компанія запустила новий сервіс-деск для 

працівників, включаючи всі можливі вирішення, наприклад чат-боти, внутрішні 

call-центри. Команді лідерів бізнесу потрібно було взяти на себе відповідальність 

також і за й психологічний стан працюючих. Керівники давали людям час і 

можливість подумати про безпеку родин й повернутися в ресурсний стан. Також 

запустили для співробітників низку послуг, щоб зняти найболючіші питання, а 

саме з’явилась внутрішня гаряча лінія з юридичних питань, наприклад пільг від 

держави, мобілізації, статусу тимчасово-переміщеної особи. Підприємство 

також подбало про забезпечення працівників ліками, тому це налагодило 

можливість прямого придбання медикаментів співробітниками у перші дні 

війни, тоді саме більшість аптек не працювали. Тож завданням було не тільки 

втримати команду , а ще й надати нові можливості [9]. 
Світлана Слободянюк є директорка департаменту управління персоналом 

футбольного клубу «Шахтар» підкреслює: «Менеджер зараз має бути лідером, 

здатним у цьому хиткому становищі бути для свого оточення стійкою опорою». 

Вона вважає, що завдяки топ-менеджменту вдасться розгледіти таких людей, які 

чітко вміють і знають як не лише повести за собою людей, але й запропонувати 

модель дій у критичних ситуаціях [5]. 
Варто навести приклад управління бізнесом під час війни такої компанії, 

як Ощадбанк. Вони взяли собі за мету, що між клієнтами та банківськими 

послугами не повинно  бути бар’єрів, особливо це стосується соціальних виплат. 

У місцях, де це можливо інкасаторська служба регулярно поповнює банкомати 

та здійснює інкасацію готівки. Працюють мобільні додатки, за допомогою яких 

можна отримати всі банківські послуги в Україні та навіть закордоном. Завдяки 

віддані праці тисячів працівників досягається безперервність роботи. Ще одним 

з пріоритетів банку є допомога клієнтам у складні часи, а саме для представників 

малих та середніх бізнесів, та роздрібних клієнтів Ощад запровадив кредитні 

канікули, знизив або ж взагалі обнулив тарифи. Голова правління Ощадбанку 

Сергій Наумов ствердив, що банк  і в майбутньому робитиме все можливе, для 

продовження роботи там, де це можливо адже саме на цьому сконцентровані їхні 

зусилля. Ощад і далі буде йти назустріч клієнтам і допомагати державі та ЗСУ 

[7]. 
Українські підприємства не лише турбуються про пристосування свого 

бізнесу до воєнних дій, а й активно допомагають боротися своїй країні з 

агресором. Компанія SOCAR Energy Ukraine у воєнний час надає гуманітарну 

допомогу парамедикам, бере участь у відновлені міста Ірпінь, продовжує 
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безкоштовно та позачергово заправляти машини швидкої допомоги та      ДСНС 

[2].  
Компанія Aster виділила 500 тис. євро, щоб надати допомогу у таких 

напрямках: 
• підтримка біженців, 
• закупка військового обладнання для армії та ТРО, 
• гуманітарна допомога армії, 
• пошук та купівля ліків і обладнання. [1] 
Кожна компанія допомагає по-різному, статистика допомоги представлена 

на рис. 2. 
 

 
 
Рис.2. Чи допомагає бізнес Україні перемогти війну? 
Джерело: сформовано автором на основі [10] 
 
Багато компанії в Україні створили собі  бізнес-стратегію, за для 

покращення роботи підприємства, та збільшення доходів, проте деякі не мають 

цієї стратегії і не бачать сенсу в цьому. Відсоток наявності бізнес-стратегій 

підприємств зображено в Таблиці 2. 
Таблиця 2 

Адаптація до шоку війни та наявність стратегії розвитку 
 
 
33,4% 

 вже адаптувалися та мають 

стратегію дій 

 
50,5% 

у процесі обдумування та 

інтуїтивного управління 

 
11,1% 

не бачать сенсу в розвитку 

бізнес-стратегій, бізнес-планів 

розвитку з урахуванням нових реалій 
Джерело: сформовано автором на основі [10] 
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На початку війни, здатність підприємства швидко адаптуватись та 

трансформуватись стала ще більш критичною. Тому деякі компанії вирішили 

залучити топ-менеджерів, за для вирішення проблем трансформації, які не 

можливо виправити без участі топ-менеджерів. Їх залучення дозволить їм стати 

справжньою командою, члени команди матимуть спільну ціль за для прийняття 

правильних рішень для підприємства.  
Зараз українські компанії стверджують, що найбільшою проблемою, з 

якою стикнеться бізнес після війни, це пошкоджена інфраструктура, пошук 

співробітників, відновлення логістики та пошук нових ринків збуту. Але 

підприємства впевненні, що у післявоєнний період буде вихід на європейський 

ринок, та буде активна кооперація з державними органами.     
Важливо те, що український бізнес залишається в Україні й надалі. Разом 

з тим, власники планують розширювати ринок збуту свого продукту. 
Висновки. На основі проведених досліджень, встановлено, що навіть  в 

умовах війни бізнес повинен працювати там, де це можливо, платити податки та 

допомагати країні за для оборони. Бачимо, що українці вірять в перемогу та 

швидко адаптуються. Зокрема, вже за два місяці війни реєстрація нового бізнесу 

наблизилась до 50% від довоєнного періоду. 
Найціннішим для результативної та ефективної роботи бізнесу є люди, 

тому що завдяки працьовитості та професіоналізму працівників компанії 

продовжують триматися, пристосовуватись та запускати нові проєкти. Варто 

звернути увагу, що саме робота підприємств є вкрай важливою для країни, для 

підтримки оборони кордонів України та покращення роботи економічного 

фронту держави.  
Зараз як ніколи саме керівники повинні допомагати людям опановувати 

страх невизначеності та мотивувати команду до роботи. Ці завдання чітко 

вимагають щогодинного контакту керівника та працівників, адже вміння слухати 

та чути, та здатність донести людям свою ідею – це є успіх підприємства в період 

війни.  
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Вступ.  На сучасному етапі розвитку держави корупція досягла такого 

рівня, який загрожує національній безпеці та демократії України. Корупція 

негативно впливає на соціальний прогрес, становлення демократичного 

громадянського суспільства, а її швидке поширення в соціумі та безпосередньо 

в органах публічної влади свідчить про недосконалість правових норм, 

моральних якостей в українському суспільстві, які б ефективно перешкоджали 

такому негативному явищу. Корупція вражає всі сфери суспільного життя, 

сприяє поширенню організованої злочинності, створює соціальну напругу, 

породжує у населення невпевненість у здатності влади здійснити організаційні 

та практичні заходи щодо подолання системної кризи й відродження України. 

Корупція реально протистоїть конституційному і суспільному ладу, є причиною 

небувалого зростання в Україні «тіньової» економіки, проникає у владні 

інституції, залучаючи у свої сіті окремих політичних і громадських діячів. 
Корумповані відносини в Україні все більше витісняють правові й етичні 

взаємовідносини між людьми, з аномалії перетворюючись на норму поведінки. 

Цей негативний чинник серйозно поглиблює кризу довіри до держави, іїї 

владних структур, правоохоронної і судової систем, зводить нанівець іх 

авторитет, сприяючи значному послабленню принципу верховенства закону і 

загрожуючи національній безпеці України. 
Ніхто і ніщо не заважає корупції посилювати свій вкрай негативний вплив 

на соціально-економічний розвиток держави та органів влади. Однією з причин 

такої ситуації є те, що експерти вважають невисокий рівень нормативно-
правового нагляду за запобіганням та протидією корупції, яке тривалий час 

формувалося безсистемно, за відсутності чітко визначеної, дієвої стратегії. 

Вищенаведена ситуація зумовила необхідність аналізу становлення та 

законодавства України та формування національної політики у сфері запобігання 

та протидії корупції з метою визначення оптимальних шляхів її вдосконалення. 
Виклад основного матеріалу. Результати аналізу сучасного 

законодавства України дозволили зробити висновок, що правовою основою 

запобігання та протидії корупції є відповідні положення Конституції України, 

законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень 

Президента України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, а також 

нормативно-правові документи різних міністерств і відомств, які в цілому 

складають антикорупційне законодавство України. 
Хоча цей термін є дещо умовним, під антикорупційним законодавством 

розуміють  законодавчі, підзаконні та відомчі нормативно-правові акти, які 

конкретно стосуються питань запобігання корупції та встановлюють 

відповідальність за її вчинення. Злочинність, яка регулює діяльність держави, 

особливо правоохоронних органів, відомств або їх спеціальних підрозділів, до 

обов'язків яких входить запобігання та боротьба з корупцією. 
В Україні діє понад 100 законодавчих, підзаконних та галузевих правових 

актів, більшою чи меншою мірою спрямованих на вирішення проблеми 

запобігання та протидії корупції. Однак поява такої кількості антикорупційних 

актів не означає, що нинішня система є досконалою та ефективною. Ці 
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законопроєкти ухвалювалися в різний час, з різними уповноваженими органами, 

з різними цілями, і часто їм бракувало науково обґрунтованої, реалістичної 

концепції боротьби з корупцією. 
Нормативно-правові акти у сфері запобігання і протидії корупції за часів 

незалежності України приймалися досить регулярно при тому, що перша 

концепція протидії корупції була прийнята лише наприкінці 90-х років минулого 

століття. Усе це свідчить про певне порушення логіки формування 

антикорупційної законодавчої бази, яка мала здійснюватися за схемою: 

концепція (стратегія) програма-закон — підзаконні акти. На жаль, на практиці 

все вийшло навпаки, що не могло не позначитися на якості антикорупційного 

законодавства та ефективності його застосування. Про це свідчить динаміка 

прийняття основних нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії 

корупції, яка виглядає таким чином. 
Протягом 1992-1994 років були створені: Координаційний комітет по 

боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президенті України, 

спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

МВC і СБ України та на підзаконному і відомчому рівні вирішується низка інших 

організаційно-правових питань протидії корупції. 
У 1993 році приймається Закон України «Про організаційно - правові 

основи боротьби з організованою злочинністю» [2], а в 1995 році після тривалого 

обговорення Закон України «Про боротьбу з корупцією» [3]. У цьому 

законодавчому акті зосереджуються превентивні антикорупційні положення, 

передбачаються спеціальні обмеження для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, визначаються ознаки адміністративних корупційних 

правопорушень і відповідальність за їх Вчинення, а також встановлюються 

процесуальні особливості розгляду таких справ. Водночас антикорупційне 

законодавство не зводилося лише до цього Закону, так як питання про 

кримінальну, дисциплінарну, цивільно-правову та інші види відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень вирішувалися згідно з нормами інших 

законодавчих актів (Кримінальний кодекс України; Кодекс України про 

адміністративні правопорушення; Цивільний кодекс України тощо). 
Згодом, відповідно до вимог указу Президента України від 5 серпня 

забезпечення законності та правопорядку в Україні» [19], Кабінетом Міністрів 

України розроблено Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 
1996-2006 роки [12].  Основним стратегічним завданням зазначеної програми 

визначалось подальше вдосконалення практичної діяльності правоохоронних 

органів у зміцненні правопорядку і законності, налагодження системи 

профілактики правопорушень, належне забезпечення конституційного ладу, 

прав і свобод людини та економічної безпеки держави. Пріоритетними в цій 

діяльності визнавалося формування досконалої правової бази боротьби зі 

злочинністю | корупцією, захист політичних, економічних, соціальних та інших 

сфер життєдіяльності держави, активна протидія злочинним проявам, усунення 

причин і умов, що їм сприяють, а також виявлення і знешкодження злочинних 

угруповань, викорінення тінізації економіки. 
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 10 квітня 1997 року указом Президента України No 319/97 затверджується 

Національна програма боротьби з корупцією, якою передбачалося вжиття низки 

профілактичних, організаційно - правових та інших заходів протидії цьому 

явищу [17].  
Наступного року затверджується Концепція боротьби з корупцією на 1998-

2005 роки, у якій передбачається застосування системного підходу та ефективної 

організації діяльності із запобігання та протидії корупції на базі комплексної, 

обґрунтованої концепції [13]. 
Забезпечити посилення боротьби з організованою злочинністю та 

корупцією, які продовжують завдавати значної шкоди захисту прав і свобод 

громадян, гальмувати економічний розвиток і становлення ринкових відносин, 

підривати міжнародний авторитет України, усунути серйозні занепокоєння у 

діяльності правоохоронних та інших органів, недоліки, відповідно до 

європейських стандартів, Президентом України року виданий Указ No 84/2003 

«Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією» [20]. 
Зважаючи на соціальну і політичну значимість проблеми корупції, у 2005 

році Верховна Рада України прийняла постанову «Про стан боротьби з 

організованою злочинністю у 2004-2005 роках» [18], а Президент України видав 

указ від 18 листопада 2005 року No 1615 «Про першочергові заходи щодо 

детінізації економіки та протидії корупції»[21]. У положенні цих нормативно-
правових актів містилося доручення Кабінету Міністрів України вжити заходів 

щодо удосконалення законодавства у сфері протидії корупції та організованій 

злочинності, із врахуванням досвіду набутого в країнах — членах Ради Європи. 
На виконання положень названих нормативно - правових актів та з метою 

забезпечення виконання державою міжнародних зобов'язань у сфері протидії 

корупції Верховна Рада України протягом 2005-2006 років ухвалила Закони 

України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією», «Про 

ратифікацію Конвенції ООН проти корупції», «Про ратифікацію Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією» та «Про ратифікацію Додаткового 

протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією». Ратифікація 

цих міжнародних документів мала утвердити позитивний імідж України у світі 

як держави, де формується сприятливий політичний клімат для 

широкомасштабного, взаємовигідного співробітництва з усіма країнами, у тому 

числі й із питань протидії корупції та іншими правопорушеннями, безпосередньо 

пов’язаними з нею.  
У 2006 році Президентом України затверджується Концепція подолання 

корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на 2006-2010 роки [14] у якій 

наводиться характеристика корупції та визначаються основні напрями 

розв'язання проблеми доброчесності в органах виконавчої і судової влади, 

оскільки саме в цих сферах спостерігаються тенденції до посилення корупційних 

ризиків. Велика увага в концепції приділена посиленню ролі громадянського 

суспільства та засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції. 

Стратегічним напрямом протидії корупції визначається посилення діяльності, 
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спрямованої на виявлення корупційних проявів та забезпечення притягнення 

винних осіб до відповідальності.  
На виконання положень зазначеної концепції Подолання корупції в 2009 

році Верховною Радою України приймається низка антикорупційних законів, а 

саме: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність 

юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення 

змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення», які втратили чинність у грудні 2010 року, так і не 

набувши законної сили.  
У квітні 2011 року Верховна Рада приймає Закони України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін і доповнень до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» [4; 5]. 
Підсумовуючи вищевказане та порівнюючи його з реальними 

результатами боротьби з корупцією в Україні, можна дійти до протилежного 

висновку. З одного боку, антикорупційне законодавство постійно розвивається 

та має позитивну динаміку, а з іншого – у сфері запобігання і протидії корупції 

не відбувалося жодних суттєвих позитивних зрушень, що держава регулярно 

визнавала під час прийняття чергового нормативно – правового акту (чи то в 

преамбулі, чи то в пояснювальній записці до законопроєкту). Такий стан справ у 

сфері протидії корупції тривалий час зумовлювався тривалою кризою політичної 
влади, слабкістю демократичних традицій, обмеженістю інститутів 

громадянського суспільства, глибокими економічними проблемами та 

невизначеністю соціально-економічних перспектив економічного розвитку 

України. 
На певному етапі розвитку України саме надзвичайне поширення корупції 

призвело до масових протестів наприкінці 2013 - початку 2014 року. Зокрема, це 

підтверджується результатами дослідження «Барометра Світової Корупції» 

(Global Coruption Barometer), проведеного міжнародною організацією 

Transparency Intermational y 2013 poці, згідно яких 36% українців були готові тоді 

вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного 

міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року 

дослідження громадської думки корупція входила до переліку найбільших 

проблем населення і викликала занепокоєння в 47% громадян. За даними 

досліджень Iндексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency 

International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих 

у світі: у 2012 i 2013 роках вона займала 144 місце, а в 2014-142 місце з 176 країн, 

у яких проводилися дослідження. 
Високий рівень сприйняття громадянами корупції фахівці пояснили 

відсутністю справжньої, а не фальшивої, політичної волі у верхівки країни 

протистояти корупції, відсутність ефективних реформ у цій сфері та 

неефективною діяльністю правоохоронних органів щодо виявлення корупційних 

правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності. 
3 метою забезпечення належного вирішення поставленого Президентом 

України завдання протягом вересня-жовтня 2014 року в Україні прийнята низка 
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нових антикорупційних законів: «Про засади антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» [6], «Про очищення 

влади» [7], «Про запобігання корупції» [8], «Про Національне антикорупційне 

бюро України» [9], «Про прокуратуру» [10] та «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 

громадської безпеки та корупційні злочини» [11]. Прийняті закони визначають 

оновлені правові та організаційні засади функціонування системи запобігання 

корупції, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, чіткі 

індикатори стану та ефективності виконання як основних програмних 

документів в антикорупційній сфері, так й інших нормативно-правових актів 

тощо.  
Беручи за аксіому повну відповідність змісту нових законодавчих актів 

сучасним вимогам, оновлене антикорупційне законодавство є сучасним, повним 

та ефективним інструментом утвердження законності та справедливості. Однак 

наявність такого інструменту не гарантує принципово позитивних змін у сфері 

запобігання та протидії корупції. Це пояснюється тим, що існує багато факторів, 

пов’язаних із законом або умовами та механізмами його реалізації, які можуть 

мати значний вплив на його застосування. Ці чинники спроможні не лише 

заблокувати прогресивні новели, але й поглибити наявні в законодавчих актах 

проблеми. 
У грудні 2020 року Національним агентством з питань запобігання 

корупції затверджено «Антикорупційну програму національного агентства з 

питань запобігання корупції на 2021-2022 роки. Антикорупційна програма 

Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021-2022 роки (далі 

– Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог ст. 19 Закону. 

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу додаткових 

заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності 

Національного агентства, розроблених з урахуванням ідентифікованих 

корупційних ризиків. 
Висновки. Підсумовуючи викладене, відзначимо, що прийняття якісно 

нового антикорупційного законодавства не означає завершення процесу його 

реформування, яке забезпечить виконання задекларованих цілей та завдань, що 

мають надзвичайно важливе значення для забезпечення національної безпеки 

України. Їх реалізація стане реально можливою лише тоді, коли будуть створені 

належні умови й механізми їхнього застосування, а це на практиці потребує 

набагато більше зусиль, часу та ресурсів, ніж підготовка будь-якого закону.  
У контексті цього вважаємо, що до позитивних зрушень в  Україні 

спроможна привести лише сильна політична воля вищого керівництва держави 

протидіяти корупції і сформовані завдяки їй антикорупційне законодавство та 

єдина державна політика в цій сфері, які б включали комплекс заходів 

державного, політичного, економічного, соціального і правового характеру. 

Жодні інші окремо взяті заходи, направлені на запобігання і протидію корупції, 
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не можуть бути ефективними, якщо відсутня політична воля та не забезпечується 

її реалізація на всіх рівнях влади. 
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corruption were analyzed. The fight against corruption in the courts is taken into 
account. 

 
Вступ. Великий внесок у дослідження питання запобігання та боротьби з 

корупцією в Україні здійснили такі вчені як: М. Бездольний, М. Данчук, В. 

Журавський, Т. Ільєнок, В. Кудря, А. Кухарук, М. Мельник, Е. Молдован, В. 

Настюк, Т. Носова, Т. Попченко, О. Прохоренко, С. Серьогін, В. Семенов, 

О. Сінчук, Є. Скулиш, М. Флейчук, В. Чабан, М. Яблоков, М. Ярошенко, І. Яцків 

та інші.  
Незважаючи на всі зусилля державної влади та громадських організацій, 

рівень корупції в Україні залишається неприйнятно високим. Це явище настільки 

поширене в українському суспільстві і має такі негативні соціальні, економічні 

та політичні наслідки, що вимагає з боку державної влади серйозного ставлення 

до визначення комплексу дій, спрямованих на його подолання. Корупція 

деформує і робить неефективним державне управління, деморалізує суспільство 

і в цілому гальмує його розвиток. Головними причинами такої ситуації є 

неефективність державної політики у сфері протидії злочинності та корупції, а 

також відсутність реальних дій, спрямованих на реформування системи 

правоохоронних органів та судової гілки влади. У демократичних державах суди 

відіграють провідну роль у протидії корупції. Викривлене сприйняття судової 

незалежності призводить до використання наданих для здійснення правосуддя 

повноважень, для власного зиску; позбавлення громадян захисту гарантованих 

Конституцією України та законами прав і свобод; зловживання особливим 

статусом у позаслужбовій діяльності; уникнення передбаченої законом 

відповідальності за протиправні діяння; безпідставне застосування санкцій за 

неповагу до суду. 
Виклад основного матеріалу. Перші кроки у здійсненні судової реформи 

в Україні не спричинили помітні зміни у забезпеченні доброчесності в органах 

судової влади. Ті заходи, які вжиті щодо реформування судової системи у зв’язку 

з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не мають 

цілісного концептуального характеру, а тільки покращують окремі аспекти 

судової системи та доступу до суддівської професії. Зокрема, позитивним є 

впровадження єдиного для всіх претендентів на посаду судді кваліфікаційного  
іспиту,  проведення  конкурсу  на  зайняття  вакантної  посади  

судді, проведення навчання та підвищення професійних вимог до 

кандидатів на посаду судді, посилення повноважень Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів та запровадження обов’язкової діяльності членів цієї комісії на 

постійній основі тощо.Відкритим, правда залишається питання об’єктивності у 

проведенні кваліфікаційного іспиту. Зазначений вище закон не передбачає 

механізму, який би забезпечував об’єктивність у його проведенні. Але, на 

превеликий жаль, невирішеними залишаються питання, що пов’язані із 

забезпеченням незалежності суддів, відкритості і доступності правосуддя, а 

також статусу суддів, особливо суддівського імунітету. Так само, не вирішеними 

залишаються питання соціальної зрілості претендентів на посаду судді, а також 

оцінка їх психологічних якостей (проблема психологічного тестування). З цією 
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метою можливо варто б запровадити відповідну перевірку, у тому числі, і з 

використанням поліграфу. Також напевно необхідно посилити професійні 

вимоги до працівників апарату судів. правосуддя корупція суд кримінологічний 

Складною залишається і проблема псевдо зв’язків суддів з іншими учасниками 

судового.  провадження,   особливо   адвокатами,   які   досить   часто   є   просто  
посередниками у вирішенні бажаного для свого клієнта судового рішення. 
Хоча, безсумнівно, найскладнішою проблемою залишається політичний та 

адміністративний вплив на судові органи, постійні спроби використати їхній 

потенціал у партійних або групових інтересах. Необхідно також розуміти, що 

ефективність судової системи потребує і збільшення фінансових витрат на її 

функціонування. Поліпшення матеріально-технічного, кадрового та фінансового 

забезпечення судових органів, фахового рівня їхніх працівників, упровадження 

критеріїв і методик оцінювання їхньої функціональної діяльності та її 

результатів необхідна умова підвищення ефективності судової системи. Повинна 

також діяти система постійного моніторингу оцінки населенням якості роботи 

судових органів та окремих суддів. 
Корупція серед суддів є однією з основних загроз суспільству та 

функціонування демократичної держави. Це підриває судову чесність, яка є 

основою правової держави та фундаментальної цінності Ради Європи. Судова 

цілісність є першою передумовою ефективності та неупередженості 

національних судових систем. Це тісно пов’язано із незалежністю суду. Це 

посилює громадську довіру до судової системи кожної країни а, отже, і до 

політичної системи держави. 
За допомогою цього висновку європейські судді з 47 держав-членів Ради 

Європи прийняли спільну позицію щодо того, як гарантувати цілісність суддів 

та боротися з корупцією, як шляхом запобігання спробам корупції в судовій 

системі, так і через те, що суддя є основним учасником процесу протидії 

корупції. 
РЄС відзначає, що важливою гарантією протидії корупції є належна 

законодавча база, яка повинна забезпечувати незалежність на всіх етапах кар'єри 

судді: відбір, призначення, переселення, просування, підготовка, оцінка роботи 

та дисциплінарна відповідальність суддів. 
Повага до об'єктивних критеріїв кар’єрного розвитку в судовому порядку 

має позитивний вплив на зміцнення клімату судової чесності, наголошено у 

документі. 
КРЄС настійно рекомендує не перевіряти перевірки, які виходять за межі 

загальноприйнятих перевірок кримінальної справи та фінансової ситуації 

кандидата. У країнах, де відбуваються такі перевірки, їх слід складати відповідно 

до критеріїв, які можуть бути об'єктивно оцінені. Кандидати повинні мати право 

на доступ до будь-якої отриманої інформації. Необхідно розрізняти суддів-
кандидатів, які вступають до судів та обслуговують суддів. 

Компетентні органи повинні завжди забезпечувати судову владу 

адекватними коштами для достойного та належного виконання своєї місії. 

Адекватна заробітна плата, пенсії та інші соціальні виплати, контрольоване 

навантаження, належна робоча інфраструктура та безпека роботи як суддів, так і 
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судових працівників є життєво важливими для легітимності та доброї репутації 

судової системи. Це також є важливими гарантіями проти корупції в судових 

органах. 
У всіх державах-членах суддям слід надавати сукупність правил керівних 

принципів етичної поведінки. Вони повинні бути проілюстровані практичними 

прикладами та супроводжуються офіційною підготовкою з питань етики, а також 

конфіденційними етичними порадами. 
Судові органи повинні надавати консультації в судах та на центральному 

рівні у цьому відношенні. 
Стійка система декларування активів може сприяти ідентифікації та 

подальшому уникненню конфліктів інтересів у разі прийняття відповідних 

заходів, а отже, призведе до більшої прозорості в судовому порядку та сприятиме 

покращенню клімату судової чесності. 
Важливо мати надійні правила щодо відводу судді у разі явного або навіть 

лише потенційного конфлікту інтересів. 
Кожен суддя несе персональну відповідальність не тільки за свою 

поведінку, але і за судову владу в цілому. 
Окрему увагу у висновку приділено сприйняттю корупції. 
Незначна кількість держав-членів у своїх відповідях на опитувальник 

повідомила, що сприйняття громадськістю корупції всередині судової системи 

деяких країн значно перевищує фактичну кількість справ проти корумпованих 

суддів. 
КРЄС вважає, що причини існування суттєвих розбіжностей між 

фактичною та уявною судовою корупцією полягає, головним чином, в 

непрозорості, тобто невідкритості судової системи. 
Інформаційна політика судової системи ускладнюється обов'язком 

забезпечити право на справедливий судовий розгляд і повагу до презумпції 

невинуватості. 
Водночас за межами судової системи неправильне поведінка інших 

професійних груп відіграє важливу роль серед факторів, що ведуть до посилення 

сприйняття корупції серед суддів. Наприклад, у справах, що розглядаються за 

участі  прокурорів та адвокатів, які іноді впливають на громадську думку через 

засоби масової інформації. 
Судова влада повинна усвідомити, що критика є частиною діалогу між 

трьома гілками влади та суспільством в цілому, де вільні та різноманітні медіа 

грають незамінну роль. 
Проте існує чітка межа між свободою вираження поглядів та легітимною 

критикою, з одного боку, і неповагою та надмірним тиском на судову систему з 

іншого. 
Політики, державні посадовці та ЗМІ, особливо у розгляді справ і під час 

політичних кампаній, можуть скористатися спрощеними, популістськими або 

демагогічними аргументами та свідомо дезінформувати громадськість, щоб 

піддати судову систему безвідповідальній критиці, порушити 

принцип  презумпції невинуватості. 
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КРЄС зауважує, що існує кілька механізмів для посилення передумов 

легітимності та прозорості судової системи, а отже, і довіри громадськості до 

судової влади. Усі вони можуть бути підсумовані необхідністю активної 

інформаційної політики, як-от надання загальної інформації про функціонування 

судової системи та інформування громадськості в тих випадках, коли існує 

підозра щодо корупції. 
КРЄС знову наголосила на важливості у цьому контексті висновку № 7 

(2005) про взаємодію судів та суспільства стосовно необхідного діалогу з усіма 

зацікавленими сторонами в системі правосуддя. 
З метою посилення прозорості та довіри громадськості, як зазначено у 

висновку № 7 (2005), відповідальність суддів полягає у використанні доступної, 

простої та зрозумілої мови у процесі та у своїх рішеннях. 
Голови суддів відіграють важливу роль у підвищенні прозорості своїх 

судів. КРЄС повторює вищезгадану думку № 19 (2016) і вважає, що інтереси 

суспільства вимагають, щоб голови суддів інформували громадськість через 

засоби масової інформації про функціонування системи правосуддя. Це включає 

в себе і очікувані справи. Іноді швидка та регулярна інформація, яка може бути 

надана без порушення конфіденційності, є важливою ще до фактичного 

винесення вироку. Така інформація може бути подана у формі прес-релізу або 

інтерв’ю. 
 У цьому контексті КРЄС вважає, що голови судів та / або прес-секретар 

(працівники із зв'язків зі ЗМІ) судової влади повинні отримати для цього знання 

на  практичних медіа-тренінгах. 
Проте прозорість та довіра громадськості до судової влади – це не лише 

робота зі ЗМІ та широкою громадськістю,  це і оцінка учасниками судового 

процесу. Суддя, який пояснює свої рішення – і в певних випадках – шлях, яким 

він дійшов висновку, зрозумілим способом, як правило, породжує відчуття 

справедливого поводження навіть з боку сторони, яка в кінцевому підсумку 

програла справу. 
Крім того, КРЄС вважає життєво важливим для сприйняття прозорої, 

справедливої та неупередженості судової системи, що судді та приватні юристи, 

а також прокурори підтримують постійний діалог, ураховуючи їхню різну 

професійну позицію та роль, з повагою до принципу судової незалежності. 
«Тенденція, яка спостерігається в деяких державах-членах, – намагання 

підірвати системи правосуддя – є реальною загрозою принципу верховенства 

права та належного функціонування демократичного суспільства», - відзначено 

у висновку. 
Попри будь-які наміри обмежити обґрунтовані коментарі громадськості 

про роботу судів, роль захисту конституційної позиції судової влади лежить не 

лише на суддях, а й на представниках виконавчої та законодавчої влади, 

громадянського суспільства, ЗМІ і так далі. Громадська критика судової влади 

повинна завжди відповідати вимогам, викладеним у частині 2 статті 10 ЄКПЛ та 

пунктом 18 CM / Rec (2010) 12. 
Висновок. Таким чином, проблема боротьби з корупцiєю в органах 

судової влади України є однiєю з найактуальнiших на сьогоднішній день. 
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Рішення суддів повинне бути справедливим , громадяни України повинні бачити 

чесність та непідкупність судової влади , особливо у воєнний час. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА СОЇ НА БІОДИЗЕЛЬ 
 
Анотація: У статті проаналізовано стан українського виробництва 

біодизелю та описано переваги вирощування сої на біопаливо. Зазначено 

організацію виробництва сої у сфері виробництва біологічно чистого пального. 

Описано хімічний склад найголовнішої зернобобової та олійної культури – сої та 

наведено переваги та проблеми, які наявні у даній сфері виробництва. 

Відображено шляхи подолання даних проблем та представлені наукові 

дослідження у цій галузі.  
 
Abstract. The article analyzes the state of Ukrainian biodiesel production and 

describes the advantages of growing soybeans for biofuel. The organization of soybean 
production in the field of production of biologically clean fuel is indicated. The 
chemical composition of the most important leguminous and oilseed crop, soybean, is 
described, and its advantages and disadvantages in this field of production are given. 
Ways to overcome these shortcomings are reflected and scientific research in this field 
is presented. 
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Вступ. Україна у 2021 році імпортувала на 10% більше дизельного палива, 
ніж у 2020 році.  Обсяг такого пального становив  6,85 млн т., що є рекордним 

показником за всі роки. Україна має значну залежність від імпортованого 

пального, яке щоразу зростає в ціні, при цьому, цим ми погіршуємо екологічну 

ситуацію нашої країни, що стимулює до активного пошуку альтернативних 

екологічних енергетичних джерел [7]. 
Біодизель –  це екологічний вид біопалива, яке отримують або із рослинної 

олії, або із тваринного жиру. Його використовують для заміни нафтового 

дизельного пального. Це альтернативне автомобільне паливо, яке добре 

зарекомендувало себе на ринку та має великі обсяги виробництва у світі.  
Вартість біопалива напряму залежить від сировини та її надходження, 

обсягів вирощування, ціни за використання електоренергії, логістичних послуг, 
оподаткування нафтопродуктів тощо. З’являється економічна доцільність 

виготовляти біопаливо, як резерв для свого господарства, так і для продажу на 

ринку [4].  
В Україні немає великих покладів нафти, але ми маємо досить розвинуті 

сільське господарство та переробну промисловість, а також є в наявності багато 

угідь, де введено заборони щодо вирощування харчової продукції для 

споживання людьми, але абсолютно реально збирати гарні врожаї олійних 

культур для технічних цілей.  
Зараз практично все виробництво біопального здійснюється із 

сільськогосподарської продукції. Сировина для його виробництва може бути 

різною: соя, ріпак, соняшник, відходи тваринництва, залишки олійного 

виробництва тощо. Також для виробництва біопалива використовують спирт, 

який виготовляють з цукро- та крохмалевмісних рослин, наприклад, цукровий 

буряк, зернові культури та відходи цукрового виробництва.  
За підрахунками дослідників, з експортованих Україною ріпаку, сої та 

технічної олії можна виготовити 1,6-1,9 т біодизелю. Така кількість могла б 

замінити до 30% імпортованого дизелю та 10% імпорту бензину [5].  
Виклад основного змісту.  За даними української державної статистики, 

посівні площі сої в Україні становили 1,28 млн га у 2021 році. 
За останні 20 років посіви сої збільшилися вдвічі. Це найпоширеніша 

зернобобова та олійна культура на нашій планеті. Значне поширення цієї 

культури відбулось завдяки її високоякісному за амінокислотним складом білка, 

який використовується на корм і з харчовою метою, а також цінної олії, що має 

харчове і технічне значення. Соя – дуже вигідна культура, яка не потребує 

додаткових витрат на збереження довкілля, а сприяє цьому. 
Соя входить у топ-3 найперспективніших культур, придатних до 

виробництва біопалива. Її випередили лише ріпак та соняшник. Але і ріпак, і 

соняшник сильно виснажують грунт. Соя ж, навпаки, покращує родючість 

грунту та залишає в ньому велику кількість азоту. Саме тому розглянемо її як 

сировину для виготовлення біологічного пального [8]. 
Соя та інші бобові мають симбіоз з видами бактерій Bradyrhizobium, які 

колонізують коріння сої, утворюючи бульбочки. Такий унікальний контакт 

зменшує потребу в додаткових азотних добривах у виробництві сої. 
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У багатьох випадках соєві боби вирощують у сівозміні з кукурудзою або 

пшеницею, щоб розірвати цикл комах, бур’янів і хвороб. Потреба в поживних 

речовинах, як правило, менша для сої, ніж для інших культур, які мають основну 

потребу в поживних речовинах азоту, фосфору та калію, і де більша частина 

азоту отримується завдяки взаємодії з бактеріями. РН ґрунту в діапазоні від 5,5 

до 7,0 підвищить доступність поживних речовин і зростання сої. Боротьба з 

бур'янами необхідна для досягнення оптимальної врожайності, а використання 

біотехнологічного насіння полегшило здатність контролювати бур'яни протягом 

вегетаційного періоду [1].  
Соєві боби мають найбільшу частку у структурі світового виробництва 

олійних культур. Станом на 2019 рік соя займає 60,1% виробництва олійних 

культур у світі, на ріпак припадає 12%, а на соняшник–  8,6%, частка інших 

культур становить приблизно 19% [9]. 
Соя активно використовується при виробництві біодизелю. У її насінні 

міститься 18-23% жиру (а в деяких сортах до 28,6%) із значним складом 

високоенергетичних жирних кислот. На основі аналізу закордонних джерел, 

нами було сформовано ілюстрацію детального опису хімічного складу сої, де 

чітко видно високий вміст жирів у культурі, зокрема, результати наведено на 

рисунку 1 [3], [10]. 

 
Рис. 1. Хімічний склад сої 
 
Жирокислотний склад – це основна ознака, яка визначає сферу 

промисловості, в якій буде використана рослинна олія. Високий попит на олійні 

культури та олійну сировину у світі значно збільшив виробництво олійних 

культур в Україні за останні роки.  
Вирощування олійних енергетичних культур з агротехнічної точки зору не 

відрізняється від їх вирощування для харчової промисловості. Різниця лише в 

тому, що сорти, які використовують для енергетичних цілей, можуть бути 

трансгенними різновидами [6].  
Оскільки попит на соєву олію та білок зростає, покращення якості та 

виробництва сої за допомогою генетичної селекції стало важливим питанням. 

Сучасні сорти сої забезпечують недостатню кількість олії для виробництва з 

нього біопалива, тому виробництво такого палива коштує досить дорого. 

Дослідники роблять маніпуляції із великою кількістю генів, які відповідають за 

Цукри Нейтральне волокно Жири

Сирий протеїн Зола Вологість

Розчинна клітковина
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метаболізм жирів в рослині, і сподіваються, що це дозволить підвищити вміст 

жирів до 40% від загальної біомаси – необхідної кількості, при досягненні якої 

виробництво біодизельного палива сої буде економічно вигідним [11], [2]. 
Вміст білка і олії в соєвих бобах в середньому становить приблизно 40% і 

20%. Соєва олія складається з п’яти жирних кислот: пальмітинової кислоти 

(~13%), стеаринової кислоти (~4%), олеїнової кислоти (~18%), лінолевої кислоти 

(~55%) і ліноленової кислоти (~10%). 80–85% складних ефірів – ненасичені, 

характеризуються високим вмістом лінолевої та ліноленової кислот, які 

відповідають за низьку окислювальну стабільність олії. Таким чином, 

біодизельне паливо, вироблене з соєвої олії, має високу здатність до окислення, 

що ускладнює його зберігання та впливає на загальну якість [11].  
Щоб вирішити проблеми, пов’язані з низькою окислювальною 

стабільністю соєвої олії, програми генетичної селекції відібрали генотипи зі 

зміненим вмістом пальмітинової, стеаринової, олеїнової, лінолевої та 

ліноленової кислот у насінні. Декілька досліджень із сортами сої з низьким 

вмістом ліноленової кислоти показали, що вони демонструють вищу стійкість до 

окислення порівняно зі звичайними сортами [11]. 
Науковці Вінницького національного аграрного університету постійно 

проводять дослідження, що стосуються ефективності, доцільності та 

перспективності дизельного пального. Також вивчалось питання покращення 

характеристик двигунів для їх майбутнього використання на дизельному 

пальному. Така велика зацікавленість до даної теми означає, що біодизельне 

паливо  варте уваги та вдосконалення. Новітні розробки та розширення теми 

виробництва біологічно чистого пального завжди будуть актуальними, адже 

сьогодні екологізація сільського господарства посідає важливе місце в 

агропромисловому комплексі.  
Висновок.  Україна має абсолютно всі можливості, аби використовувати 

біологічно чисту енергетику. Для цього, звичайно,  потрібно здійснити 

широкомасштабні організаційно-технологічні заходи щодо розширення 

виробництва біомаси і її переробки для отримання біопалива.  
Виробництво біодизеля в Україні, на наявних потужностях, кардинально 

не вирішить ситуацію з кризою пального. Проте продукування цього виду 

біопалива могло б замістити майже третину імпортованого дизелю. Біодизель – 
це перспективний варіант для України, особливо в період війни, коли експортні 

можливості сільськогосподарської продукції обмежені, а продукцію потрібно 

реалізувати. Також це зменшить залежність України від імпортованого палива. 
Високі ціни на нафту, підвищення вимог до екологічності пального та 

зменшення викидів СО2, загалом роблять собівартість виробництва біопалива 

співставною з собівартістю виробництва традиційного пального, про що 

свідчить зростання обсягів виробництва у світі. Крім того, саме для України на 

перший план наразі виходить питання енергетичної безпеки в частині 

постачання пального на ринок. Відтак, біопаливо – це завжди питання, яке 

залишається на часі. 
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Анотація. У даній статті розглядаються найбільш поширені причини 

корупції у сфері публічного управління. Порушується тема реалізації 

антикорупційної політики у системі державного управління. а також керівні 

засади її здійснення. Звертається увага саме на визначення стратегії та 

конкретних заходів національної антикорупційної діяльності в публічному 

управлінні, а також необхідність законодавчого закріплення та створення 

ефективної системи контролюючих державних органів, гарантування 

відповідної координації суб’єктів антикорупційної політики. Розкривається 
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питання необхідності вивчення світового досвіду боротьби з корупцією, на 

предмет можливості застосування позитивних практик у цій сфері до 

українських реалій, а отже, вдосконалення державної антикорупційної 

політики. 
 
Abstract. In this article the most widespread reasons of corruption are examined 

in the field of a public management. The theme of realization of anticorruption politics 
is affected in the system of state administration. and also leading principles of her 
realization. Attention applies exactly on determination of strategy and concrete 
measures of national anticorruption activity in a public management, and also 
necessity of the legislative fixing and creation of the effective system of supervisory 
public organs, guaranteeing of corresponding co-ordination of subjects of 
anticorruption politics. The question of necessity of study of world experience of fight 
opens up against a corruption, for the purpose possibility of application of positive 
practices in the field of it to Ukrainian realities, and thus, perfection of state 
anticorruption.  

 
Вступ. У cyчacнiй нayцi публічного yпpaвлiння aнтикopyпцiйнy пoлiтикy 

нaйчacтiшe дocлiджyють із пoзицiй фopмyвaння мexaнiзмiв зaпo6iгaння 
кopyпцiï, вивчення впливy кopyпцiï нa cиcтeмy дepжaвнoï cлyж6и, стратегічного 

yпpaвлiння у cиcтeмi пpoтидiï кopyпцiï. Запобігання корупції в даному випадку 

розглядається як взаємозв’язок державного та суспільного впливу на публічно-
управлінську діяльність. Сьогодні існує низка причин поширення корупції в 

Україні, одна з основних – втрата громадянами реального та ефективного 

контролю над інститутами публічної влади та конкретними носіями публічної 

влади. Досвід боротьби з корупцією — як внутрішньої, так і світової — доводить, 

що повністю знищити її як суспільне явище неможливо. Реальною метою 

антикорупційної політики може бути зниження рівня та локалізації корупції в 

суспільстві, зміна її характеру, обмеження її впливу на суспільно-політичні та 

економічні процеси. 
Виклад основного матеріалу. Корупція є серйозною політичною, 

економічною та соціальною проблемою. Як така, вона вважається 

найнебезпечнішим явищем сьогодення, здатним стимулювати нестандартну 

діяльність в державних адміністраціях, гальмувати економічний розвиток і 

загрожувати елементам національної безпеки, конституції та соціального 

порядку. Корупція підриває принципи демократичних інститутів, довіру до 

влади, порушення прав, справедливості та рівності перед законом, 

відповідальності за скоєне, чесної конкуренції, призводить до зростання тіньової 

економіки та занепаду державного авторитету. Слово «корупція» походить від 

латинського «corruptio», що означає «зіпсованість», «розбещеність», тому під 

ним розуміють розбещеність окремих посадових осіб державного апарату [1]. 
В Україні корупція є результатом соціального та національно-історичного 

розвитку, і масштаби її нинішнього поширення по країні мають безпрецедентний 

вплив на політичні, економічні та інші соціальні процеси. 
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За відсутності системної боротьби з корупцією в державі та суспільстві це 

явище, незалежно від його форми, має потенціал для поширення. Тому 

особливого значення набуває ефективність запобігання та протидії корупції в 

процесі соціальної стабільності та інституційного становлення в Україні. 

Концентрація влади в руках обмеженого кола осіб може призвести до надмірного 

їх управління у виконавчій владі, що може призвести не лише до погіршення 

економіки, а й до політичних дискусійних ситуацій в країні. У зв’язку з цим 

політична корупція стала особливо небезпечною, її поширення гальмує реформи, 

підживлює діяльність корумпованих кланів, сприяє розвитку організованої 

злочинності, ускладнює відносини з іншими державами та загалом підриває 

внутрішню опозицію державі та її поглядам і зовнішнім рівням керівництва [2]. 
Корупція підриває основи демократичних інститутів, довіру до влади, 

порушує верховенство права, справедливість та принципи рівності перед 

законом, відповідальної поведінки та чесної конкуренції, що призводить до 

зростання тіньової економіки та занепаду державного авторитету в Україні. Поки 

держава і суспільство системно не протидіють корупції, вона може 

поширюватися і вкорінюватися в суспільних відносинах і всій державній 

системі. 
Деякі ключові питання боротьби з корупцією та сприяння доброчесності 

вивчені недостатньо. По-перше, це чітке визначення природи корупції в 

державних органах. Від правильного розуміння антикорупційної діяльності 

значною мірою залежить формування стратегії і тактики антикорупційної 

діяльності, визначення цілей, сил і засобів антикорупційної діяльності. 

Корупцією вважається сукупність злочинів або порушень, вчинених державними 

та муніципальними службовцями з метою досягнення своїх корисливих або 

інших особистих інтересів. Звичайно, корупція є складним і розвиненим явищем, 

і процес реформування соціальних, економічних і політичних засад вітчизняного 

суспільства завжди супроводжувався значним зростанням рівня корупції. Така 

ситуація зумовлена тим, що тіньова економіка (безумовною частиною якої є 

корупція) є більш гнучкою, особливо під час масштабних перехідних процесів у 

суспільстві. Через масове розповсюдження корупції багато позитивних 

перетворень у нашій країні було здійснено переважно на місцевому рівні [3]. 
Основою якісних змін у сфері національної антикорупційної політики є 

комплекс законодавчих актів, законодавчих норм у сфері протидії корупції, що 

досягаються ефективним антикорупційним законодавством. За відсутності 

стратегічного антикорупційного документу, законопроект враховує роботу 

парламенту щодо вирішення питання антикорупційної стратегії, водночас 

зосереджуючи увагу на «Проекті Закону про засади державної антикорупційної 

політики 2021-2025». Запропонована стратегія поділена на чотири частини. Одна 

частина присвячена формуванню концепції національної антикорупційної 

політики та механізму її реалізації на конкретний період. Інші частини документа 

містять опис проблеми та очікувані стратегічні результати, яких планується 

досягти для вирішення цих проблем. Законопроект також передбачає 

обов’язкове затвердження національних антикорупційних політик. Корупційний 

план, який має сформулювати дії, спрямовані на реалізацію антикорупційної 
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стратегії та повинні виконуватися державними органами, органами місцевого 

самоврядування та іншими суб’єктами, які є виконавцями загальнодержавного 

плану заходів з протидії корупції. В ньому визначено 5 принципових напрямків: 
1. Удосконалити функції державного та місцевого самоврядування, у тому 

числі усунути дублювання повноважень між відомствами; 
2. Цифрова трансформація здійснення влади державними органами та 

органами місцевого самоврядування, прозорість діяльності. 
3. Створити правові шляхи для задоволення потреб фізичних та юридичних 

осіб, на відміну від існуючих корупційних дій. 
4. Забезпечення обов'язкової юридичної відповідальності за корупційні та 

пов'язані з корупцією злочини; 
5. Створити соціальну нетерпимість проти корупції, що має коріння в 

культурі доброчесності та поваги до верховенства права. 
Суть перетворення антикорупційного законодавства має полягати у 

створенні умов: для обмеження або унеможливлення корупційних факторів; для 

запобігання конфлікту інтересів у професійній діяльності, наприклад, у осіб, 

посадових осіб, організацій. Вирішити цю проблему можливо через чітке 

нормативне визначення морального кодексу поведінки основного суб’єкта 

громадської діяльності, суспільне сприйняття доброчесності як офіційного 

кодексу поведінки та суспільне утвердження доброчесності як єдино можливого 

способу Важливо також пропорційно підвищити відповідальність за діапазон 

покарань (кримінальних, адміністративних, цивільних, дисциплінарних), 

підтримуваних (схвалених) суспільством, і встановити чіткі норми діяльності 

органів влади та їх посадових осіб, максимально описуючи межі дозволеного для 

діяльності посадових осіб кола [4]. 
В антикорупційній політиці має бути передбачено врахування громадської 

думки та загальних настроїв суспільства, які, власне, мають використовуватися 

для коригування самої політики. Крім того, можливість одноосібного прийняття 

рішень посадовими особами обмежена прозорістю, відкритістю діяльності 

посадових осіб, наявністю єдиного, чіткого та зрозумілого стандарту оцінки 

процесу прийняття рішень та наявністю альтернативних варіантів прийняття 

рішень. які були розроблені. Відкрите обговорення та розвиток. Найкращі 

рішення повинні прийматися збалансовано, економічно обґрунтовано, а 

результати реалізації рішень мають вимірюватися за допомогою показників. 

Національна антикорупційна політика має базуватися на суспільному сприйнятті 

корупційних проявів та оцінці їх суспільної небезпеки. Слід зазначити, що 

ефективна боротьба з корупцією в суспільстві неможлива без забезпечення 

справжньої прозорості та оприлюднення інформації органами влади. 
Доведено, що корупція негативно впливає на імідж країни в міжнародному 

співтоваристві, перешкоджає залученню іноземних інвестицій і створює загрозу 

внутрішній соціальній та економічній безпеці. Оскільки маніпуляції з 

бюджетними коштами можуть завдати значної шкоди соціальному 

функціонуванню держави, корупція на муніципальному рівні часто є найбільш 

шкідливою, оскільки робить уразливими найчутливіші верстви населення. 

Визначитися з оновленням законодавчої бази на національному рівні, ухвалити 
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концепції та програми запобігання корупції, сформувати власну модель 

антикорупційної системи державного управління. Встановлено, що корупція 

продовжує відігравати негативну роль у державному управлінні, а засоби та 

методи, спрямовані на запобігання корупції, залишаються недостатньо 

ефективними [5]. 
Діяльність державних установ та їх посадових осіб має бути прозорою для 

громадян України. Тому важливим заходом удосконалення національної 

антикорупційної політики в рамках розвитку державно-приватного партнерства 

є розробка та впровадження типових антикорупційних планів для юридичних 

осіб, які мають містити такі принципи та вимоги: системність цілепокладання, 

абсолютна прозорість бюджетних доходів і видатків, відбір соціального капіталу 

на конкурсних засадах, конструктивність [6]. 
Висновок. Отже, можна зробити висновок, що ефективне запобігання 

корупції у сфері державного управління – це відповідне законодавче 

забезпечення, створення ефективної системи запобігання корупції в державних 

установах, розробка стратегій зменшення проявів корупції, а також 

завершальний етап, її повне подолання. Ефективність національної 

антикорупційної політики може бути забезпечена лише за підтримки органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Стратегічним завданням антикорупційної політики є протидія корупції на 

всіх рівнях та добробут громадян шляхом підвищення прозорості діяльності 

державних установ, дотримання прав і свобод людей і громадян, створення умов 

для економічного розвитку, забезпечення європейських соціальних стандартів, 

зниження рівня корупції в Україні, усунення причин та умов, що зумовлюють 

корупцію, бути відкритим і прозорим у процесі прийняття рішень, 

оприлюднювати їх у засобах масової інформації, публічному голосуванні та 

передпрохідних обговореннях. 
Крім того, слід звернути увагу на створення майданчика для співпраці та 

координації роботи експертів та громадських організацій, проведення 

постійного незалежного моніторингу та оцінки антикорупційних програм 

органів влади та юридичних осіб, участі в незалежній експертній оцінці 

антикорупційних програм, а також регулярно брати участь у навчанні 

уповноважених підрозділів органів влади. 
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ФЕНОМЕН КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО     
УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Анотація. У статті розглядаються питання сутності виникнення та 

поширення корупції в системі публічного управління в умовах воєнного стану, 

способи запобігання та протидії корупційних злочинів, робота  і функціонування 

Антикорупційних органів та покарання під час воєнного стану. Вивчення 

корупції слід прирівняти до військової розвідки, без якої неможливий 

ефективний наступ. Ворога треба знати, плануючи наступальні операції, його 

треба постійно вивчати, щоб розуміти, чи правильно і ефективно реалізується 

антикорупційна політика. Адже корупція володіє унікальними адаптивними 

здібностями. Вона видозмінюється і пристосовується не тільки під впливом 

антикорупційної політики, але і сама по собі, в процесі змін управлінських 

функцій, політичних і суспільних умов. Тому антикорупційна політика повинна 

включати моніторинг корупції, який, у свою чергу, повинен володіти 

діагностичними можливостями. Тоді можливе постійне пристосування до 

умов, що змінюються, та корупції, яка теж зазнає змін. Таким чином емпіричні 

методи вивчення корупції повинні мати практичну спрямованість як засоби 

моніторингу об’єкту антикорупційної політики, що має дві стратегії: 

забезпечення зворотного зв’язку та діагностику. 
 
Abstract. In the article the question of essence of origin and distribution of 

corruption in the system of public management in the conditions of martial law, 
methods of prevention and counteraction of corruption crimes, robot and functioning 
of Anticorruption organs and punishment is examined during a martial law. The study 
of corruption it follows to equate with military secret service without that an effective 
offensive is impossible. An enemy is necessary to be known, planning offensive 
                                                             
* Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 
джерел енергії ВНАУ Тетяна КОЛЕСНИК. 
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operations, he is necessary to be constantly studied, to understand, or correctly and 
anticorruption politics will be realized effectively. In fact a corruption owns unique 
adaptive capabilities. She mutates and adapts not only under act of anticorruption 
politics but also in itself, in the process of changes of administrative functions, political 
and public terms. Therefore anticorruption politics must include monitoring of 
corruption, that, in turn, must own diagnostic possibilities. Then permanent adaptation 
is possible to the terms that change, and corruption that tests changes too. Thus the 
empiric methods of study of corruption must have a practical orientation as facilities 
of monitoring of object of anticorruption politics that has two strategies : providing of 
feed-back and diagnostics. 

 
Вступ. Проблема корупції в Україні є однією із найактуальніших проблем, 

що потребує негайного вирішення. В умовах воєнного стану в Україні, відбулось 

загострення рівня корупції, а саме в органах публічного управління. Зараз, одним 

із основних завдань Антикорупційних органів є забезпечення дотримання 

законності та прозорості органів державної влади і, зокрема, органів місцевого 

самоврядування. 
Ухвалення Верховною Радою України Закону про засади державної 

антикорупційної політики, яким затверджується Антикорупційна стратегія, ще 

раз вказує на те, що ця проблема впливає не тільки на економічну сферу 

сучасного суспільства, а й на політичну систему України і зумовлюється 

виходом нашої держави на одні із провідних позицій у світі і європейських 

стандартів життя. 
 Виклад основного матеріалу. Останні дослідження щодо корупції у 

системі публічного управління вказують на те, що найкорумпованішими є такі 

державні органи, як податкова служба, Агенство земельних ресурсів, Державна 

автомобільна інспекція, митний контроль та Міністерство внутрішніх справ. 

Індекс сприйняття корупції досяг свого піку в умовах саме воєнного стану. 
Уся проблематика даного питання полягає у можливостях чи не 

можливостях вчасного реагування Антикорупційних органів, коли у нинішній 

час це є особливо необхідно і актуально для забезпечення економічної оборони 

усієї країни. 
Корупція має безліч причин свого існування в суспільстві. Однією із них 

можна вважати те, що це ознака бідної країни. Це означає, що інститути влади і 

саме суспільство слабкі, а корупція стає одним із атрибутів управління на рівні 

посадових осіб та адміністративних послуг, що значно гальмує утворення 

правових держав і розвиток інститутів громадського суспільства. 
Негативна сила корупції проявляється у падінні авторитету країни, органів 

державної влади, падінні моральних цінностей у суспільстві, у проникненні 

кримінальної складової у державно-управлінські та суспільні відносини. 
Складність подолання корупції полягає у тому, що її наслідки зумовлені 

такими факторами мотивації особи як бажання багатства і влади. Прикметно, що 

корупційне середовище володіє високою здатністю до самоорганізації та 

стійкого самозбереження. Небезпека цього явища полягає в тому, що це явище 
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викликає у суспільства «звикання», у населення формується ставлення до нього 

не як до аномалії, а як до «норми життя» [8]. 
Сутність корупційної проблеми полягає в тому, що вона загрожує 

національній безпеці та реформуванню державного управління. З позицій 

наукового аналізу важливим завданням є напрацювання особливої 

методологічної моделі розвитку системи публічного управління в напрямі 

здійснення системних реформ, спрямованих на запобігання корупції.  
Основні причини виникнення корупції в Україні в період воєнного стану 

можна умовно поділити на наступні: 
– політичні: пов’язані з можливістю використовувати надані 

повноваження для задоволення приватних інтересів; 
– економічні: з огляду на можливість використання державними 

службовцями їх повноважень у сфері управління; 
– правові: неефективна система антикорупційних засобів та недосконале 

законодавство у сфері протидії корупції; 
– організаційно-управлінські: пов’язуються з можливістю посадовими 

особами прийняття рішень на свій розсуд, масове заміщення посад державних 

службовців шляхом використання особистих зв’язків; 
– соціально-психологічні: низька громадянська свідомість, менталітет, що 

деформується усвідомленням можливості без зайвих зусиль та втрати часу 

вирішити будь-яке питання тощо; 
– економічні: складна економічна ситуація в країні, низький рівень 

заробітної плати [9]. 
На даний час сфера публічного управління має потребу формування 

національної антикорупційної політики, шляхом удосконалення правової бази в 

органах влади та розкриття змісту взаємозалежності економічних та політичних 

проблем. 
В умовах воєнного стану виникає багато питань на рахунок дієвості 

антикорупційної політики, а саме: корупційні ризики при списанні майна, 

знищеного, пошкодженого, втраченого чи переданого під час ведення бойових 

дій; при обліку, одержанні та використанні отриманої гуманітарної чи 

благодійної допомоги; корупційні ризики, які виникатимуть у період 

післявоєнного відновлення України; кримінально-правові, кримінально-
процесуальні та криміналістичні заходи запобігання корупційним ризикам у 

діяльності МВС в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України; 

особливості кваліфікації та розслідування корупційних та пов’язаних із 

корупцією кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану та 

післявоєнного відновлення України та інше [2,7]. 
Зараз існує дуже багато випадків використання службових повноважень 

під час ввезення гуманітарної допомоги для війська, різні схеми ввезення автівок, 

які не потрапляють на фронт, грошових зборів, кошти  яких не контролюються. 

Тому, на період воєнного стану та протягом одного року після його припинення 

 Верховна Рада України 05.05.2022 ухвалила проєкт Закону №7348 від 

04.05.2022 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану». 
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Зміни стосуються статті Кримінального кодексу України щодо державної зради 

і їх змістом є те, що незаконне збагачення уповноваженими особами є державною 

зрадою та карається позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна і, як наслідок, позбавленням 

права обіймати певні посади [4,6]. 
Сьогодні багато хто просто не уявляє будь-яку діяльність без підкупу 

когось і, отже, не чинить опору здирництву. Доречно буде зазначити, що майже 

кожний п’ятий громадянин України основною причиною корупції вважає 

моральний занепад суспільства, який породжує апатію, песимізм, падіння довіри 

до влади та інші негативні емоції. Соціологічні дослідження свідчать, що значна 

частина громадян України не оцінює корупцію негативно і вважає для себе за 

можливе за допомогою корумпованих відносин (давання хабарів, використання 

службових можливостей родичів, друзів, знайомих, які перебувають на 

державній службі тощо) вирішувати особисті питання. За деякими 

опитуваннями, приблизно 75% жителів України переконані, що для позитивного 

вирішення питань у державних органах потрібно обов’язково давати хабарі [8]. 
Принципи запобігання і протидії корупції – керівні ідеї, основні засади, які 

напрацьовані практичною діяльністю суб’єктів протидії корупції та 

організованій злочинності, закріплені в нормативно-правових актах, регулюють 

суспільні відносини у даній в сфері між її учасниками [8]. 
З корупцією можливо боротися, якщо використовувати різні методи: суто 

репресивні, які полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних 

правопорушень і притягненні винних осіб до відповідальності, або превентивні, 
серед яких такі як покращення прозорості, підзвітності і доброчесності 

державних структур, правовий захист громадян та підвищення правової 

обізнаності, підвищення етичних стандартів у діяльності публічних службовців, 

просвітницька робота з населенням та окремими цільовими групами, виховання 

молоді у дусі несприйняття корупції. Але жоден з цих заходів не буде успішним, 

якщо під час їх реалізації буде відсутня підтримка з боку суспільства [1,3,5]. 
Корупція як соціальний феномен — явище притаманне практично кожній 

державі світу. В Україні сам феномен корупції та засобів її приборкання став 

само стійним предметом дискусій як органів влади на всіх рівнях, так і опозиції, 

виступаючи інструментом політичної боротьби. На державному рівні постійно 

приймалися закони, концепції та програми протидії корупції.  
Втім, як показує практика, поширення корупції зберігає свої масштаби, а 

методи подолання корупції в Україні залишаються малоефективними. 

Причиною цьому є недостатня суспільна реакція на системність корупції, 

відсутність інтегративного антикорупційного підходу громадян, громадських 

організацій, держави, адже лише за сполучення таких двох чинників політичного 

та суспільного характеру така боротьба може принести реальні результати [5].  
Висновки. За сучасних умов воєнного стану, становлення України як 

соціальної та правової держави, необхідності подолання кризового стану в 

різних сферах суспільства актуальною є проблема корупції саме в органах 

публічної влади. Становлення нової політичної й економічної системи, розвиток 

ринкових відносин, що обумовили проблеми зайнятості й безробіття, 
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трансформацію моральних орієнтирів та цінностей, посилення правового 

анігілізму в трансформаційний період до демократичного суспільства, і вимагає 

пошук нових механізмів попередження та протидії корупції, що засновані, на 

глибокому розуміння суті проблеми, а також на координації зусиль держави, 

правоохоронних органів населення. Напрямами подальших досліджень 

формування антикорупційної політики слід визначити напрацювання нової 
методології оцінки корупціогенних чинників у системі державно-управлінської 

діяльності, розвиток ефективних громадських інститутів моніторингу державної 

антикорупційної політики, напрацювання порівняльно-адаптаційного концепту 

впровадження зарубіжного досвіду протидії корупції в державному управлінні.  
Безумовно, протидія корупції є довгостроковим процесом, що має на меті 

зменшення її проявів. Саме тому дії з попередження корупції й боротьби з нею 

необхідно доповнювати заходами щодо виховання населення в дусі 

нетерпимості до корупції, а також заходами, спрямованими на одержання 

підтримки громадян у проведеній органами публічної влади антикорупційній 

кампанії. 
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МОТИВАЦІЯ, ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. У цій статті розкрито сутність поняття «мотивація», як 

ключового елементу праці персоналу підприємства. Досліджено ставлення 

науковців різних поколінь до мотивації. Розглянуто сучасні методи мотивації 

праці  та їх вплив на працівників. Проведено дослідження, щодо динаміки 

середньої заробітної плати в сільському господарстві України. 
 
Abstract. This article reveals the essence of the concept of «motivation» as a 

key element of the work of the company's personnel. The attitude of scientists of 
different generations to motivation has been studied. Modern methods of work 
motivation and their impact on employees are considered. A study was conducted on 
the dynamics of average wages in the agricultural economy of Ukraine. 

 
Вступ. Сьогодні керівництво багатьох підприємств трапляються з 

проблемою неефективного використання різноманітних видів ресурсів, що 
викликають зниження продуктивності праці у працівників, падає рівень їх 
відповідальності та зацікавленості в результатах своєї роботи.  

На сучасному етапі розвитку економіки особливого значення набуває 

творчий, продуктивний та інтелектуальний настрій працівників, спрямований на 

досягнення високих результатів діяльності підприємства. Мета мотивації праці – 
змусити людину краще працювати, відповідально ставитися до своїх обов'язків 

та виконувати свою роботу на вищому рівні. Тому з цією метою створюються 

умови для мотивації персоналу та його зацікавленості в результатах роботи 

виробництва. 
Виклад основного матеріалу. Одним із важливих чинників ефективної 

діяльності підприємства є раціональна організація роботи саме персоналу. 

Запорукою успішної підприємницької діяльності є насамперед ефективне 

управління людськими ресурсами, яке неможливо забезпечити без належної 

мотивації управлінської команди до роботи. Наразі для підвищення ефективності 

роботи менеджерів використовуються різні методи мотивації та стимулювання 

їх діяльності. Основна мета мотивації праці – змусити персонал працювати 

краще, відповідальніше ставитися до своїх обов’язків та докладати більше зусиль 

для виконання відповідних завдань [2, с. 3-4]. 

                                                             
* Науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ – 
Катерина МАЗУР. 
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Поняття «мотивація» науковці розглядають у своїх дослідженнях з різних 

сторін, окремі з них наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Визначення поняття «мотивація» 
Автор Визначення поняття «мотивація» 
М.Х. Мескон, 

М. Альберт, Ф. 

Хедоурі 

Мотивація – це процес спонукання себе та інших 

до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей 

організації. 
А.М. Колот Мотивація – це стимулювання й оцінка персоналу; 

ефективність праці за інших однакових умов 

визначається особистим ставленням людини до праці, її 

трудовою поведінкою. 
О.Є. Кузьмін Мотивація – вид управлінської діяльності, який 

забезпечує процес спонукання себе та інших працівників 

на діяльність, що спрямована на досягнення особистих 

цілей та цілей організації. 
А.А. 

Вернадський 
Мотивація – це свідоме прагнення до певного типу 

задоволення потреб, до успіху. 
А. Маслоу Мотивація – це функція задоволення ієрархії 

потреб: фізіологічні, потреби в безпеці, приналежності, 

повазі та визнанні, самовираженні. 
Джерело : побудовано автором на основі [3]. 
 
Отже, мотивація може трактуватися так: мотивація – це вид управлінської 

діяльності, яка забезпечує процес спонукання людей до діяльності для 

досягнення індивідуальних або організаційних цілей [4, с.66]. 
Різноманітність поглядів підтверджує, що мотивація є досить складним 

процесом, наслідки якого вимірюються показниками діяльності виробництва. 
Основним мотиваційним фактором є система стимулювання праці. 

Продуктивна праця потребує стимулів, як матеріальних, так і психологічних. 

Значну роль відіграють індивідуальні заходи, такі як встановлення рівня оплати 

праці, тарифних ставок, доплат і надбавок, підвищення кваліфікаційних 

розрядів, доручення відповідальних та непростих завдань, а також направлення 

на навчання за рахунок компанії [2, с.26]. 

Далі ми розглянемо деякі основні теорії, які працюють на основі вивчення 

того, що породжує мотивацію.  
Перша – це теорія Тейлора. Засновник цієї теорії вважає, що мотивація 

працівників практично залежить від того, наскільки працівники задовольняють 

свої фізіологічні потреби. Іншими словами, співпрацівники повинні відчувати 

конкуренцію на робочому місці й навіть азарт. 
Друга – теорія Мак-Клелланда. Творцеві цієї теорії все це видно так: 

людина керується трьома основними бажаннями – владою, належати до певної 

VIP-групи людей та успіхом. Згідно з цим цілий колектив можна поділити на три 

групи умов, для яких вибираються різні методи стимулювання. 
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Третя – теорія Маслоу. Чи не найпопулярнішою теорією в галузі соціології 

є теорія людських потреб. Маслоу розглядає людину як індивідум, що має 

потреби, у вигляді піраміди (їжа, воді й т.д.), по-друге, потреба в безпеці, по-
третє, любов (в плані роботи, повага з боку колег), по-четверте схвалення (з боку 

суспільства та співпрацівників) і по-п'яте розвиток особистості як людини та 

професіонала. 
Четверта - теорія Герцберга. Згідно з цією теорією, ефективність та 

результативність діяльності підприємства залежить від зовнішніх та внутрішніх 

умов. На думку Герцберга, необхідно забезпечити працівникам приємне робоче 

середовище (це зовнішній аспект) та стимулювати задоволеність роботою (це 

внутрішній аспект) [5]. 
Безсумнівно, що теорії Маслоу та Герцберга є більш актуальними для 

сучасних компаній, ніж теорія Тейлора, яка пов'язувала мотивацію в основному 

з рівнем заробітної плати та результативності праці. Працівників зараз потрібно 

стимулювати іншими засобами. Скажімо потреби нижчого рівня 

задовольняються шляхом пропонування високої винагороди та зручного 

робочого місця. А потреби вищого рівня задовольняються через навчання та 

розвиток персоналу [3, с.5]. 

Сучасні мотиваційні процеси використовують такі поняття, як «потреба» 

та «винагорода» [6, с.211].  
Ці потреби та запити співробітників потім реалізуються за допомогою ряду 

методів підвищення продуктивності, які можна розділити на три групи (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Методи мотивації працівників 
Джерело сформовано автором на основі [3] 
 
Безперечно, власники бізнесу не повинні обмежуватися лише 

матеріальними факторами, а мають вдало поєднувати різні мотиваційні методи 

для досягнення успіху [3, с. 67] 

Методи мотивації результативності діяльності 

Прямі – відрядна оплата праці, премії за раціоналізацію, 

витрати на навчання та підвищення кваліфікації, виплати 

за максимальне використання робочого часу. 

Непрямі – пільгове харчування, доплати за стаж, пільгове 

користування житлом та транспортом. 

Негрошові – збагачення робочих місць, гнучкий графік 

роботи, безпека праці, якість робочих програм, 

просування на службі, участь у прийнятті рішень на 

найвищому рівні 
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Для прикладу, великі компанії, такі як Google та Facebook швидко 

прийшли до висновку, що створення максимально комфортного та 

доброзичливого середовища для своїх співробітників – це правильний шлях до 

підвищення продуктивності та мотивації. Їхні офіси кардинально відрізняються 

від класичних, подібні більше до парку розваг, ніж на робоче місце. Однак, успіх 

цих компаній дає зрозуміти, що ці інвестиції є цілком доречними та 

виправданими. 
Ще один цікавий та креативний приклад мотивації працівників – 

нестандартні назви посад від Уолта Діснея. Засновник найвідомішої компанії 

завжди вважав, що задоволення співробітників залежить не тільки від оплати 

праці та умов самої праці, але й від важливості посади та відділу. Ця логіка 

привела його до того, що він надав пральні готелю статус “текстильної служби”, 

поставивши її в один ряд з відділами маркетингу та обслуговування клієнтів. 

Влаштуватися на роботу в пральню було набагато простіше і відкрило шлях на 

підприємство багатьом молодим людям. 
Є ще один метод, який не можна ігнорувати. Це штрафи та санкції. 

Поширеним способом є покарання за неякісне або недбале виконання роботи. 

Хороші результати можуть «розбудити» правопорушника і таким чином 

мотивувати інших до продуктивної роботи. Однак важливо, щоб такі методи 

були епізодичними та профілактичними, інакше в колективі закріпиться 

перманентний стан страху. Проте причина і мета будь-якого покарання повинні 

бути чітко визначені та підтверджені на практиці[7]. 
Наступним прикладом ефективного використання мотиваційних методів є 

гіпермаркет «МЕТРО». Директори компанії з нагоди днів народження та 

важливих подій (весілля, дні народження дітей) вручають подарунки та призи, а 

також організовують знижки для працівників у період новорічних свят. [8, c. 
159]. 

Досі фахівцям з мотивації в Україні не приділялося належної уваги. Як 

правило, мотиваційна робота полягала лише у співбесідах, після яких єдиною 

мотивацією була заробітна плата, а при неякісному виконанні роботи 

накладалися штрафні санкції. 
На малих та середніх підприємствах питаннями підбору та мотивації 

персоналу займаються безпосередньо керівники та їхні помічники. Як наслідок, 

персонал втрачає мотивацію докладати максимум зусиль і змушений виконувати 

лише те, що йому доручено, в межах визначених керівництвом, щоб запобігати 

покаранню. За такої системи управління єдиним мотиваційним важелем, який 

впливає на кращих фахівців є підвищення заробітної плати. Однак це ще не 

гарантує, що ви не втратите цінного працівника. 
Виходом з цієї ситуації є формування системи мотивації. Керівник 

підприємства повинен брати участь у мотивації персоналу. Таким чином, і 

працівники, і керівництво працюватимуть як одна команда, допомагаючи один 

одному в досягненні поставлених цілей, що призведе до швидкого і стабільного 

розвитку підприємства [6, с. 213]. 
Сучасні українські аграрії характеризуються зниженням мотивації 

працівників до праці, деформацією та руйнуванням трудових цінностей, 
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зниженням трудової дисципліни, відсутністю зацікавленості у підвищенні 

професійного рівня працівників та зростанням трудової байдужості. 
Рівень мотивації працівників сільськогосподарських підприємств значною 

мірою залежить від внутрішніх чинників (матеріального та морального 

стимулювання, рівня економічного розвитку підприємства, відносин власності, 

рівня соціального захисту, соціального клімату в колективі, рівня освіти та 

професійної підготовки), які регулюються власниками підприємства, а також і 

зазнає впливу від зовнішніх факторів (умови виробництва, кон'юнктура ринку 

праці, державна політика, рівень соціальних послуг тощо) в основному 

зумовлена функціонуванням державних інституцій. 
Для того, щоб аграрний сектор економіки України розвивався на основі 

інтенсифікації виробництва та науково – технічного прогресу, необхідного 

забезпечити належну оплату праці сільських трудівників. Варто також 

зазначити, що заробітна плата в сільському господарстві тривалий час була 

однією з найнижчих серед усіх галузей національної економіки [1, с. 90-93]. 
Дослідження динаміки середньої заробітної плати в сільському 

господарстві в Україні наведено в діаграмі 1. 
Діаграма 1 

 
Динаміка середньої заробітної плати в сільському господарстві 

 

 
 
Джерело:  побудовано автором на основі [9] 
 
Отже, проведені статистичні дані свідчать, що протягом 2017-2022 років, 

середня заробітна плата в сільському господарстві мала позитивну динаміку. Так 

на 1 січня 2017 року заробітна плата становила 4694 грн, а вже на 1 січня 

2022 року – 11437 грн. 
Вирішальне значення в мотивації сільськогосподарських підприємств має 

розвиток виробничої й інфраструктури, що обслуговує та вироблення нової ідеї 

розвитку сільських територій, яка здатна подолати тривогу сільського населення 

за майбутнє, змінити ставлення держави до аграріїв, відновити довіру до влади 

та поліпшити соціально – психологічний клімат на селі. Основна увага має бути 

зосереджена на формуванні та мотивації потенціалу сільської робочої сили, 

оскільки сталий розвиток сільських територій залежить не лише від відродження 

високоорганізованого та конкурентоспроможного сільськогосподарського 
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виробництва, а й від створення робочих місць та досягнення соціального 

добробуту сільського населення [1, с. 98]. 
Науковці зазначають, що кожна людина є унікальна і має різні потреби, які 

необхідно задовольняти під час роботи в компанії. Тому при побудові ефективної 

системи мотивації керівник повинен пам'ятати, що неможливо мотивувати всіх 

працівників однаково. Це дозволяє йому досягти економічно ефективної системи 

мотивації. Системи нематеріальної мотивації повинні бути універсальними. Це 

означає, що вона повинна враховувати не тільки різні рівні працівників, а й 

соціальний статус, стать та вік працівників, а також їхні психологічні 

особливості. 
Створення ефективного мотиваційного середовища в компанії – це, перш 

за все, головне завдання власників компанії, які максимально зацікавлюють 

людей у реалізації свого фізичного чи інтелектуального потенціалу, ставлячи 

винагороду працівника в залежність від досягнутих ним досягнень та 

кваліфікації [2, с.5]. 
Висновки. Отже, мотивація персоналу є важливим фактором успішного 

розвитку підприємства. Сучасна мотиваційна система повинна залежати не 

тільки на матеріальному стимулюванні, а й на моральному. Потрібно також 

розвивати у працівника інтереси до підприємства і навпаки, створюючи умови 

для максимальної віддачі та налагоджувати сприятливі відносини з 

керівництвом. Найголовніше створити умови для працівників, які будуть 

розвивати у нього відчуття безпеки й стабільності. Також, одним із методів 

мотивації персоналу є оплата праці. 
Але, все-таки при побудові ефективної мотиваційної системи на 

підприємстві необхідно дотримуватися такого принципу, що кожна людина 

індивідуальна. Тому до кожної людини потрібно знаходити підхід, щодо 

мотивації. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Анотація. У статті проаналізований певні негативні сторони 

менеджменту в Україні.  А також виділені основні недоліки, що властиві 

організаціним структурам відчизняних підприємств. І не оминути проблеми 

розвитку компаній, які заключаються у конкуренції та недостатку 

висококваліфікованих спеціалістів, які будуть ломати стеріотипи та 

змінювати докорінно стару систему. Щоб пишатися не минулими досягненнями 

компанії, а уже новими більш ефективними управлінськими рішеннями за для 

досягнення максимуму. 
 
Abstract. The article analyzes certain negative aspects of management in 

Ukraine. And the main shortcomings inherent in the organizational structures of 
domestic enterprises are also highlighted. And do not ignore the problems of the 
development of companies, which consist in competition and a lack of highly qualified 
specialists who will break stereotypes and fundamentally change the old system.  

 
Вступ. Менеджмент як сфера професійної діяльності, а отже як прикладна 

наукова дисципліна, що обслуговує цю професійну діяльність, продовжує 

розвиватися під впливом глобальних соціально-економічних змін. Застосовність 

управлінської науки до реальних потреб економіки та суспільства оцінювали 

багато дослідників. 
Проблеми сучасного менеджменту вивчали багато науковців таких як 
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Виклад основного матеріалу. Водночас існують серйозні проблеми в 

управлінні українськими підприємствами. Супутні підприємства розвиваються в 

сучасних умовах невизначеність зовнішнього середовища. Це призводить до 

того менеджери стикаються з дедалі більшими проблемами, які необхідно 

вирішити швидко будьте конкурентоспроможними на ринку та забезпечте успіх 

вашої компанії. Але часто з ними не справляються. 
Менеджмент – це діяльність, яка відповідно до цілей та завдань бізнесу 

розробляє плани, визначає не лише, що і коли робити, але й як і хто буде 

виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх стадіях 

управління та здійснює контроль. 
На сьогоднішній день існує багато проблем менеджменту. Виокремимо 

деякі з них та спробуємо надати їм стислу характеристику [2]. 
 

 
Рис.1 Основними проблемами менеджменту в Україні 

Джерело: Створено автором на основі даних [1] 
 
Одна з найбільших проблем пов’язана з терміном власник-менеджер. 

Таким поняттям ми називаємо тоді, коли власник підприємства є його 

керівником (це особливо важливо в Україні, де таких компаній велика кількість). 

Такий підхід шкодить компанії, тому що власники - керівники часто хочуть 

абсолютної влади в компанії та позбавляють приватної ініціативи керівників 

нижчого рівня та самих працівників [3].  
Велика спокуса власника-директора контролювати максимум процесів на 

підприємстві і наслідкком цього є:  
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висока потреба у висококваліфікованих менеджерах;

нехтування довгостроковим плануванням; 

непомірна централізація управління та небажання делегувати повноваження 
нижчим ланкам управління;

слабка диференційованість, як рудимент адміністративнокомандних методів 
управління;

надмірна чисельність й мала ефективність штабного апарату;

відсутність уваги до аналізу ринку;

відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між підрозділами 
організаційної структури;

слабка мотивація працівників;

низька корпоративна культура.
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Рис.2 Наслідки того, що керівник контролює максимум процесів на 

підприємстві. 
Джерело: Сформовано автором на основі [2] 
 
Ще однією важливою проблемою в менеджменті сьогодні є цілий комплекс 

нових методів керування. Як зазначено вище, колись теоретики захищали «один 

найліпший метод» керування. Ці підходи головно спиралися на жорстко 

структуровану ієрархію з владою, яка контролювала зверху, і правилами, 

стратегією та методами, що керували більшістю видів діяльності. Однак тепер 

багато менеджерів спроможні гнучкіше і швидше реагувати на середовище. Тому 

організації сьогодні часто мають кілька рівнів менеджменту, широкі можливості 

та меншу кількість правил і регулювальних заходів [4]. 
У сучасних умовах перетерпіла істотні зміни мотивація керівництва 

персоналом: 
1. Переважне значення придбали соціально-економічні і соціально 
психологічні методи управління персоналом над адміністративними; 
2. Керівництво тепер спрямоване на здійснення співробітництва 
персоналу й адміністрації для досягнення намічених цілей; 
3. Одержав розвиток принцип колегіальності в керуванні. 
Глобалізація – ще одна актуальна проблема сучасного менеджменту. 

Світова економіка з кожним днем все більше глобалізується. Не оминула ця 

тенденція й Україну. Багато вітчизняних компаній вже відчувають на собі 

негативні наслідки цього процесу: зростання конкуренції, диверсифікація 

ризиків, у тому числі, від наслідків, підвищення вимог до кваліфікації та знань 

людей. Проте розглядати міжнародний характер підприємницької діяльності 

виключно через призму негативних подій було б неправильним. Найважливіше 

те, що нове бізнес-середовище – це нова можливість для успіху. Щоб 

максимально використати їх, компаніям потрібна ефективна стратегія зростання 
[4]. 

Наслідки того, що 
керівник контролює 

максимум процесів на 
підприємстві.

Придушується ініціатива;

Кадри підбираються за принципом лояльності, а не 
професіоналізму;

Бюджет підприємства централізований, всі, часто навіть 
найдрібніші, витрати контролюються директором, що знижує 

оперативність прийняття рішень на місцях;

Структура стає бюрократичною й негнучкою;

Ринкова стратегія часто міняється.



516  

 
Рис.3 Зміни в глобалізації економіки 
Джерело: Створено автором на основі даних[4] 
 
Проблеми сучасного бізнесу цим переліком, звичайно, не обмежуються. 

Вирішення існуючих проблем державного управління в Україні вимагає 

використання системних механізмів на національному рівні. Одним із основних 

змістів цього механізму є побудова стандартної системи національної 

управлінської діяльності. Проведення круглих столів та семінарів за участю 

провідних експертів допоможе ширше впроваджувати сучасні методи 

менеджменту і в першу чергу, допоможе підприємцям зрозуміти першопричини 

власних проблем. Національна сторона також потребує певних змін у 

пріоритетах. Поліпшення макроекономічних показників слід пояснити не лише 

змінами на світових ринках, а й підвищенням ефективності окремих фірм. 
Висновки. На мою думку, важливість і серйозність цього питання велике. 

Тому, що у сфері управління, так і в інших сферах діяльності бізнесу, сьогодні є 

багато нагальних проблем, які потребують негайної уваги. Не бажаючи нічого 

змінювати, обіцяючи дотримуватися стабільності, прагнувши  відстояти свою 

позицію, статус і досягнення. Пишаючись минулими успіхами і продовжує 

робити все так, як раніше це ще один недолік українського менеджменту. Аналіз 

та рішення проблеми швидкого економічного розвитку менеджменту в Україні 

цілком вирішуваний. Так як управління залежить не тільки від економічного 

становища окремого господарства одиниці, а й стан економіки країни в цілому. 
 

Список використаних  джерел 
1. ELARTU/ Національний авіаційний університет, 2018р. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (19.10.18)/ Сучасні проблеми 

менеджменту[1] 
2. Сучасні проблеми менеджменту 

URL:http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Economics/38615.doc.htm [2] 

Глобалізація економіки супроводжується цілим рядом змін. Розглянемо найбільш помітні з 
них

Посилена фрагментація цінового ланцюга. В 
умовах глобалізації посилюється спеціалізація 

кожної ланки цінового ланцюга, чому сприяють 
збільшення кількості доступних ринків, поява 
нових транспортних засобів і видів співпраці, 

що дозволяють підтримувати стосунки на 
відстані. Одночасно з цим посилюється 
конкуренція, що викликає в компаній 

прагнення перевершити інших в своїй області. 
У таких умовах класична організаційна 

структура з чітким ієрархічним 
підпорядкуванням підрозділів нерідко 

виявляється недостатньо ефективною. Як 
альтернативу їй багато міжнародних компаній 

використовують структуру, засновану на 
взаємодії автономних ланок, що беруть участь в 

процесі виробництва продукту.

Поява на ринку гравців 
нового типа. Посилення 
спеціалізації відкриває 
дорогу для активних 

гравців нового типа. В 
умовах глобалізації 

переможцями стають не 
лише всесвітньо відомі 
марки. Економічними 

гігантами, деколи навіть 
рентабельнішими, ніж 

їх клієнти, можуть 
стати ще вчора нікому 

не відомі 
субпідрядники.

Підвищена складність. 
Умови просування 

радикально змінилися. 
Вже не йдеться про те, 
щоб виробити більше 
товарів кращої якості, 
як це було раніше. На 

сьогоднішній день 
необхідно освоювати 

нові чинники успіху. А 
це означає, наприклад, 
прораховувати ризики і 

т. ін.

http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Economics/38615.doc.htm%20%5b2
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Анотація. Метою даної статті є дослідження процесу реалізації 

цифрового маркетингу під час повномасштабної війни. Актуальність 

дослідження полягає у необхідності подолання  наслідків бойових дій для 

українського бізнесу, а саме: порушення ланцюга поставок, зниження 

купівельної спроможності, зміни споживчого попиту, накопичення запасів і 

стан невизначеності серед представників бізнесу. У процесі дослідження 
виявлено основні тенденції розвитку інтернет-маркетингу у 2021-2022 роках. 

Отримані результати можуть слугувати інформаційною основою для 

прийняття відповідних управлінських рішень на підприємстві у сфері цифрового 

маркетингу та реклами. 
 
Abstract. The purpose of this article is to investigate the process of 

implementing digital marketing during a full-scale war. The relevance of the study lies 
in the need to overcome the consequences of hostilities for Ukrainian business, namely: 
disruption of the supply chain, reduction in purchasing power, changes in consumer 
demand, accumulation of stocks and a state of uncertainty among business 
representatives. In the process of research, the main trends in the development of 
Internet marketing in 2021-2022 were revealed. The obtained results can serve as an 
information basis for making relevant management decisions at the enterprise in the 
field of digital marketing and advertising. 

 
Вступ. В умовах повномасштабної війни бізнес повинен пристосовуватися  

до  нових умов існування. У цей важкий час необхідно відновлювати роботу 

підприємств, якщо це можливо, та шукати нові способи їх розвитку.  
Ситуацію ускладнює і те, що бізнес  працює  в  умовах  стрімкого  зниження 

платоспроможності населення, нестійкого податкового законодавства, повного  

переформатування ринку праці, загроз  повної чи часткової втрати майна. Проте 

                                                             
 Науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ – 
Катерина МАЗУР. 
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українські підприємці демонструють, що навіть війна не може зруйнувати  

істинне  прагнення до постійного покращення та модернізації. 
До  кризових  умов  вимушена пристосовуватися і сфера маркетингу,  яка 

видозмінюється відповідно до  запитів  суспільства,  намагаючись захопити такі 

ніші, що можуть стрімко підняти  ринкові позиції підприємства. Власники  

бізнесу  намагаються застосовувати інноваційний цифровий маркетинг, щоб 

отримати  новий вид взаємодії з клієнтами та залишити їх у списку постійних і в 

післявоєнний період.  
Питання  цифрового  маркетингу  є  широко досліджуваним у науковій та 

спеціальній літературі,  що  пов'язано  зі  стрімким  розвитком електронної  

комерції  в  останнє  десятиліття. Зокрема, такі автори як Окландер М. А. [1], 
Романенко О. О. [2], Уголькова О. З. [3] досліджували суть цифрового 

маркетингу, його значення, види та напрями розвитку. 
Виклад основного матеріалу. Війна 2022 року змусила майже половину 

українських підприємств припинити свою діяльність. Ті, що змогли залишитися  

на  плаву, працюють значно нижче своїх можливостей. Власники бізнесу 

змушені шукати нові шляхи для розвитку виробництва, враховуючи при цьому 

потреби споживачів, які також значно змінилися. 
В Україні спостерігається стрімке збільшення інтернет-користувачів. На  

кінець 2021 року їх кількість зросла до 29 млн українців. Потрібно відзначити 

ріст частки користувачів віком від 14 до 60 років, які проживають у містах з 

кількістю населення від 40 тис чоловік [4]. Від початку повномасштабної війни 

цей показник стрімко зростає, адже задля своєї безпеки люди надають перевагу 

інтернет-покупкам. Нерідко онлайн-шопінг є єдиною можливістю отримати 

певний товар або послугу. Варто згадати, що діджиталізація українського 

суспільства не є новим явищем, вперше стрімкий розвиток спостерігався ще у 

2020 році з початком пандемії Covid-19. 
Варто зазначити, що війна не є основною причиною зростання інтернет-

аудиторії. Збільшення кількості інтернет-користувачів можна спостерігати у 

всьому світі. Згідно з дослідженнями найбільшого SMM агентства We Are Social, 

в січні 2021 року офіційно зареєстровано на 7,3% більше користувачів, ніж в 

аналогічному періоді 2020 року. У середньому на секунду у мережі реєструється 

15,5 осіб [5]. Змінюється не лише кількість людей, які користуються інтернетом, 

а й попит на товари і послуги та способи їх продажу. Основні методи, засоби та 

інструменти продажу належать цифровому маркетингу. 
Поняття цифрового маркетингу виникло ще в 1990-х роках. На початкових 

етапах воно означало техніку рекламування покупцям певних товарів та послуг. 

З часом цифровий маркетинг трансформувався у потужний інструмент, 

необхідний для успішної конкуренції на ринку. На сьогоднішній день цифровий 

або «digital marketing» можна визначити як інтерактивний маркетинг взаємодії, 

заснований на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, 

пов'язаних з інтернетом, для створення, комунікації, доставки та обміну 

пропозиціями, які мають цінність для покупців, користувачів та суспільства в 

цілому. Основні із видів цифрового маркетингу наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Види цифрового маркетингу 

 
Види Значення 
Реклама Таргетована, контекстна, банерна, нативна, вірусна, 

дисплейна реклама у цифровому маркетингу привертає увагу 

цільової аудиторії 
Ретаргентинг Працює з користувачами, які раніше виявляли інтерес до 

продукту, компанії. Ретаргетинг виконує функцію нагадування про 

бренд, повторне залучення аудиторії 
Social Media 

Marketing 
SMM спрямований на залучення трафіку із соціальних мереж 

Мобільний 

маркетинг 
Виконує функцію просування за допомогою стільникового 

зв'язку 
Розсилка 

рекламних 

оголошень 

Здійснюється на мобільні пристрої користувачів 

Партнерський 

маркетинг 
Просування через партнерів, яке відбувається по взаємній 

згоді. Посередник отримує безпосередню вигоду, винагороду за 

залученого покупця 
SEO 

просування 
Підвищення позицій у видачі сайту підприємства при 

пошукових запитах користувачів 
E-mail 

маркетинг 
Утримує раніше залучених клієнтів. Даний інструмент 

визнано найбільш ефективним на сьогоднішній день 
QR-коди Крім залучення аудиторії виконує аналітичну функцію: 

допомагає аналізувати відгуки 
Джерело: сформовано автором на основі [3, с. 147] 
 
Основне завдання інтернет-маркетологів в умовах війни – просування 

продукції на ринку та розвиток тих ніш, які стали порожніми через ринкові зміни. 

Таким чином в умовах війни, цифровий маркетинг варто будувати на основі 

таких принципів: 
1. Зміна цільової аудиторії. В умовах воєнних дій, маркетологам варто 

враховувати можливі зміни в демографічній структурі споживачів. Тобто, може 

змінитися вік, стать, матеріальне становище та вподобання потенційних 

покупців. 
2. Нові маркетингові прийоми. В умовах війни маркетологи можуть 

застосовувати нові прогресивні прийоми, які будуються на почутті патріотизму, 

підтримці армії, допомозі вразливим прошаркам населення тощо. 
3. Підтримка та лояльність до українського бізнесу. Грамотна 

стратегія підприємства дозволяє українським виробникам доволі швидко вийти 

на світовий ринок. Важка ситуація в країні сприяє лояльному відношенню до 

української продукції. 
4. Підтвердження надійності. Робота фірми в умовах війни є 

показником її надійності, адже якщо підприємство може функціонувати й 

надавати свої послуги в таких важких умовах, то у покупців з’являється 

враження, що так буде і після закінчення війни. Особливо важливий цей принцип 
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для нових підприємств, бо він дозволяє отримати добру репутацію цільової 

аудиторії.  
Опитування соціологічної групи «Рейтинг» показує, що працюють уже 

58% українців, які мали роботу до війни. Уряд отримав понад тисячу сто заявок 

на передислокацію підприємств, практично вся правобережна Україна сьогодні 

працює, сплачує податки та зберігає робочі місця. 
Маркетологи Google Ads відмічають, що український бізнес поступово 

відновлює свою рекламну активність. З березня приріст кількості рекламодавців 

становить +15% щотижня, у порівнянні з початком війни [6]. 
На фоні таких новин рано чи пізно мали з’явитися й пропозиції рестарту 

роботи рекламної галузі. 8 квітня телевізійний сейлз-хаус Ocean Media Plus разом 

зі Starlight Media, Brand Booster, OMD OM Group, Razom Group, Dentsu Ukraine, 

Star Up Plus, Publicis Groupe Ukraine, Group M Ukraine, «Сиріус Медіа» і Starlight 
Digital Sales публічно оголосили про початок консультацій щодо відновлення 

рекламної галузі. Іншими словами, готовність до відновлення продаж реклами 

продемонстрували дві медіагрупи, які до 24 лютого в цих продажах були 

найуспішнішими: Starlight Media та 1+1 media. Можливості купувати 

спонсорство найближчим часом також буде поновлена. 
В активну стадію повернулися перемовини із рекламодавцями, які хочуть 

повертатись в ефір. Звичайно, виникає питання як будувати рекламну стратегію 

– ігнорувати й продовжувати рекламні кампанії без змін, або шукати інший 

підхід і виготовляти нові рекламні ролики. Бізнесмени не дарма переймаються 

цими питаннями, адже розуміють, що люди зараз дуже чутливі до контенту, який 

вони споживають. 
Спроби відновити зв’язок із аудиторією, яка переживає важкий період, 

привели до змін в соціально-комунікаційному дискурсі у рекламі, які знайшли 

вираження у різних аспектах. 
Нами було відібрано 20 рекламних повідомлень, починаючи з початку 

розгортання воєнного конфлікту й до сьогодення. Досліджуючи рекламні 

повідомлення українських брендів в Інтернеті та зовнішньому просторі, можна 

помітити певні особливості сучасного рекламного середовища: 
1. Зображення національної символіки набуло більшого значення. 

Створюючи дизайн реклами, компанії використовують кольори прапору, як 

бекграунд або оформлення певних частин повідомлення; застосовують 

українські символи. У результаті аналізу, можна виділити 5 повідомлень, в яких 

фонове зображення відображає кольори державного прапору, та 5, в яких 

блакитно-жовті кольори застосовуються в оформленні окремих елементів; 

прапор зображений у 2 рекламних повідомленнях, вишиванка у 1 (див. рис. 1). 
2. У рекламних повідомленнях соціальний аспект почав переважати 

комерційний: вагома частина рекламного тексту цілком є соціальною рекламою 

– головна мета підтримати населення та закликати до допомоги, а не повідомити 

про товар чи послугу, як це було до війни. Поширення набула реклама, де є 

комерційна складова, але з соціальним підтекстом. Відповідно, суто соціальних 

було виділено 7 повідомлень, решта – змішаного типу (див. рис. 2). 
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Рис. 1.  Державні символи в рекламі 
Джерело: систематизовано автором  
 
3. Військовослужбовці, військова техніка, атрибути одягу тощо стають 

елементами реклами. Серед відібраних матеріалів на одному використане фото 

військового, на двох – військова техніка, 1 повідомлення містило елемент 

військового одягу, 1 – пляшку вибухової суміші. 
 

 
Рис. 2. Комерційна та соціальна складова 
Джерело: систематизовано автором. 
 
4. Лексика набула піднесеного, патріотичного настрою. Кожне з 

досліджуваних повідомлень містило елементи піднесеності, патріотизму, 

звертання до віри й духовної сили, що складає 100% відібраних повідомлень. 
Спостерігається тренд на відмову від російської мови на сайтах тощо. 

Окремо стоїть питання, чи можна зараз показувати рекламу тих компаній, чиї 

материнські офіси не забрали бізнеси з Росії. Ця дискусія залишається 

відкритою. З одного боку, їм точно потрібно буде комунікувати з українцями, 

аби тут їхні бренди хоч якось сприймали. З іншого боку, є приклади, де 

українські офіси таких компаній протестували проти рішення штаб-квартир 

залишитися в Росії, і навіть постраждали від цього. Одним із виходів з ситуації 

можуть стати вищі ціни на рекламу для таких компаній. 
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Війна не завжди є критичною загрозою для розвитку підприємства.  Якщо 

говорити про цифровий маркетинг зокрема, то в кризовий стан необхідно 

використовувати можливості, які складаються. Зокрема сьогодні цілий світ 

підтримує Україну та розвиток бізнесу, оскільки розуміє, наскільки це  важливо  

для  забезпечення  перемоги  у війні.  
Якщо говорити про цифровий маркетинг, то найбільш актуальною 

пропозицією є платформа для розвитку бізнесу від Meta. Meta Blueprint це нова 

глобальна освітня мережа, де українські компанії можуть отримати нові знання 

та практичні навички в сфері маркетингу. Представники бізнесу навчаються  

працювати  з  рекламою  та  реалізувати власні креативні стратегії. Варто 

зазначити,  що доступ до навчального контенту платформи є безкоштовним. 
Висновок. За результатами дослідження, можна зробити наступні 

висновки. Українські технології цифрового маркетингу мають стрімку динаміку 

розвитку, при цьому у період війни частка електронної комерції зростає, що 

пояснюється потребою населення у безпеці та можливістю отримання товарів і 

послуг на нетрадиційному ринку. 
Цифровий маркетинг передбачає всі види взаємодії між бізнесом та 

клієнтом, що включає торгівлю через соціальні мережі, диференційовані види 

реклами, ретаргетинг, SMM, SEO просування та багато іншого. 
В умовах війни, змін зазнали принципи функціонування цифрового 

маркетингу. Українським маркетологам необхідно планувати свою діяльність 

враховуючи нову структуру цільової аудиторії, що пояснюється переселенням 

споживачів переважно в Центр та Захід України.  
Завдяки світовій підтримці та лояльному відношенню до українських 

виробників з’являються нові можливості швидко вийти на світовий ринок, а 

також залучити додатковий капітал на виробництво, що є значною підтримкою 

не тільки для окремого товаровиробника, а й для економіки країни в цілому. 
Поступово відновлюються перемовини з рекламодавцями, які мають 

бажання повернутися в ефір. Особливо високий попит спостерігається на 

інтернет-рекламу в соціальних мережах.  
Відбулися зміни у оформленні та інформаційному підтексті рекламних 

повідомлень. Переважна більшість рекламних повідомлень має чіткий 

соціальний аспект, який деколи переважає комерційний. У оформленні реклами 

домінують патріотичні мотиви, що проявляється у зображенні національної 

символіки та військових. 
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КОРУПЦІЙНІ  ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ: ЇХ ЦІНА ТА ЗАХОДИ 

УСУНЕННЯ 
 
 Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано актуальні проблеми 

існування корупційних злочинів, які з кожним роком все більше набирають 

обертів в Україні. 
Розкрито сутність та значення заходів запобігання корупції та 

досліджено ціну корупційних злочинів. Розроблено пропозиції щодо 
профілактики корупції. 

 
 Abstract. The article examines and analyzes the current problems of the 

existence of corruption crimes, which are gaining momentum in Ukraine every year. 
 The essence and importance of measures to prevent corruption are revealed and 

the cost of corruption crimes is investigated. Proposals for prevention of corruption 
have been developed. 

 
Вступ. Сьогодні питання протидія корупції в Україні є одним із 

найважливіших державних завдань. З моменту проголошення незалежності 

України корупція розглядається як пряма загроза національній безпеці, 

стабільності та економічному зростанню держави. Негативні наслідки корупції 

полягають у тому, що вона розмиває такі важливі конституційні засади, як 

принципи соціальної справедливості та рівності всіх перед законом. Корупція 
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підриває довіру людей до влади, дискредитує ринкові механізми розвитку 

конкуренції та запобігання монополізму в економіці. 
В останні десятиліття корупція досить часто інтерпретується як складне 

негативне суспільне явище, зумовлене внутрішніми політичними, 

економічними, культурними й адміністративними чинниками. 
Таким чином, проблема протидії корупції в Україні сьогодні є надзвичайно 

актуальною. Необхідність непримиренної боротьби з цим негативним соціально-
правовим явищем є очевидною як для політиків, так і для різних верств 

населення. 
Наукова новизна результатів дослідження, наукових оцінок, пропозицій і 

рекомендацій, теоретичних узагальнень та висновків, які складають основний 

зміст дисертації Гудкова Д. [1], значною мірою зумовлюється актуальністю 

дослідження та обраним напрямом і полягає в тому, що дисертація є одним з 

перших у вітчизняній науці адміністративного права комплексних досліджень 

інституту адміністративно-правових засобів запобігання і протидії корупції, в 

ході якого сформульовано низку нових теоретичних висновків та практичних 

узагальнень і пропозицій. 
Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві криміногенна 

ситуація із корупційними злочинами залишається складною, і питання 

посилення боротьби з корупційною злочинністю знаходяться у центрі уваги 

правоохоронних органів. Злочини корупційної спрямованості змінюють закони 

розвитку економічних відносин. Адже, як відомо, саме корупційні злочини 

детермінують економічну та організовану злочинність. 
За результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем 

(IFES) наприкінці 2013 року дослідження громадської думки, корупція вже 

входила до переліку найбільших проблем населення і викликала особливе 

занепокоєння у 47 відсотків громадян. За даними досліджень Індексу сприйняття 

корупції, що проводяться Transparency International, українці вважають свою 

державу однією з найбільш корумпованих у світі. І в той же час, як свідчать 

результати досліджень, проведених в Україні протягом останніх років, більше 

половини населення схильне до вчинення корупційних правопорушень у разі, 

якщо це може сприяти розв’язанню проблеми [2]. 
У кримінологічній науці досліджувані питання у тій або іншій мірі стали 

предметом наукових пошуків і дискусій. 
Значного поширення в Україні набули корупційні злочини (злочини 

корупційної спрямованості), які є збірним поняттям, що включає в себе такі 

діяння: привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (ст. 191 КК); зловживання владою або службовим 

становищем (ст. 364 КК); зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

(ст. 364-1 КК); перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (ст. 365 КК); перевищення повноважень службовою 

особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової 

форми (ст. 365-1 КК; у 2014 р. цю статтю виключено); зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК); 
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службове підроблення (ст. 366 КК); службову недбалість (ст. 367 КК); прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(ст. 368 КК); незаконне збагачення (ст. 368-2 КК); підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

(ст. 3683 КК); підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК); 

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 

КК); зловживання впливом (ст. 369-2 КК); провокація підкупу (ст. 370 КК); 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови (ст. 375 КК); втручання в діяльність судових органів (ст. 

376 КК) та ін. Кримінологічні дослідження за результатами узагальнення 

кримінальних проваджень про злочини корупційної спрямованості, що були 

розглянуті судами м. Харкова та Харківської області у 2011–2013 рр., доводять 

перевагу злочинів, передбачених статтями 191, 366, 367, 368-2, 369, 364, 368, 369-
2, 370, 365 Кримінального кодексу України, в усій структурі злочинів 

корупційної спрямованості [3, с. 92–93]. 
Ціна злочинності, зокрема, і корупційної, має віддалені наслідки, породжує 

механізми тіньової економіки, віктимізації населення в суспільстві, недовіри 

громадян до правоохоронних органів, соціально-негативного клімату в державі. 

Вона є сьогодні потужним ресурсом, що відображає реальний стан корупційної 

злочинності та її криміногенний потенціал. 
Ціна злочинності дає уявлення про обсяг і характер прямого і непрямого 

збитку, суспільно небезпечних наслідків, яких завдає злочинність суспільству  

[4, с. 62]. Під ціною злочинності ми розуміємо прямі та побічні витрати 

фізичного, матеріального, морального, духовного характеру, яких зазнає 

держава і суспільство внаслідок вчинення злочинів, спрямовані на подолання 

наслідків злочинних діянь, утримання всієї правоохоронної системи, та інших 

інститутів держави, а також сукупні активи злочинних угруповань і їх витрати 

на підтримку своєї злочинної діяльності [3, с. 154]. 
Ціна корупції є різноплановою. Суспільно небезпечні наслідки від корупції 

можуть наставати практично у всіх сферах суспільного життя. До того ж, вчені 

виокремлюють внутрішні і зовнішні загрози від корупції [5, с. 154]. Суспільна 

небезпека корупції у соціальному аспекті полягає в тому, що вона призводить до 

гальмування соціально-економічних реформ; збільшує соціальну напругу в 

суспільстві; істотно знижує рівень соціального захисту; формує протиправний 

спосіб життя та ін. Політичні наслідки корупції проявляються у зміні сутності 

політичної влади; породженні відчуження влади від народу; дестабілізації 

політичної ситуації; підпорядкуванні державної влади приватним та 

корпоративним інтересам, у тому числі інтересам корумпованих угруповань і 

кланів та ін. Економічні наслідки корупції полягають у підриві економічної 

системи держави; дискредитації економічних реформ; криміналізації та тінізації 

економіки; перешкоджанні розвитку ринкових відносин; монополізації 

економіки та ін. Морально-психологічні наслідки корупції деморалізують 

суспільство; поширюють у суспільстві кримінальну психологію; породжують 

відчуття безсилля у громадян. У правовому аспекті корупційні злочини 

дискредитують право як універсальний регулятор правових відносин, 
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перетворюючи його на засіб задоволення приватних та корпоративних інтересів. 

Корупція негативно впливає і на формування міжнародного іміджу України; 

зменшує зовнішнє інвестування; унеможливлює отримання кредитів [6, с. 46 - 
54]. 

У статтях 66–68 Закону України «Про запобігання корупції» до наслідків 

корупційних правопорушень віднесено: 1) збитки, шкода, завдані державі 

внаслідок вчинення корупційного правопорушення; 2) порушення прав із 

завданням моральної та/або майнової шкоди, збитків фізичних та юридичних 

осіб; 3) укладення незаконного правочину; 4) видання (прийняття) незаконних 

нормативно-правових актів [7]. 
Корупційні злочини завдають значних збитків державі та її громадянам і в 

той же час створюють надприбутки для корупціонерів у фармацевтичному 

секторі, в освітній системі, у судовій системі, у нафтовому і 

електроенергетичному секторах, у сфері державних закупівель, податковій і 

митній сферах та ін. Так, наприклад, за прогнозами Центру ліків у суспільних 

інтересах до 2010 року світовий ринок фальсифікованих ліків становитиме 75 

млрд доларів США. За оцінками Transparency International, у світі щорічно не 

менше 400 млрд доларів США втрачається у результаті корупційних злочинів у 

сфері державних закупівель, що підвищує державні витрати на 20–25 %. А за 

дослідженням Азіатського банку розвитку у ряді країн Азії корумпованість 

державних закупівель призвела до зростання витрат на придбання товарів і 

послуг на 20–100 %. А митні ризики найчастіше пов’язані із контрабандою, 

контрафактною продукцією та переміщенням через митний кордон товарів, на 

які встановлені заборони та обмеження [8, с. 61]. 
Директор НАБУ А. Ситник 10 лютого 2017 р. під час презентації Звіту про 

результати роботи Бюро повідомив, що детективи Національного 

антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють розслідування у 264 

кримінальних провадженнях, сукупний розмір предмету злочину у яких 

становить 82,9 млрд грн. Указана сума перевищує граничний обсяг дефіциту 

Державного бюджету України на 2017 рік. За словами Директора НАБУ, в 

процесі досудових розслідувань Бюро заарештовано грошові кошти в сумі 601,94 

млн грн, 80,16 млн доларів США, 7,41 млн євро, 3170 фунтів стерлінгів, а також 

низку рухомого і нерухомого майна осіб, причетних до корупційних злочинів. 

«Причиною того, що ці кошти досі не повернуті на рахунки держави, є 

відсутність судових вироків», – зазначив А. Ситник. У результаті діяльності 

НАБУ вдалося запобігти розкраданню 583 млн грн, на рахунки державних 

підприємств повернуто 116 млн грн [9]. 
Дослідження ціни корупційних злочинів допоможе проаналізувати 

суспільну небезпеку корупції як складного соціального явища, визначити 

найбільш криміналізовані сфери у структурі державного апарату і, відповідно, 

розробити ефективні заходи запобігання щодо таких злочинів. 
Щодо заходів запобігання корупційним правопорушенням – в Україні 

корупція є однією з проблем, які потребують невідкладного розв’язання. Вона 

становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, 
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соціальному прогресу, національній безпеці, становленню громадянського 

суспільства. Тому створення дієвої системи заходів запобігання корупції, 

розроблення комплексних заходів для протидії цьому явищу, виявлення та 

подолання її соціальних передумов і наслідків є одним із пріоритетів держави. 
З метою вдосконалення правових та організаційних засад запобігання і 

протидії корупційним правопорушенням в Україні необхідно реалізація 

поступових та дієвих заходів. Головним напрямом розв’язання цієї проблеми в 

органах виконавчої влади України є вдосконалення інституту державної служби, 

адміністративних процедур у цих органах та порядку здійснення державних 

закупівель. Саме у цих сферах спостерігаються тенденції до посилення 

корупційних ризиків, серед яких необхідно виділити такі, як: 
1) недосконалість законодавства про державну службу, зокрема з питань 

добору кадрів, належного матеріального стимулювання державних службовців, 

декларування і контролю за активами та видатками державних службовців, 

членів їх сімей та близьких родичів, неефективність механізму атестації та 

невизначеність процедури ротації державних службовців на окремих посадах; 
2) відсутність законодавчо встановлених правил поведінки державних 

службовців; 
3) непрозорість та недосконалість процедур прийняття управлінських 

рішень (можливість створення і використання альтернативних (тіньових) 

адміністративних процедур, неврегульованість проблеми застосування 

дискреційних повноважень), суперечність у повноваженнях державних органів, 

зокрема конфлікти контрольної і дозвільної функцій, контрольно-дозвільної і 

господарської функцій; 
4) проблема відповідальності, зокрема осіб, які проводили експертизу 

проектів відповідних актів, за прийняття неправомірних рішень органами 

державної влади та їх посадовими особами; 
5) неефективність державного контролю у сфері державних закупівель, 

відсутність процедури дискваліфікації учасників через їх негативну репутацію 

(«чорні списки»), обмеженість доступу до інформації про державні закупівлі. 
З метою розв’язання проблеми корупційних правопорушень в органах 

державної влади України необхідно здійснити такі заходи: 
1) забезпечення виваженої та поміркованої оптимізації чисельності 

державного апарату; 
2) удосконалення нормативно-правових актів у сфері державної служби; 
3) приведення структури державної служби у відповідність із 

рекомендаціями та стандартами держав – членів Європейського Союзу; 
4) проведення реформування системи оплати праці державних службовців; 
5) запровадження правового інституту ротації кадрів державних 

службовців та визначення механізму її проведення на відповідних посадах; 
6) удосконалення правового механізму проведення атестації державних 

службовців; 
7) розроблення та прийняття закону про державний фінансовий контроль 

за декларуванням доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на 



528  

виконання функцій держави, для забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності цих осіб під час виконання покладених на них обов’язків; 
8) прийняття з метою розвитку громадянського суспільства і формування 

цивілізованого підприємницького середовища закону про доступ до інформації 

про діяльність органів державної влади, в якому має бути визначено перелік 

інформації, що не може бути віднесена органами державної влади до категорії 

інформації з обмеженим доступом; 
9) затвердження типових регламентів роботи центральних та місцевих 

органів виконавчої влади з метою забезпечення більш чіткої організації 

діяльності апарату органів виконавчої влади, підвищення особистої 

відповідальності працівників за доручену ділянку роботи, посилення боротьби зі 

зловживанням службовим становищем; 
10) створення єдиного державного банку даних про осіб, які були 

засуджені або притягнуті до адміністративної відповідальності за корупційні 

діяння, з метою використання цієї інформації під час проведення спеціальної 

перевірки кандидатів на посади державних службовців та працівників, які вже 

займають такі посади; 
11) розроблення та впровадження диверсифікованої системи громадського 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади з метою забезпечення 

прозорості діяльності цих органів та їх посадових осіб; 
12) уникнення функціональних конфліктів у діяльності органів виконавчої 

влади, насамперед стосовно поєднання контрольно-дозвільних та господарських 

функцій; 
13) вжиття заходів щодо зменшення безпосередніх контактів громадян і 

представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема шляхом 

впровадження системи електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису; 
14) проведення перевірки законності утворення організацій (фірм, агентств 

тощо), діяльність яких пов’язана з виконанням за відповідну плату функцій 

органів державної влади; 
 15) створення єдиного державного банку даних щодо юридичних осіб 

(фінансові установи, суб’єкти підприємницької діяльності тощо), причетних до 

корупції, з метою запобігання їх участі у виконанні державних замовлень; 
16) забезпечення підвищення рівня правової культури та правової 

свідомості державних службовців. 
17) запровадити методики виявлення, перевірки та надання інформації про 

факти корупції в різних сферах суспільного життя; 
18) налагодити співробітництво правоохоронних органів з населенням 

щодо виявлення фактів корупції в органах державної влади, запровадити 

механізми заохочення населення за надання об’єктивної інформації про факти 

корупції; 
 19) забезпечити ефективний захист та безпеку осіб, які повідомляють про 

факти корупційних діянь та беруть участь у кримінальних справах з їх розгляду. 
 На основі викладеного, слід зазначити, що усунення, нейтралізація чи 

обмеження дії соціальних передумов корупції у державних органах влади 
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потребує системних змін в основних сферах соціального життя, насамперед у 

функціонуванні публічної влади [10]. 
 Високої ефективності у виявленні корупційних правопорушень можна 

досягти лише за умови тісної взаємодії правоохоронних органів із органами 

державної влади, інститутами громадянського суспільства, а також 

комплексного вжиття відповідних антикорупційних заходів. Крім того, 

реалізація антикорупційних заходів повинна забезпечуватись належними 

механізмами відповідальності. Такий підхід відповідає базовим засадам 

формування антикорупційних стратегій у сучасному світі. 
Отже, якщо будуть виконані всі перераховані вище пункти то корупцію в 

Україні можна буде звести до мінімуму. 
Висновки. На сьогоднішній день національне антикорупційне 

законодавство є об’ємним, але малоефективним, враховуючи рівень корупції в 

державі. Також в Україні діє цілий ряд антикорупційних органів та підрозділів, 

але їх діяльність не є ефективною та потребує подальшого удосконалення. 

Вважаю за доцільне в подальшому розвивати українське законодавство, 

враховувати та імплементувати міжнародний досвід в боротьбі з корупцією та 

здійснювати заходи, які будуть спрямовані на покращення рівня корупції та 

системну боротьбу з цим явищем. Дане питання є відкритим та в подальшому 

повинно стати предметом дослідження науковців. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК. 
 
Анотація. У статті з’ясовано сутність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств, особливості та перспективи її здійснення у сфері 

агропромислового комплексу. Доведено, що аграрний експорт України відіграє 

вагому роль у формуванні бюджету та ВВП країни, його частка становить 

близько 15% ВВП та 33% загального вітчизняного експорту товарів. Виявлено, 

що український експорт має переважно сировинну спрямованість, яка, серед 

інших причин, пов’язана з технологічною відсталістю й обмеженими 

можливостями вітчизняних агровиробників щодо закупівлі сучасного 

обладнання та устаткування внаслідок низької платоспроможності. 

Обгрунтовано, що сировинна орієнтація українського експорту робить 

конкурентні позиції України на зовнішніх ринках вразливими, оскільки попит на 

сировинні товари є нестійким і характеризується значною ціновою мінливістю. 
 
Abstract. The article clarifies the essence of the foreign economic activity of 

enterprises, the peculiarities and prospects of its implementation in the sphere of the 
agro-industrial complex. It has been proven that agricultural exports of Ukraine play 
an important role in the formation of the country’s budget and GDP, its share is about 
15% of GDP and 33% of the total domestic export of goods. It was found that 
Ukrainian exports are mainly raw materials oriented, which, among other reasons, is 
related to technological backwardness and limited opportunities of domestic 
agricultural producers to purchase modern equipment and facilities due to low 
solvency. It is well-founded that the raw material orientation of Ukrainian exports 

                                                             
* Науковий керівник: д.е.н., доцент, кафедра аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ – Жанна 

ГАРБАР. 

https://cutt.ly/LNpXN4D


531  

makes Ukraine's competitive position on foreign markets vulnerable, since the demand 
for raw materials is unstable and characterized by significant price volatility. 

 
Вступ. В сучасних умовах трансформаційних змін в економіці питання 

активізації та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності є досить 

актуальним. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність з експорту та імпорту 

аграрної і промислової продукції є чинником, що впливає на збільшення 

прибутків та рівень рентабельності суб’єктів підприємницької діяльності в 

Україні. Вона також сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських 

товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й 

імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, 

забезпеченню економічної безпеки України. При цьому необхідно підвищувати 

якість продукції та її конкурентоспроможність на світових ринках, передусім 

через диверсифікацію виробництва та запровадження міжнародних стандартів 

якості продукції. 
Виклад основного матеріалу. Розвинута система зовнішньоекономічних 

зв’язків є підґрунтям для повноцінного функціонування економіки будь-якої 

країни. Входження національної економіки в систему світогосподарських 

процесів забезпечує здійснення позитивного впливу на розвиток економіки 

країни, сприяє раціональному використанню природно-сировинних ресурсів, 

зумовлює зростання технічного рівня попиту на певні товари, а відтак – і на 

підвищення рівня життя населення [1]. 
Наразі можна спостерігати ключові нововведення у сфері регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, які демонструють, яким чином держава 

намагається зберегти економіку в умовах повномаштабної війни. До війни 75% 

зовнішнього українського товарообігу припадало на морські порти. З 24 лютого 

2022 року всі вони заблоковані. Проте, це не стало вироком. Навпаки, вітчизняні 

суб’єкти підприємницької діяльності почали шукати альтернативні шляхи для 

налагодження зовнішньоекономічної діяльності. 
З лютого 2022 року доступ до моря в Україні став заблокованим, а 

перебудувати морську логістику на наземну неможливо, оскільки вона 

зосереджена навколо портів. Тому важливо направити експортні та імпортні 

потоки через наземні кордони. 
В частині залізничних сполучень не були налагоджені маршрутні траси, 

було відсутнє сполучення з найближчими міжнародними портами. Технічною 

проблемою для транспортної логістики є різна ширина колій в Україні та Європі. 

Відповідно до статистики АТ «Укрзалізниця» більше 80 виробничих 

підприємств в Україні зупинили свою роботу з початком війни, що спричинило 

призупинення внутрішніх перевезень вантажів залізницею. Доступні в Україні 

порти не були готові до залізничного транспортування, для того ж об’єми, 

особливо сільськогосподарських товарів (зернових), українські та міжнародні 

порти не були готові приймати, відповідно стикнулися із перевантаженням.  
В частині автоперевезень виникли труднощі, пов’язані з нестачею 

автомобілів та водіїв, нестачею та подорожчанням палива, зростанням 

навантаження на митницю (появою величезних заторів на митницях). 
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Що стосується експорту в цілому, то додаткові проблеми пов’язані з 

нестачею обладнання для експорту, адже контейнерний імпорт дуже сильно впав 

у обсягах. Є великий попит на експорт с/г вантажів, проте кількості контейнерів, 

які є в обороті, недостатньо для забезпечення нормальних обсягів експорту з 

України. Дуже великий обсяг імпорту було вивантажено в інших портах світу, 

адже спочатку клієнти не могли зрозуміти, що робити з цими вантажами, а потім 

виникли дуже великі витрати з перенаправлення цих вантажів в інші країни. 
Проте поступово приймаються та реалізуються управлінські рішення щодо 

активізації зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, збільшується пропускна 

здатність залізничного, автомобільного і річкового транспорту на західному 

кордоні України, налагоджують прямі залізничні перевезення з  Польщею та 

іншими європейськими країнами. Так з серпня 2022 року розглянуто можливість 

використання іспанського логістичного потенціалу для розширення експорту 

української продукції, перш за все, зернових культур. Міністерство мобільності 

та урбаністики Іспанії запустило пілотний проєкт із транспортування 

українських зернових культур потягом з України до Іспанії в якості альтернативи 

або доповнення до морського транспорту, на період російського вторгнення та 

обмеженнями в діяльності Чорноморських портів України. Початок цього 

пілотного проєкту збігаються з відкриттям чорноморських портів і зернових 

морських маршрутів, які контролюються Туреччиною, тому тестова поїздка буде 

за значно меншим обсягом, ніж це планувалося раніше. Разом з тим, іспанське 

керівництво вбачає за необхідно перевірити життєздатність залізничного 

вирішення транспортування українських зернових культур як допоміжного 

засобу підтримки морського маршруту. 
Таким чином, пілотний проєкт має на меті проаналізувати потенціал 

наземного транспорту, який може допомогти морському транспорту з 

використанням залізничних магістралей у державно-приватній координації з 

галузями транспорту та управління сировиною в ЄС.  
Згідно з оцінками експертів, транспорт (як і запаси) вимагає від 1/3 до 1/2 

усіх витрат на логістику. Проте сьогодні практично жодне підприємство не 

зможе функціонувати без постачання сировини, готової продукції або матеріалів. 

Наслідками порушень функціонування транспортної системи є збитки 

підприємств і навіть їх банкрутство, оскільки не поставляється сировина, 

необхідна для виробництва, не відвантажується готова продукція, відбувається її 

простій і псування. Виробничий процес на підприємстві не повинен залежати від 

затримок транспорту. Для цього необхідно вивчити існуючий маршрут 

постачання товарів, сировини, матеріалів, вибирати найбільш зручний за часом і 

умовами перевезень. При цьому необхідно враховувати характеристики вантажу, 

місцезнаходження кінцевих пунктів постачання [3]. 
Ще одним важливим аспектом є розрахунки за отримані товари та послуги. 

Законодавством встановлені обмеження щодо іноземних розрахунків. Тому 

операції, які не відносяться до «критичного імпорту» до дати завершення 

воєнного стану у підприємств фактично немає можливості здійснити, оскільки, 

встановлено низку обмежень на розрахунки у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності.  
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Тобто, перелік операцій, за які може бути проведена оплата нерезиденту 

під час війни дуже незначний [2]. Борги за товари (послуги) некритичного 

імпорту фактично «заморожені». У зв'язку з обмеженням руху іноземної валюти 

учасники зовнішньоекономічної діяльності активно шукають способи 

зменшення боргів перед нерезидентами. Розглядаються всі можливі варіанти. 
Українські компанії, які є учасниками міжнародних груп компаній, як 

варіант зменшення боргів перед нерезидентами, розглядають можливість 

пробачення боргу. На перший погляд, таке рішення виглядає дивним, адже вся 

сума пробаченого боргу буде включена до складу доходів підприємства та з неї 

буде сплачено податок на прибуток. Однак, керівництво компаній, розуміючи, 

що війна в Україні руйнує економіку, промислове та сільськогосподарське 

виробництво, стає причиною гуманітарної та соціальної катастрофи, приймають 

такі рішення свідомо. 
Проведення заліку заборгованостей регулюється положеннями Цивільного 

кодексу України. Зарахування є одним із способів припинення зобов'язань, при 

цьому зарахування може бути здійснене за наявності одночасно багатьох умов. 
Висновки. Зовнішньоекономічна діяльність має високу чутливість і 

швидку адаптацію до макроекономічних, соціальних та політичних змін. Лише 

за останні декілька років зовнішньоекономічна діяльність пережила кризу, 

подорожчання палива, коронавірус, нестачу ємностей, а зараз ще й війна. 

Необхідно й надалі активно працювати, звернути увагу на ті напрями діяльності, 

які в мирний час були непріоритетними. Варто розвивати експортні логістичні 

рішення, сучасні центри та електронні сервіси. Війна показала, що ці чинники є 

критично важливими для активізації зовнішньоекономічної діяльності.  
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 
 Анотація. Стаття присвячена дослідженню громадського контролю у 

системі запобігання та протидії корупції в Україні. Здійснено аналіз наукових 

праць та нормативно-правових актів щодо визначення громадського контролю 

як механізму протидії корупції. Надано обґрунтування категорії «громадський 

контроль» як складової антикорупційної діяльності. 
 
Abstract. The article is sanctified to research of public inspection in the system 

of prevention and counteraction to the corruption in Ukraine. The analysis of scientific 
works and normatively-legal acts is carried out in relation to determination of public 
inspection as mechanism of counteraction to the corruption. The ground of category is 
given «public inspection» as component anticorruption activity. 

 
 Вступ. Сьогодні жодна країна не може повністю викорінити корупцію. 

Жодна суспільно-політична та економічна система не була, не є і не може бути 

повністю вільною від корупції. Корупція може зберігатися навіть у розвинутих 

демократіях і відкритих ринкових економіках. Різниця полягає не в наявності чи 

відсутності корупції як такої, а в її масштабах, характері проявів, впливі на 

економічні, соціальні, політичні, правові та інші процеси.      
Багато українців сприймають корупцію як механізм прискорення 

розв’язання власних проблем. Часто громадяни стикаються з цим, не 

намагаючись відстояти свої права, бо впевнені, що чиновники знайдуть способи 

отримати хабарі. Толерантне ставлення суспільства до цього явища пояснюється 

тим, що більшість українців не розуміють справжніх масштабів корупції та її 

наслідків. У результаті формується небезпечне явище «корупційної культури». 
Зважаючи на декларативність чинних законодавчих положень щодо 

основних методів і засобів громадського контролю, сучасний стан правового 

забезпечення організації та здійснення громадського контролю в Україні не 

можна назвати задовільним. Наукове дослідження та узагальнення правових 

засад громадського контролю в механізмах протидії корупції є необхідним для 

розробки конкретних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства 

та правової практики в окремих сферах суспільних відносин.      Правове 

регулювання сучасних інноваційних засобів громадського контролю забезпечить 

його процесуальну значущість та доказову силу при розгляді відповідних справ 

державними органам в основному через суди. 
Однією з ключових умов досягнення цілей антикорупційної політики є 

ефективний громадський контроль за діяльністю державних установ. Зокрема, 

відповідно до ст. 28 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

передбачено, що здійснення громадського контролю за виконанням 
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законодавства у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється на підставі та 

в порядку, визначених законом. Загальна мета – залучення до контрольної 

діяльності інститутів громадянського суспільства, перш за все громадських 

об’єднань та ЗМІ, роль яких є невиправдано малою. 
Громадський контроль є невід’ємною частиною найефективніших 

демократичних засобів впливу суспільства на публічну владу — механізмів 

громадської думки в демократичній державі. Також він є однією з ключових 

функцій громадського суспільства, суб’єктами якого є незалежні від держави 

громадяни та їх об’єднання, основними цілями є державні та муніципальні 

органи та їх посадові особи. 
Виклад основного матеріалу. В Україні розроблялися проекти закону 

України «Про засади запобігання та протидії корупції», в яких визначалося та 

презентувалося правові засади громадського контролю. Наприклад, свого часу у 

Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону від 11 жовтня 2004 р. 

№ 6246 «Про громадський контроль», згідно з яким під таким контролем 

розуміється здійснення правових, організаційних та інформаційних заходів щодо 

забезпечення органами державної влади та місцевого самоврядування автономії 

для сприяння ефективній діяльності та виконання покладених на них функцій, 

захисту прав, свобод та інтересів громадян уряд неухильно дотримується 

положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів. 
Проблемі корупції присвячено багато наукових праць. Найвідомішими 

дослідниками в Україні є зокрема О. Ю. Бусол, А. М. Бойко, М. І. Мельник, 

Є. В. Невмержицький, С. С. Серьогін, М. І. Хавронюк та ін. Вони проаналізували 

основні проблеми, пов’язані з явищем або викликані ним, визначили причини 

його існування та труднощі боротьби з ним. 
О. П. Мусієнко та А. Л. Тіньков проводять часткове дослідження окремого 

питання громадського контролю та його ефективності у боротьбі з корупцією. 

Проте вони не розглядали питання запобігання та протидії корупції в системі 

правосуддя за допомогою громадського контролю та інших засобів впливу на 

діяльність громадянського суспільства. Тому тема пропонованої статті є досить 

важливою та актуальною. 
Громадський контроль, на відміну від інших форм публічної політики, 

завжди вимагає вироблення бачення проблеми і формування ресурсів для участі 

в її рішенні [1]. За словами А. Крупника, з управлінської точки зору громадський 

контроль є однією з функцій менеджменту, як і будь-який контроль. Це робиться 

шляхом порівняння діяльності підконтрольного об’єкта з певними соціальними 

нормами, обраними як орієнтири, на основі яких робляться висновки про 

відповідність цієї діяльності встановленим вимогам. Але завдання громадського 

контролю полягає не лише у виявленні розбіжностей між заданими та 

фактичними результатами, а й усуненні та попередженні причин таких 

розбіжностей, забезпеченні дотримання суб’єктами контролю відповідних норм 

– як писаних, так і неписаних. 
Можливості використання громадського контролю як одного із засобів 

запобігання та протидії корупції в системі правосуддя дуже обмежені. Особливо 

це пов’язано з обмеженим доступом громадських організацій до необхідної 
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інформації. На цьому наголосив і А. Л. Тіньков, який цілком слушно вбачає 

причину цього в тому, що відсутній «законодавчо прописаний механізм 

реагування влади на інформацію громадських організацій про виявлені ними 

прояви та поведінку корупції». З огляду на це, існує нагальна потреба у розробці 

та прийнятті законопроекту про громадський контроль, який закріпить 

організаційно-правові засади та процедури здійснення такого контролю, а також 

права та обов’язки осіб, установ та організацій, які здійснюють такий контроль. 

Також передбачена юридична відповідальність за дії, що порушують права 

суб'єктів громадського контролю [2, c. 203]. 
Враховуючи особливе значення відвертості та прозорості боротьби влади 

з корупцією, стаття 10 Конвенції передбачає, що кожна держава-учасниця 

«вживає можливих заходів необхідних, щоб покращити свою публічну  

адміністрацію, в тому числі щодо її організації, в належних випадках, процесам 

ухвалення рішень. Такі заходи можуть включати, серед іншого, прийняття 

процедур або правил, які дозволять населенню, у відповідних випадках, 

отримувати інформацію про організацію, функціонування та процеси прийняття 

рішень державною адміністрацією, з належним урахуванням захисту приватного 

життя та персональних даних про рішенння та юридичні акти, що зачіпають 

інтереси населення [3]. 
 Відповідно до цієї статті Конвенції у 2011 році в Україні «Про доступ до 

публічної інформації» [4]. Законом передбачено, що доступ до інформації 

забезпечується шляхом:  
1. Систематичного та своєчасного поширення інформації: в офіційних 

друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на 

інформаційних каналах; в інший спосіб; 
2. Надавання інформації за запитом відомостей.  
Закон також регулює форму надання інформації про діяльність 

відповідних органів, права користувачів такої інформації, порядок і вимоги до 

організацій щодо отримання інформації, а також захист прав, передбачених для 

доступу, контролю та нагляду. Оскільки закон про доступ до публічної 

інформації посадовими особами органів державної влади та місцевого 

самоврядування виконується формально та без зовнішнього контролю, до 

набрання чинності законом ключовим питанням залишається достовірність та 

якість інформації, яку надають ці органи. 
А. Крупник перераховує чотири основні компоненти, які складають основу 

системи громадського контролю, включаючи суб’єкт, об’єкт і процедури 

реалізації. Зокрема, існує два види органів громадського контролю: 
- організована громадськість – громадські організації, наприклад 

громадські організації, які в установленому законом порядку набувають статусу 

та повноважень суб’єктів громадського контролю, а також органи 

самоорганізації населення та засоби масової інформації; 
- неорганізована громадськість – активні групи громадян, наприклад, 

відповідно до мінімально необхідної кількості, передбаченої законом, які не 

пов'язані між собою жодною формою організації, представляють власні інтереси 
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або, в деяких випадках, спільні інтереси резиденти певної соціальної групи, 

користувачі чи споживачі. 
Основними групами об’єктів громадського контролю є: органи державної 

влади; органи місцевого самоврядування; державні підприємства, установи та 

організації, що надають публічні послуги. 
Таким чином, єдиною реальною можливістю громадського контролю за 

діяльністю органів правосуддя, що сприяє запобіганню та протидії корупції, є 

діяльність антикорупційних громадських організацій. За словами М. І. 

Мельника, саме вони відіграють важливу роль у боротьбі з корупцією, яка 

передбачає сприяння прозорості функціонування владних структур, що в свою 

чергу створює сприятливі умови для запобігання корупції, виявлення 

корупційних фактів та притягнення виявлених до відповідальності [5, с. 254]. 
Його правовою основою є ст. Стаття 36 Конституції України та Закон 

України «Про громадські об’єднання». Так, відповідно до ч. 1 ст. 1 цього Закону 

громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних 

осіб приватного права, спрямоване на здійснення та захист прав і свобод на благо 

суспільства, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та 

інших [6]. При цьому такі об'єднання можуть діяти як громадські організації або 

громадські спілки.  
Громадський контроль за діяльністю прокуратури належним чином 

регламентовано та обмежено на рівні спеціального законодавства. Навпаки, на 

номінальному рівні правового регулювання інші спеціально уповноважені 

органи у сфері протидії корупції, структурні елементи однойменного закону 

присвячені здійсненню громадського контролю (наприклад, Закон України «Про 

Національну поліцію») [7]. 
Зважаючи на основний склад органів прокуратури, що здійснюють 

громадський контроль, можна сказати, що це загальний суб’єкт (наприклад, 

громадяни, громадські організації). Знову ж таки, існує розмежування суб’єктів 

громадського контролю за їх діяльністю порівняно з іншими суб’єктами 

спеціальних повноважень у сфері протидії корупції [8, с.174]. 
Поширеною світовою антикорупційною практикою є створення центрів 

консультування громадян, які покликані надавати громадянам, особливо бідним 

та знедоленим, безкоштовні консультації у їх справах з державними установами. 

Основними функціями таких центрів є поширення інформації про публічні 

послуги, надання консультацій громадянам, забезпечення двосторонніх 

комунікацій між громадянами та органами державної влади. Центри можуть 

випускати спеціальні брошури, в яких інформують про наявні публічні послуги, 

можливості їх отримання та подання скарг у разі незадовільного їх надання або 

вимагання хабарів. Ключовою особливістю роботи центрів є безкоштовність 

консультування, тому переважно в них працюють підготовлені волонтери. У 

деяких країнах зазначені центри створюються урядом або міжнародними 

організаціями, але зберігають певну незалежність для забезпечення чесності та 

неупередженості у наданні консультацій. Створення центрів консультування 

розглядається як засіб допомоги громадянам в отриманні публічних послуг 
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належної якості та боротьби з хабарництвом і, одночасно, сприяння органам 

державної влади у виконанні своїх обов’язків перед суспільством. 
Висновки. На основі викладеного можемо зробити висновок, що 

громадський контроль має посідати одне з ключових місць у системі запобігання 

та протидії корупції. Громадський контроль є важливим стимулом для 

громадської експертизи в прийняті конкретних рішень і дій органів державної та 

муніципальної влади та їх посадових осіб. Також громадський контроль є 

механізмом протидії корупції ,перш за все у державному управлінні, він включає 

послідовність дій, здійснюваних громадянами з метою запобігання можливостям 

та усуненню умов, що сприяють виникненню корупційних відносин, виявленні і 

припинення фактів корупції. 
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Вінниця, Україна 
 

НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ 
 
Анотація. Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, 

демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона 

перешкоджає економічному розвиткові та загрожує належному і 

справедливому функціонуванню країн, має негативні фінансові наслідки для 

громадян, компаній і держав, а також для міжнародних установ. 
У статті досліджено проблему корупції як явища, а також  в сфері 

державної служби. Висвітленно та класифіковано заходи по запобіганню та 

протидії корупції на державній службі за напрямами. Особливу увагу приділено 

антикорупційним заходам морально-ідеологічного спрямування. Боротьба з 

корупцією в Україні вбачає цілий комплекс кримінально, адміністративно, 

цивільно-правових, дисциплінарних та інших заходів, які дозволяють 

притягнути до того чи іншого виду відповідальності будь-яку посадову особу. 

Також в статті вказано, про організацію роботи із запобігання та виявлення 

корупції в умовах воєнного стану, яка на даний час є актуальною. 
 
Abstract. A corruption is one of the most dangerous threats to the human, 

democracy rights, law and order, to honesty and social justice, she prevents to 
economic development and threatens to the proper and just functioning of countries, 
has negative financial consequences for citizens, companies and states, and also for 
international establishments. 

In the article the problem of corruption is investigational in the sphere of 
government service. Measures to prevent and counter corruption in the public service 
are highlighted and classified by direction. The special attention is spared to the 
anticorruption measures of morally-ideological aspiration. A fight against a 
corruption in Ukraine sees a whole complex criminally, administratively, civil legal, 
disciplinary and other measures that allow to attract any public servant to  that or 
other type of responsibility. The article also mentions the organization of work on the 
prevention and detection of corruption under martial law, which is currently. 

 
Вступ. Корупція в Україні є одним за найголовніших проблем нашої 

держави. Вона є одним із головних чинників, які не дозволяють у повну силу 

працювати органам державної влади, як наслідок, порушує стабільність держави. 

Це серйозна перешкода на шляху розвитку України, яка всіма своїми силами 

бажає іти в одну ногу з європейським, цивілізованим світом. 
Кожен з лідерів нашої країни постійно вказував, що першочерговою 

проблемою українського народу є корупція. Люди боролись з перешкодою, але 

так і не змогли її усунути. Верховна Рада посилається на чинні закони, 

ухвалюючи нове законодавство, нові нормативно правові акти призначенні для 

боротьби з корупцією. Українська держава проводить різні діалоги з провідними 

країнами світу, щодо вироблення ефективних механізмів протидії та подолання 
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корупції. Було обговорено низку питань щодо запобігання, боротьби та протидії 

з нею. Але нажаль, корупція продовжує залишатись  однією із нагальних 

проблем українського суспільства [1]. 
Навіть у рейтингу сприйняття корупції 32 бали зі 100 можливих має 

Україна і перебуває на 122 місці зі 180 країн світу, інформує Transparency 
International. Порівняно з попереднім роком вона опустилась на 5 позицій і 

набрала на 1 бал менше. Вище від неї – південно африканська країна Есватіні, 

нижче – центрально-африканська країна Габон. В обох країнах – населення біля 
1 млн. осіб, а ВВП – у п’ятеро менший, ніж в України [5]. 

Виклад основного матеріалу. Корупція це серйозна перешкода на шляху 

розвитку держави. Це тому, що вона перешкоджає функціонуванню суспільства 

та порушує стабільність України. Існує гостра потреба вирішити проблему 

корупції, яка нині вражає людство, оскільки вона є важливою частиною 

демократичного розвитку. Крім державних і місцевих чиновників, корупція 

негативно впливає на населення. 
Корупційні дії призводять до формування ворожих громадянських 

суспільств, які загрожують національній безпеці України, бо корупція 

починається зі зради громадському обов’язку. 
На сьогоднішній день в нашій державі вжито низку заходів у сфері 

запобігання та протидії корупції, більшість з яких, як і в більшості європейських 
країн, спрямовані на її запобігання [1]. 

Основними напрямки протидії корупції є: 
 заходи, спрямовані на запобігання умовам для виникнення корупції, 
 заходи, що передбачають реформування системи органів, на які 

покладено функції щодо протидії корупції, та реформування законодавства щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення, 
 заходи щодо залучення до процесу запобігання і протидії корупції 

громадянського суспільства, зокрема представників засобів масової інформації, 

неурядових громадських організацій, навчальних та науково-дослідних закладів, 

співробітництво України на міжнародному рівні в сфері антикорупційної 

політики [7]. 
Виявлення можливих корупційних ризиків як взагальному так і в 

діяльності державних службовців, усунення умов і причин виникнення цих 

ризиків є головним завданням. Ці корупційні ризики постійно досліджуються 

науковцями та громадськими організаціями в різних сферах державного 

управління. 
У галузі державного управління проблема корупції здебільшого 

дослiджується в контексті аналізу нормативно-правового регулювання 

механізмів функціонування органів влади (В. Авер’янов , В. Бакуменко, 

С. Дубенко, М. Мельник, В. Мартиненко, Т. Мотренко, Н. Нижник, В. Олуйко, 

О. Прохоренко, М. Стрельбицький та ін.), ефективності професійної діяльності 

посадовців (Н. Липовська, С. Серьогін), невідворотності покарань (О. Кальман, 

М. Погорецький, М. Потебенько, Б. Романюк,  Є. Скулиш , В. Захарченко та ін.), 
впливу корупції на соціально-політичні процеси (М. Камлик, О. Маркеева, 

Є. Невмержицький , С. Рогульський, С. Серьогін, Р. Тучак ) [2]. 
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Для Національного агентства України з питань державної служби боротьба 

з корупцією – є одиним з важливих напрямів роботи, оскільки саме через свідому 

громадянську позицію держслужбовців, їх доброчесність, поступово формується 

культура нульової толерантності до корупції. 
НАДС постійно проводить ряд внутрішніх заходів щодо протидії корупції. 

Зокрема, це: 
- впровадження антикорупційних та навчальних програм в агентстві; 
- виявлення корупційних ризиків в роботі НАДС обов’язково відбувається 

з залученням представників громадськості та експертів; 
- проведення роз’яснень  для держслужбовців щодо їх обов’язку 

запобігання, виявлення та боротьби з корупцією 
- забезпечення письмового інформування новопризначених 

держслужбовців щодо головних правил протидії корупції та багато іншого [3]. 
Важливим аспектом є відповідальність за корупційні або пов'язані з 

корупцією правопорушення. Дисциплінарна, кримінальна, адміністративна та 

цивільно-правова відповідальність є основними видами покарання за данні 

правопорушення. 
До дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення винні особи притягаються на підставі норм Кодексу законів про 

працю України. За вказані порушення до особи може бути застосовано один з 

таких заходів стягнення: догана чи звільнення. 
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено 

Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання своїх 

повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, 

організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом. 
До державних службовців відповідно до статті 66 Закону України «Про 

державну службу» може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного 

стягнення: 
 зауваження; 
 догана; 
 попередження про неповну службову відповідність; 
 звільнення з посади державної служби. 
Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності державних 

службовців регулюється постановою Кабінету Міністерів України [7]. 
Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень настає відповідно до Цивільного кодексу 

України у разі, коли вони призвели до негативних цивільно-правових наслідків 

(заподіяння матеріальної чи моральної шкоди). Питання щодо притягнення 

державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування до 

цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення вирішується 

у судовому порядку [7]. 
В адміністративній відповідальность більшість  санкцій передбачає 

відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 2500 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян, а також застосування до порушника адміністративного 
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стягнення у вигляді конфіскації грошей, одержавних внаслідок 

адміністративного правопорушення, та права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю строком на 1 рік [7]. 
Кримінальним кодексом України (далі – КК України) передбачена 

відповідальність за вчинення таких корупційних правопорушень (злочинів): 
 зловживання владою  або  службовим  становищем  (стаття  364  КК 

України); 
 службове підроблення (стаття 366 КК України); 
 декларування недостовірної інформації (стаття 366-2 КК України); 
 неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 366-3 КК 

України); 
 службова недбалість (стаття 367 КК України); 
 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою (стаття 368 КК України); 
 незаконне збагачення (стаття 368-5); 
 пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі (стаття 369 КК України); 
 зловживання впливом (стаття 369-2 КК України ) [7]. 
Як відомо з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим воєнного стану. 
У зв'язку з військовою агресією проти України та введенням воєнного 

стану в Україні діяльність Національного агентства з питань запобігання 

корупції (НАЗК) максимально концентрується на реалізації тих повноважень, які 

сприяють перемозі нашої держави у війні. 
На період дії правового режиму воєнного стану уповноважені 

підрозділи,які не залучені до виконання заходів з оборони держави, цивільного 

захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян, продовжують організовувати та здійснювати передбачені 

Законом заходи із запобігання та виявлення корупції з  урахуванням режиму 

організації праці в установі (зокрема, дистанційної роботи, простою) та 

особливостей, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного 

стану» [4]. 
Заходи із запобігання та виявлення корупції з урахуванням режиму 

організації праці в установі в період воєнного часу: 
 Наданні консультаційної допомоги суб'єктам декларування щодо 

особливостей додержання вимог фінансового контролю з урахуванням 

роз'яснень агентства; 
 Здійсненні координації діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та підвідомчих 

юридичних осіб, які не перебувають у простої і з якими забезпечено зв'язок, з 

метою своєчасного доведення до їх відома роз’яснень НАЗК; 
 Запобіганні та врегулюванні конфлікту інтересів; 
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 Візуванні проектів актів з основної діяльності, адміністративно-
господарських питань, кадрових питань (особового складу) – у разі наявності 

безпосереднього або віддаленого доступу до системи діловодства організації; 
 Організації роботи каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог 

Закону; 
 Отриманні та розгляді повідомлень про корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення, інші порушення вимог Закону; 
Інформуванні керівника організації, Національного агентства або інших 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, 

передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень 

вимог Закону працівниками організації [4]. 
Висновки. Корупція в Україні є доволі маштабним явищем. Вона і є 

серйозною перешкодою у розвитку нашої держави. Корупція, впливає на 

економічну стабільність громадян та на їх моральні принципи. Це явище  

повністю змінює сутність діяльності всієї державної влади, яка перестає 

виконувати свою функцію і стає інструментом неправомірного задоволення 

особистих або групових інтересів певних осіб, включно з посадовими особами 

державних органів. 
Слід зауважити, що є певна категорія людей для яких вступ на владну 

посаду асоціюється  з розширенням можливостей власного незаконного 

збагачення. Навіть існує цитата: «Якщо Ви бажаєте побачити негативні риси 

будь-якої людини — наділіть її владою». У будь-якому суспільстві є особи, що 

не бажають жити згідно чинного законодавства, а також особи, що їм 

допомагають порадами або вчиненням конкретних справ. Отже, потрібно 

боротись з такими особами та не допускати будь-які прояви цього явища. Робити 

усі можливі заходи аби усі люди хотіли та робили кроки щодо знищення 

корупції. 
Українська держава, в свою чергу, проводить усі можливі заходи щодо 

подолання корупції, а саме: ухвалюючи нове законодавство, нові нормативно 

правові акти, проводить консультування з іноземними країнами світу та 

проводить аналіз щодо кращого застосування їхніх  методів на території нашої 

країни. Можна дійти висновку, що корупцію подолати нелегко, але в силах 

кожного свідомого громадянина зробити перший крок! 
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НЕЛЕГКИЙ, АЛЕ ЦІЛКОМ МОЖЛИВИЙ ШЛЯХ ВІД КОРУПЦІЇ 

ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ 
 
Анотація. У статті проаналізовано негативний характер корупції, що на 

сьогодні є безспірним у суспільстві. Адже, з моєї точки зору, корупція краде 

можливості й перешкоджає розвитку та процвітанню. До того ж, не можу не 

зазначити, що нам , як соціуму, стає дедалі складніше реалізовувати свої законні 

права. Оцінено плюси та мінуси корупційної діяльності, а також розкрито 

питання про те, як не стати учасником неправомірної вигоди. Визначено 

правову основу запобігання правопорушенням, що вчиняються задля розвитку 

корупції в майбутньому. Порушено тему відповідальності осіб у даній сфері. 

Акцентується увага на важливих аспектах, які згодом можуть стати 

ключовими в подоланні корупції як кожним із нас, так і державою в цілому.  

Обґрунтовано перспективні шляхи майбутнього зі справедливими та 

доброчесними його учасниками.  
 
Abstract. The article analyzes the negative nature of corruption, which is 

indisputable in society today.  After all, from my point of view, corruption steals 
opportunities and hinders development and prosperity.  In addition, I cannot but note 
that it is becoming more and more difficult for us, as a society, to exercise our legal 
rights.  The pros and cons of corrupt activities were evaluated, and the issue of how 
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not to become a participant in illegal gains was also revealed.  The legal basis for the 
prevention of offenses initiated for the development of corruption in the future has been 
determined.  The subject of the responsibility of persons in this field was raised.  
Attention is focused on important aspects that may later become key in overcoming 
corruption both for each of us and for the state as a whole.  Prospective ways of the 
future with fair and virtuous participants are substantiated. 

 
Вступ. Багато науковців твердять, що корупція — це зловживання 

довіреною владою для отримання приватної вигоди. І я з ними повністю згодна. 

Адже зараз, на жаль, більша частина нашого суспільства зосереджена лише  на 

власному збагаченні і мало випадків, коли спершу піклуються про когось, а потім 

вже про себе. 
Такі ми – такий весь світ. Але якщо змінюватися, то лише в кращу сторону, 

з чесними якостями.  
Як все відбувається насправді? Для прикладу наведу такі ситуації: 
Працівник обслуговувальної компанії вимагає від громадянина гроші за 

виготовлення довідки (хоча насправді це є безкоштовною послугою);  
Депутат місцевої ради голосує за постанову, що передбачає надання пільги 

його бізнесу;  
Директор фірми вимагає від особи гроші (хабар) за працевлаштування. 
   Проаналізувавши дані ситуації, хочу зауважити, що є інші шляхи 

поводження учасників в таких випадках, але чомусь вони йдуть неправомірною 

стежиною. І так в усіх сферах нашого повсякденного життя.   
   Хочу звернути вашу увагу на той факт, що не лише надання грошових 

коштів (хабар) є проявом корупції. Подекуди «неправомірна вигода» може 

проявлятись у вигляді послуги, подарунка, дружніх відносин (наприклад, якщо 

директор державного підприємства призначає на посаду свого заступника 

власного онука не тому що він найфаховіший кандидат, а лише через родинний 

зв’язок, це також корупція). І такі випадки, як мною вже зазначалося, не 

поодинокі. 
Виклад основного матеріалу. Я гадаю, для того , щоб залишатися 

справжнім громадянином та людиною з великої літери, достатньо лише носити 

в собі дві особисті якості, дві нічим невичерпні основи людського буття- 
доброчесність і справедливість. 

   Хочу переконати кожного з вас, що доброчесність — це спосіб чинити 

правильно, навіть тоді, коли тебе ніхто не бачить. Адже саме дотримання 

доброчесних стратегій поведінки в повсякденному житті кожним громадянином 

найбільше впливає на рівень корупції в державі, тобто просто не дозволяє їй 

виникнути. Шлях від корупції до справедливості – шлях до процвітання. Це крик 

про допомогу, заклик до оперативних заходів, до співпраці та скоординованих 

дій Уряду, парламенту, політичних партій та Адміністрації Президента для 

впровадження всіх необхідних економічних реформ, які дуже часто 

переносилися, та повинні перетворювати країну і прокладати шлях до прогресу і 

процвітання. 
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  Думаю, кожен з читачів погодиться з тим, що Україна зараз перебуває на 

перехресті складного економічного вибору – залишатися на стороні фаворитизму 

«друзів», цілеспрямованого протекціонізму, що прикривається гарними словами 

патріотизму, нескінченного збагачення для «обраних», неефективної та недієвої 

держави, або ж , навпаки, рухатися вперед і будувати сучасну державу, 

засновану, насамперед, на принципах верховенства права, чесної конкуренції, 

меншої ролі держави в економіці, захисту майнових прав і абсолютної 

нетерпимості до корупції. Не можу не згадати букву закону, а саме статтю 23 

Конституції України, яка зазначає, що кожна людина має право на вільний 

розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи 

інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток її особистості [1]. Цією нормою й описується все 

мною вищесказане. 
   В останні роки в Україні сформована цілісна архітектура 

антикорупційних органів: Національне антикорупційне бюро України, 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, 

Національне агентство з питань запобігання корупції. У всіх органах державної 

влади і місцевого самоврядування, а також на державних підприємствах 

створено підрозділи з протидії і запобігання корупції. Водночас, рівень корупції 

в Україні помітно збільшується, а особливо політичної корупції. 
   Таким чином, лише коли вищі органи державної влади 

демонструватимуть антикорупційну культуру в суспільстві, безумовно 

виконуватимуть закони і впроваджуватимуть етичні стандарти, можна буде 

очікувати відчутного зменшення рівня корупції в Україні. Адже стаття 43 

Конституції гарантує кожному  право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується [1]. Ключовим словом, на мій погляд, є слово «вільно», яке у 

нинішньому суспільстві є досить спірним. 
   Пригадаю той факт, коли у 2003 р. на загальносвітовому рівні була 

прийнята Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (далі – 
Конвенція або Конвенція ООН проти корупції), ст. 20 якої встановлює 

можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути 

необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне 

збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи 

та які вона не може раціонально обґрунтувати, за умови дотримання своєї 

конституції та основоположних принципів своєї правової системи [4]. Згодом, 

Україна не залишилась осторонь цього процесу і 18.10.2006 ратифікувала 

зазначену Конвенцію. Як результат, незаконне збагачення було криміналізоване, 

Кримінальний кодекс України доповнено статтею 368-2, яка неодноразово 

піддавалась змінам і отримувала нові редакції, а у 2019 році ця стаття загалом 

була визнана Конституційним Судом України такою, що не відповідає 

Конституції України. У цьому ж 2019 році кримінальна відповідальність за 

вказаний злочин була відновлена введенням в КК України статті 368-5, яка 

залишається чинною і сьогодні [2]. 



547  

   Водночас, слід підкреслити, що стаття 368-5 КК України не містить у 

диспозиції згадку про умисність діяння. Натомість, як зазначалось, стаття 20 

Конвенції ООН проти корупції наполягає на визнанні злочином саме умисне 

незаконне збагачення [4]. У зв’язку з цим, з метою приведення диспозиції статті 

368-5 у відповідність до статті 20 Конвенції, а також забезпечення принципу 

правової визначеності вважаємо, що у статті 368-5 КК України незаконне 

збагачення повинне визначатись саме як «умисне збільшення активів».  
   Відповідно до ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції»  варто підкреслити, 

що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, 

зазначені в частині першій статті 3 Закону, притягаються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку. У разі вчинення від імені та в інтересах 

юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті 

до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, 

застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Національне 

агентство з питань запобігання корупції звертає увагу суб’єктів декларування, 

які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, що подання 

електронної декларації є обов’язковим [2]. 
   Цікавим є той факт, у випадку звернення до правоохоронних органів, які 

уповноважені здійснювати досудове розслідування, з заявою про вчинення 

корупційного кримінального правопорушення, уповноважена особа не пізніше 

24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту 

внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України) [5]. 
Недарма Закон України  «Про запобігання та протидії корупції» 

розтлумачує та визначає сутність кожного поняття окремо, адже результат 

вчинення цих трьох (ніби на перший погляд синонімів), а насправді цілком 

різних понять протиставляється [3]. Для прикладу : 
корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; 
неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав; 
правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, 

вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке 

законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність [3]. 
Діяльність викривачів на сьогодні , особисто для мене, є унікальною. Це ті 

особи, котрі впевнено розкривають неправомірні інтереси суб’єктів 
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правопорушення корупційних схем і цим самим стають на крок ближче до 

загальної мети-справедливості, процвітання.  Якщо по допомогу звернутися до 

Закону України «Про запобігання корупції», можна чітко визначити, що собою 

являє дана особа і які основні функції участі викривача у розкритті злочинів. 

Щодо статті 1 згаданого ЗУ, викривачем є фізична особа, яка за наявності 

переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього 

Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку 

з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, 

проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених 

законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 

проходження служби чи навчання [3]. Цікаво, що тема викривачів в різних 

правових системах, які пропагують різні цінності, однаково успішно 

реалізовується. Різниця лише в меті їх застосування, і влучно тут звучить фраза: 

«Ціль – виправдовує засоби». В радянській системі права таким методом 

виявляли «ворогів народу», в сучасній демократичній системі виявляємо по суті 

вже інших ворогів народу – «корупціонерів». Єдиний портал повідомлень 

викривачів гарантує особам дотримання умов конфіденційності та анонімності, 

а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан та результати 

розгляду їх повідомлень і є офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, 

які мають статус викривачів [6]. 
   Передбачувано, що за таких обставин, викривачу необхідний належний 

захист його прав: це і анонімність, конфіденційність, право на всі види правової 

допомоги (в тому числі і безоплатну), психологічну допомогу, на звільнення від 

будь-якої юридичної відповідальності за наявності умов, на інформацію щодо 

розслідування за фактом повідомленої інформації та інші визначені законом 

права. Цікаво, що і звільнити роботодавець таку особу не може, її трудові права 

також захищені та повинні бути відновлені [6]. 
Ви запитаєте: «Тож якими повинні бути перші кроки України, у якої наразі 

немає спеціалізованого законодавства про захист викривачів?» Мені здається, 

що спочатку Україні, як і будь-якій інші країні, слід виявити, де існують 

корупційні ризики: у яких галузях, сферах, прошарках суспільства, – та 

розробити довкола цього законопроект. Наприклад, якщо є проблеми в сфері 

охорони здоров’я, можливо, варто розробити спеціальну систему, щоб 

громадяни могли повідомляти про порушення та погане лікування. Я б 

рекомендувала створювати дуже потужні системи, щоб громадяни могли 

повідомляти про злочини анонімно, щоб вони могли почуватись захищеними та 

ніхто б не знав, хто повідомив про злочин. 
Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазначене, варто сказати, що 

корупція є зловживанням державної влади задля приватного здобутку або 

збагачення. Це явище може мати багато форм, зокрема хабарництво, непотизм, 

призначення на роботу через знайомство, привласнення, підкуп, і може 

поширюватися в усіх сферах економіки, перетворюючись на всебічний феномен. 

Вона руйнує стимули і процеси ухвалення рішень, призводить до надто великих 

витрат приватного бізнесу та підвищує нерівність у доходах. Це, своєю чергою, 
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негативно впливає на приватне підприємництво, зменшує інвестиції, зрештою 

перешкоджає довготривалому стійкому зростанню. Переважання корупції 

значною мірою корелює із ступенем втручання уряду в економічну діяльність, 

коли надмірне регулювання з боку держави забезпечує можливості для 

хабарництва або підкупу. У той же час прозорість і відкритість є вирішальними 

у боротьбі з корупцією. 
Ще з раннього дитинства кожного з нас дорослі навчали, що добро завжди 

перемагає зло, а світло перемагає темряву. То чому ж справедливість не може 

панувати над корупцією, ліквідувати її негативні прояви в нашому суспільстві? 

Скажете, на все є свій час? Можливо…Але, нам як витривалому та сильному 

духом народу не потрібно його втрачати, мовляв, хтось за нас колись це зробить. 

Треба діяти вже, адже на потім є ще багато подібних невідкладних 

неправомірних явищ в державі, які потрібно вчасно вирішувати законним 

шляхом. Розумію, що це справа не сьогоднішнього і навіть не завтрішнього дня, 

але якщо ми вчасно  опануємо себе, станемо трішки законослухнянішими, ніж є 

зараз, то результат нас здивує, і ми неодмінно пройдемо нелегкий, але цілком 

можливий шлях від корупції до справедливості РАЗОМ. 
На жаль, війна вносить свої корективи у сьогодення і нам у першу чергу 

потрібно здобути повну незалежність нашої держави , адже хто як не ми – 
українці хочемо такого довгоочікуваного всіма нами миру та спокою. Ми 

повинні жити далі і, якщо не повністю перебороти корупцію, то хоча б не давати 

їй розвиватися далі поки йде війна. Вірю, що після перемоги ми станемо ще 

сильнішими і зможемо зрушити з місця то стійке негативне явище (корупцію), 

що було до війни. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Анотація. В статті висвітлено теоретичну сутність та правові ознаки 

формування нової антикорупційної політики. Систематизовано основні 

джерела корупції. Окреслено сутність, роль та правове забезпечення державної 

антикорупційної політики. Сформульовано перспективні заходи 

антикорупційного характеру для трансформації ефективних процесів у 

суспільстві з урахуванням правового регулювання розвинених країн світу. 

Систематизовано стратегічні вектори удосконалення реалізації 

антикорупційної політики в Україні.  
 
Abstract. The article highlights the theoretical essence and legal features of the 

formation of a new anti-corruption policy. Systematized the main sources of 
corruption. The essence, role and legal support of the state anti-corruption policy are 
outlined. Prospective anti-corruption measures for the transformation of effective 
processes in society have been formulated, taking into account the legal regulation of 
the developed countries of the world. Strategic vectors for improving the 
implementation of anti-corruption policy in Ukraine are systematized. 

 
Вступ. На сьогоднішній день в Україні не втрачає актуальності питання 

ефективних заходів протидії корупції. Для зменшення її рівня необхідно 

належним чином змінити законодавчу базу, покращити її положення, а також 

здійснити формування нової та дієвої системи державних органів. Також 

необхідно звернути увагу на забезпечення належного координування 

формування та реалізації антикорупційної політики, превентивних заходів 

запобігання корупції. Створення такої системи має відповідати встановленим 

вимогам та міжнародних стандартам і світовій практиці.  
Наша держава приєдналася до раніше створеного міжнародного 

антикорупційного руху, ратифікувавши велику кількість нормативно-правових 

актів, та на їх основі прийняла власні закони та створила антикорупційне 

законодавство, також почав працювати антикорупційний суд. Населення 

держави жваво підтримало дані зміни та визнало, що дана антикорупційна 

реформа є вкрай необхідною для нашої держави, а такими законодавчими діями 

пришвидшує процес європейської інтеграції держави, та здійснює узгодження із 

міжнародними стандартами антикорупційної політики.  

                                                             
* Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Людмила ПРОНЬКО. 
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Ефективність реалізації державної антикорупційної політики не в останню 

чергу залежить від правильного визначення її пріоритетних рівнів і напрямів, що 

у сфері публічно-владних відносин видається одним із найважливіших завдань 

адміністративно-правового регулювання протидії корупції, завдяки 

комплексному характеру антикорупційних заходів.  
Виклад основного матеріалу. В Україні триває процес внесення змін, 

реформування органів державної влади, судових органів, а також відбувається 

процес демократичних перетворень, що стосується реформування політичних, 

економічних та правових відносин [2, c. 13]. Одним із переважних складових у 

даному процесі є запобігання та протидія корупції в державі. Корупція гальмує 

еволюцію правової системи, унеможливлюючи наближення України до 

передових світових показників рівня життя.  
Для нашої держави характерним є відсутність дієвим методів та способів 

боротьби із корупцією, оскільки вона поширюється на усі сфери суспільного 

життя, майже кожен громадянин держави був учасником даних суспільних 

відносин, підтримував корупцію, та відноситься до неї, як до дієвого інструменту 

прискорення вирішенню питання на будь-якому рівні влади. Через даний аспект 

було призупинено  проведення нових реформ, що мали на меті зменшити рівень 

корупції в державі та призупинено розвиток держави та її прояв на 

міжнародному рівні.  
Дієва протидія корупції неможлива без послідовних, спланованих і 

скоординованих дій, об’єднаних однією концепцією, оскільки системні 

дисбаланси потребують комплексного підходу в їх подоланні [1]. В цей же час 

ситуація, яка склалася в нашій державі у сфері протидії та запобігання корупції 

має свої складнощі та суперечності. В першу чергу це проявляється через 

наявність таких прогалин, як відсутність одної, скоординованої державної 

політики в сфері подолання корупції, а також немає єдиного та однозначного 

шляху для вирішення даної проблеми. 
Низький рівень координації суб’єктів боротьби з корупцією, їх чисельність 

та слабка співпраця з громадськістю призводить до розпорошеності 

антикорупційних зусиль державних органів. Використовуючи традиційні та 

типові способи вирішення проблем із корупцією на практиці жодним чином не 

впливає на розвиток та боротьбу із корупцією по факту. Останнім часом 

державними органами та представниками держави майже не здійснювалися 

профілактичні заходи з приводу запобігання та появі поширенню корупції. Через 

акцентування уваги на інших, більш важливих прогалинах та проблемах в 

Україні, майже повністю закривалися очі на питання із корупцією, кримінальні 

правопорушення в даному питанні майже не мають позитивної судової практики, 

розгляд таких справ затягується на довгий час та в більшості випадків 

закривається без винесення обвинувального акту та несення відповідальності 

особою-правопорушником [1]. 
 З теоретичної точки зору, корупція – це суспільно небезпечне явище, 

неправомірне використання публічної влади для отримання особистої вигоди. 

Прояв корупції можливо помітити у кожній системі, як політичній так і в 

економічній. Вона проявляється поступово та набуває негативний характер та 
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ознаку держави. Чим більший рівень корупції в країні, тим негативніше вона 

сприймається іншими державами та зменшує потік інвестиційних коштів на 

розвиток держави.  
Соціальна сутність корупції проявляється в наступних складових:  
 має соціальну обумовленість (є продуктом соціального життя);  
 має свою соціальну ціну, котру платить населення за прояв корупції та 

яка має влив на важливі соціальні процеси;  
 має історичні витоки і глобальний характер, є правовим, економічним, 

політичним, психологічним і моральним явищем;  
 має властивість пристосовуватись до соціальних реалій, постійно 

видозмінюватися [5].  
З даного питання висловлювали свою думку юридичні науковці, 

зазначаючи, що корупція, як і суспільство є дуже давною. І частими є випадки, 

та історичними проявами є процес повстання та боротьби із корупцією. Спочатку 

було використано протести та революції населення, для політичного тиску на 

державу та корупціонерів. Головним призначенням держави, як і права, є 

протидія людському свавіллю, в тому числі й такому, що проявляється у вигляді 

корупції, інших формах злочинності [4].  
Головною причиною поширення корупції є неефективне державне 

управління, а також низький рівень оплати праці в державному секторі. Так як 

більшість працівників працюють понаднормово, мають складну та відповідальну 

роботу, а рівень оплати не є достатнім та повністю задовольнити запити та 

потреби працівника. В цей же час хабарі та інші види неправомірної винагороди 

значно вищі, ніж оплата законної діяльності працівника. А також відіграє 

важливого значення відношення учасників до корупції. В Україні більшість 

населення має нормальне та позитивне відношення до корупції, тому створенні 

механізми боротьби та запобігання не можуть реалізуватися достатнім чином, 

через протидію з боку населення.  
Таким чином, корупція – це, насамперед, соціальне явище, що має 

економічне підґрунтя. Вона негативно впливає як на внутрішню політику 

держави, так і на її імідж на міжнародній арені [4, c. 241].  
В Україні діє національне агентство із запобігання корупції. Функціонує, 

як багатоцільова установа, що реалізує комплексний підхід та базується в одній 

установі, що маж на меті здійснення головної функції – боротьбі та запобіганню 

корупції. До основних повноважень даного агентства відносять: 
- Будування антикорупційної політики, що проявляється в формі 

прийняття нормативно-правових актів та законів, що функціонують із метою 

зменшення рівня корупції.  
- Здійснюють аналізування стану корупції в державі, а також 

досліджують діяльність представників держави в сфері запобігання та протидії 

корупції. 
- Здійснюють моніторинг та контроль за виконанням нормативно-

правових актів, які регулюють питання запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у державних органах. 
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-  Перевіряють декларації державних представників та органів 

місцевого самоврядування, державних службовців та слідкують за їх способом 

життя. 
- Погоджуються антикорупційні програми та стежать за результатами 

їх прояву. 
- Координують, консультують та надають рекомендації державних 

органам, місцевому самоврядуванню та державних службовцям у питаннях 

стосовно актів законодавства у сфері протидії та запобігання корупції [3, c. 122].  
В цей же час в Україні діють спеціалізовані інститути боротьби із 

корупцією, до яких відносяться: 
1. Інститути розробки політики, аналітичних досліджень, моніторингу 

та координації. В даному питані передбачається дослідження особливостей 

нових тенденцій та способів поширення корупції в державі, а також надається 

оцінка ефективності антикорупційній політиці. 
2. Інститут попередження корупції у державній владі. В даному 

випадку створюються спеціальні обмеження до державних службовців, а у разі 

їх порушення – настання дисциплінарної відповідальності. 
3. освітня і просвітницька функції. В даному випадку організовуються 

кампанії з інформування громадськості про роботу із засобами масової 

інформації, неурядовими організаціями, бізнес спільнотою та населенням 

загалом;  
4.  розслідування та кримінальне переслідування випадків корупції. В 

даному випадку мається на увазі розробка та прийняття нормативно-правових 

актів, які мають спрямування прояви корупції, а також включає в себе 

оперативно-розшукові заходи, кримінальне розслідування, пред’явлення 

звинувачення і винесення рішення по справі [2, c. 193-201]. 
Перспективними заходами антикорупційного характеру є подальше 

залучення громадськості та ЗМІ до виконання контрольних функцій у цьому 

процесі. Важливе значення громадянського контролю як дієвого механізму 

протидії корупції приділяється в міжнародних документах. У цілому 

журналістські розслідування, громадські акції є впливовим елементом будь-якої 

антикорупційної кампанії [1]. Крім того, важливим напрямом запровадження 

системи антикорупційного контролю та прозорості зокрема має стати 

впровадження систематичних соціологічних досліджень, аналізів і опитувань у 

сфері запобігання та протидії корупції серед усіх соціальних верств населення в 

різних регіонах держави. 
Висновки. Отже, для покращення антикорупційної протидії корупції 

необхідно запровадити такі зміни, як систематизувати антикорупційне 

законодавство та ефективне його застосування державними органами; та 
позитивна підтримка антикорупційних заходів держави громадянським 

суспільством. Кожен елемент даної системи має своє важливе значення та 

відіграє особливу роль, яка проявляється в позитивному аспекті. Вихід за межі 

правових рамок в антикорупційній діяльності – це шлях до службових 

зловживань, свавілля, за яких протидія корупції здійснюватиметься тими ж 

корупційними засобами. 
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Анотація. На підставі аналізу управлінських думок підготовлено 

узагальнену класифікацію наукових шкіл і теорій менеджменту, головною ідеєю 

якої є пошук знарядь, що дали б можливість менеджменту агропромислового 
підприємства самостійно будувати бухгалтерський облік. Висунуто модель 
ієрархії управлінських відносин, де вищий рівень бухгалтерської служби 
перебуває у горизонтальних координаційних відносинах з фінансовою дирекцією, 
а середня ланка знаходиться у вертикальних відносинах. Як наслідок, при 

системному вивченні ідей з організації праці та управління персоналом через 
риси агропромислового виробництва, що мають безпосередній вплив на 

менеджмент, запропоновано дев’ятнадцять наукових принципів управління 
бухгалтерським персоналом в аграрному секторі. Наукові принципи є гнучкими 

за своєю природою, і їх застосування повинно враховувати сферу діяльності 
бухгалтерської служби, зміни в інституційному середовищі в конкретний 
момент часу та підвищення ефективності бухгалтерської служби. 
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Abstract. Based on the analysis of management opinions, a generalized 
classification of scientific schools and theories of management was prepared, the main 
idea of which is to find tools that would enable the management of an agro- industrial 
enterprise to independently build accounting records. A model of the hierarchy of 
management relations is put forward, where the higher level of the accounting service 
is in horizontal coordination relations with the financial directorate, and the middle link 
is in vertical relations. As a result, nineteen scientific principles of accounting personnel 
management in the agricultural sector were proposed during the systematic study of 
ideas on labor organization and personnel management through the features of agro-
industrial production, which have a direct impact on management. Scientific principles 
are flexible in nature, and their application must take into account the scope of activity 
of the accounting service, changes in the institutional environment at a specific moment 
in time, and the improvement of the efficiency of the accounting service. 

 
Вступ. Сьогодні під терміном менеджмент (від англ. to manage – 

управляти) розуміють не тільки сферу управлінської практики, рекомендовану 

соціальною групою професіоналів, а й навчальну дисципліну та сферу наукових 

досліджень, предметом яких є інформація. Рівень систематизації базується на 
теорії порогового сприйняття і визначається користувачем облікової інформації 
(менеджером) за допомогою запитів до об’єкта управління – бухгалтера. 

Спеціалізація менеджера зумовила появу значної кількості науково-практичних 

досліджень, які розкривають сутність різних видів менеджменту, таких як 
виробничо-операційний, фінансовий, інформаційно-комунікаційний, 
інноваційний, інвестиційний, бюджетний, зовнішньо-економічний, 
маркетинговий. , податковий, с.-г. 

Зокрема в Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 
економіки В.М. Жук означив проблеми облікового забезпечення управління 
аграрним сектором економіки [1, с. 198-225]. 

Однак поза увагою залишилось дослідження мікроекономічного рівня 
організації праці, а саме питання управління самою бухгалтерською службою, яка 
формує інформацію, необхідну для реалізації ефективної аграрної політики. 

Мета: Історичний аналіз теорії менеджменту, дослідження наукових шкіл, 

сучасної організації господарської діяльності та методів управління та на цій 

основі   визначення    наукових    засад    бухгалтерського     обліку     управління  
Виклад   основного   матеріалу.   Зазвичай   поняття   «управління»   і 
«менеджмент» рівнозначні, але сфера менеджменту обмежується впливом 

лише на людей, тоді як управління поширюється і на матеріальні та фінансові 
ресурси суб’єктів господарювання. В організаційній структурі бухгалтерської 
служби виділяють декілька рівнів організації праці, що закономірно ставить 
питання про те, чи є бухгалтер суб’єктом менеджменту, чи він є його об’єктом. 
Сучасний теоретик менеджменту П.Ф. Друкер вважає, що «першим 
спеціалістом з проблем управління був… італієць, який… придумав систему 
подвійного запису... Система подвійного запису… досі залишається єдиною 

по-справжньому універсальною «управлінською наукою» [3, с. 779]. 
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Вважаємо, що сьогодні для вивчення цього питання необхідно виходити з 

того, що бухгалтерські служби управляють людськими, матеріальними та 
фінансовими ресурсами. Видно, що бухгалтер є не тільки керівником, він є і 
об’єктом управління, і суб’єктом управління. Отже, бухгалтер є суб’єктом 
управління обліково-звітною інформацією, а об’єктом управління головного 
бухгалтера. У свою чергу, як пов’язаний з бухгалтером суб’єкт управління, 
головний бухгалтер є об’єктом координації фінансової (загальної) 
відповідальної особи. 

Чітким показником ефективності бухгалтерської роботи можна вважати не 
просто чітке виконання визначених функцій, а постійна ініціатива у 
самовдосконаленні професійних знань і навиків. Компенсація як для менеджерів, 
так і для бухгалтерів стосується значного збільшення адміністративних витрат 
останнім часом через зростання попиту на розумову роботу порівняно з 
фізичною. Якщо бухгалтер самостійно планує свою роботу, оцінює її результати 
за період, досяг розуміння важливості самоорганізації в роботі, то можна 
говорити, що він наблизився до професійного рівня, його робота ефективна, а 

менеджмент в особі фінансового (генерального) директора досяг своєї цілі – не 
влади, а ефективної функціональної діяльності бухгалтерського підрозділу. 
Інакше бухгалтер залишиться технічним виконавцем, він буде нести витрати, які 

він несе, а керівник не зможе виконати своє завдання - ініціативу та лідерство, 

щоб надихнути знаннями та навичками. 
Горизонтальні зв’язки дозволяють фінансовому (головному) директору 

виконувати свою роботу, а саме від навички головного бухгалтера здійснювати 
оперативне та стратегічне управління залежить здатність головного бухгалтера 
витлумачити факти господарської діяльності та надавати бухгалтерську 
інформацію в належній формі. Думка не менш важлива, адже головний 

бухгалтер повинен швидко приймати управлінські рішення, щоб уникнути їх 
можливих негативних наслідків. 

 Основною метою побудови узагальненої класифікації наукових шкіл і 

теорій менеджменту (табл. 1) є пошук засобів, які дозволять керівництву 

агропромислового підприємства самостійно будувати бухгалтерський облік. 

Такими інструментами мають стати наукові основи управління обліковим 

персоналом в аграрному секторі. 
У наукових працях з менеджменту основне місце посідає поняття 
«лідерство» та позиція лідера. Бути лідером для бухгалтера означає 

займати вищу посаду порівняно з керівником, що досягається ініціативою 

бухгалтера щодо проведення просвітницької роботи серед суб’єктів управління 

щодо нових можливостей, нового погляду на управління ресурсами 

підприємства. 
За дослідженнями С.І. Дем’яненка на аграрний менеджмент у сільському 

господарстві впливає низка особливостей галузі [2, с. 20-22]. 
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Таблиця 1 
Класифікація шкіл і теорій менеджменту: представники та їх основні 

ідеї 
Школи і теорії менеджменту Основні ідеї 

Школанаукового менеджменту

 (1885-1920 рр.), 
Виділення управління в самостійну 

науку; визначення 
Ф.У. Тейлор, Ф. і Л. Джілбретт,   Г. 

Емерсон,   Г. Гантт, 
принципів

, методів 
н

аукової 
ор

ганізації 
п

раці 
т

а 
ї

ї 
Г. Форд мотивації; раціоналізація виконання 

робіт і спеціалізація 
 праці в управлінні    
Теорія індустріального менеджменту (з 

1886 р.), Г. Таун, Х. Мюнстерберг 
Перехід від нагляду до раціональної 

організації праці з боку менеджменту 
Теорія раціональної бюрократії (кін. 

ХІХ – поч. ХХ ст.), М. Вебер 
Формування великих ієрархічних 

управлінських структур, виділення соціальної 

групи висококваліфікованих експертів-
менеджерів 

Школа соціальних систем (з 1916 р.), 
Д. Марч, Г. Саймон, А. Етціоні 

Розгляд людини в соціальній групі як 
центру уваги в комплексі соціальних відносин 

організації 
Школа класичного (адміністративно-

функціонального) управління (1920-1950 рр.), 
А. Файоль, Д. Муні, А. Рейлі, 

Л. Гьюлік, Л. Урвік 

Розробка універсальних принципів і 

функцій управління організацією в цілому 

Школа людських відносин (1930-1950 
рр.), Г. Мюнстерберг М.П. Фоллет, Е. Мейо, 
Ф. 

Ротлісбергер, А. Маслоу 

Обґрунтування неформального 
спілкування працівників у якості фактору 
мотивації, колектив розглядається як 
соціальна група 

Поведінкові науки (кін.   50-х   –   70-
ті   рр.   ХХ   ст.), 

Підвищення ефективності 

організації за рахунок 
К. Арджіріс, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, 

Ф. Герцберг 
підвищення ефективності її людських 

ресурсів 
 

Емпірична школа (з 1946 р.), Кубичек Розробка рекомендацій для керуючих

 на основі одержання, обробки й 
аналізу 

практичних даних 
Кількісний підхід (кін. 50-х – 80-ті рр. 

ХХ ст.) 
Застосування методів кількісних 

обчислень, досліджень, моделювання і ЕОМ 
Нова школа (з 1959 р.), М. Бір, Р. 

Люс, Д. Форстер, 
Використання точних наук   і   

комп’ютерів   в   науці 
А. Голдберг  управлінн

я 
   

Концепція «виробничої демократії». 
Дж. Коул, А. Горц 

Залучення найманих працівників до 
участі в управлінні 

Процесний (з кін. 1950-х рр.), 

системний (сер. 1970-х рр.) і ситуаційний 

(1980-ті рр.) підходи; П. Лоуренс, Дж. Лорш, 
Ф. Фідлер, У. Уайт 

Управління розглядається як процес 

взаємопов’язаних дій (функцій), 
організація вивчається як система, 
набуває розвитку ситуаційне мислення 

менеджменту 
Джерело: Складено автором на основі [6, с. 123-149] 
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Ці особливості доцільно врахувати в «Наукових засадах організації 

бухгалтерського обліку кадрів в АПК». Вони зводяться до наступного: 
- земля є основним засобом виробництва і потребує постійних заходів 

контролю для збереження її родючості; 
- засоби сільськогосподарського виробництва (земля, рослини, тварини) 

нерухомі; 
- сільськогосподарське виробництво – це процес управління 

біологічними перетвореннями залежно від кліматичних умов; 
- сезонний характер зумовлює різну інтенсивність виробництва, його 

виробничі цикли (підготовка ґрунту, посів, догляд, збирання врожаю, 
міжсезоння) не відповідають календарним періодам (місяць, квартал, рік); 

- вся сільськогосподарська продукція є товарною, частина 
використовується у подальшому виробництві (органічні добрива – у 
рослинництві, кормові культури – у тваринництві); 

- розвиток соціальної інфраструктури є необхідною умовою 
стримування урбанізації населення із села. 

Школа наукового менеджменту. Батьком наукового менеджменту був 
американець Ф.У. Тейлор (1856-1915) на початку 20 ст. здійснив революцію в 
галузі менеджменту, запровадивши наукову систему організації праці, 
включаючи калькуляцію собівартості за індивідуальними замовленнями, точне 
визначення робочого часу і руху (хронометраж), раціональний розподіл методів 
праці, диференційовану оплату, інструктивні картки, планування виконання. 

Ідеї Ф.У. Тейлора дають нам можливість виділити перший Науковий 
принцип управління бухгалтерським персоналом в аграрному секторі: принцип 
доведення кожного окремого працівника до максимально доступної йому 
продуктивності і диференційної оплати праці людині, а не посаді [8]. 

Цей принцип спрямований на подолання проблеми природного інстинкту 
людини уникати праці. 

Школа класичного (адміністративно-функціонального) управління. 
Концепцію наукового управління розвинув А. Файоль (1841-1925), який 
розглядав управління як безперервний процес, що включає шість 
окремихвидів діяльності, зокрема і еккаунтінг (аналіз статистичних даних, 
інвентаризація, перевірки) [7, с. 29]. 

Саме цей французький вчений запропонував функції управління, які і зараз 
успішно використовуються: планування, організація, підбір і розстановка кадрів, 
керівництво (мотивація) і контроль [5, с. 11]. 

Замість класичної школи менеджменту 1930-1950-х рр. з'явилася школа 
людських відносин, її представники широко використовували досягнення в 
галузі психології, соціології та людської поведінки, у центрі досліджень ставили 
роль людського чинника в підвищенні ефективності організації праці.                Вивчення 
соціально-психологічних відносин у групах людей дали можливість американці 

М.П. Фоллет (1868-1933) висунути ідею  партисипативного менеджменту, тобто 

участі робітників в управлінні організацією [1]. 
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Здійснення принципу участі бухгалтерів в управлінні бухгалтерською 
службою в якості історичного принципу передбачає відкладання на другий план 
матеріальної зацікавленості як стимулу професійної діяльності і вихід на перше 

місце відчуття партнерства. Бухгалтери, думка яких враховується при прийнятті 
управлінських рішень на рівні служби, відчувають рівність з партнером, 
головним бухгалтером, відчувають колективну відповідальність за спільну 
роботу, що спонукає їх до підвищення її якості. 

Американський соціолог А. Етціоні (1929 - ), який обґрунтував два підходи 
до налагодження відносин з підлеглими (базуючись або на дружбі або на страху) 
і запропонував концепцію страху і любові [6, с. 428]. 

Ми вважаємо, що реалізація цієї концепції на рівні бухгалтерської служби 
є досить актуальною і дозволяє створити наступний науковий принцип 

– принцип побудови відносин на основі персонального та посадового 

впливу. З метою підвищення ефективності роботи бухгалтерської служби 

головний бухгалтер не повинен встановлювати з бухгалтерами стосунки, засновані 

лише на дружбі (особистий вплив) чи страху (посадовий вплив). 
Через те що персональний вплив сам по собі короткочасний через 

відсутність страху покарання за невиконання завдання, а позиційний вплив є 
тривалим, то через почуття особистої відповідальності головний бухгалтер може 

використовувати той чи інший вид, залежно від кожної конкретної ситуації час 
від часу або впливаючи на різні облікові групи. 

У той же час слід пам'ятати, що засноване на страху ставлення, навіть якщо 

воно довгострокове, має межу опортуністичної поведінки. Слід також 
враховувати рівень компетентності кожної облікової групи (професійний досвід, 
кваліфікація, самоконтроль). Для низькокомпетентної групи ефективним є 

позиційний вплив, чітко орієнтований на виконання завдання, а для 
висококомпетентної – особистісний вплив, орієнтований на міжособистісні 
стосунки. Більш широке використання другого методу в управлінні 
бухгалтеріями (групами) свідчить про готовність до децентралізації всієї 

бухгалтерської служби та високий рівень самоуправління персоналу.Таким чином, 

історичний аналіз наших теорій менеджменту, наукових шкіл та вивчення 
сучасних підходів до організації та управління господарською діяльністю 

дозволив визначити дев’ятнадцять наукових засад бухгалтерського обліку 
управління персоналом в аграрному секторі(рис. 1). 

Висновок. У результаті дослідження запропоновані наукові принципи 

спрямовані як на організацію бухгалтерського обліку, так і на управління 

обліковим персоналом, які є гнучкими і їх застосування має враховувати обсяги 

бухгалтерських послуг та зміни інституційного середовища певний час. 

Використання тих чи інших наукових положень дозволяє підвищити 

ефективність бухгалтерської служби, виміряну опосередковано (ефективність 

використання робочого часу, економія від штрафів контролюючих органів) і 

безпосередньо (рівень ініціативи кожної людини у самовдосконаленні), 

самоуправління та самоорганізації) показники. Ці принципи не є повними, їх 

зміст і кількість відкриті для змін і доповнень на основі аналізу нового 

емпіричного досвіду. 
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Рис.1.Наукові принципи управління бухгалтерським персоналом 
Джерело: [5]. 
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Вступ. Зміни, що відбуваються сьогодні в правовому полі України. 

стосуються якісного оновлення, трансформації, реформування права. Це не 

просто наміри чи побажання, а гостра життєва потреба, органiчно пов’язана з 

євроінтеграційним вибором нашої країни. Адже нацiональне право в Украïнськiй 

держав істотно відрізняється від права в європейських країнах, пере дусім своїм 

«духом», своєю ідеологією; у країнах Європи воно спрямоване на забезпечення 

прав та інтересів людини, у нас на забезпечення потреб держави, державного 

управління. державного апарату і його чиновників. 
Виклад основного матеріалу. До законодавства, що регулює питання 

відповідальності у сфері державної служби, належить перш за все Конституція 

України, в якій хоча й від сутні положення, що визначали б модель розвитку 
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державної служби, проте сама ідеологія чинної Конституції говорить про 

функціонування державної служби як демократичної інституції й розкриває її 

соціально спрямований характер. 
Велику вагу мають мiжнародно-правові документи стосовно питань 

державної служби (наприклад. Кодекс поведінки посадових осіб щодо 

підтримання правопорядку, прийнятий на 34-й сесії Генеральної Асамблей ООН 

від 17 грудня 1994 р.) [1]. 
Крім цього, до складу законодавства про відповідальність у сфері 

державної служби входять Закон України «Про державну службу»; КК, КУпАП: 

спеціальні закони, які регламентують державно-службові відносини (наприклад. 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»); укази Президента, 

які забезпечуються можливість встановлення механізму швидкого правового 

регулювання відносин державної служби та постанови Кабінету Міністрів 

України, які затверджують певні положення, правила функціонування державної 

служби тощо. 
Закон України про запобігання корупції [2]. Цей Закон визначає коло осіб 

суб’єктiв вiдповiдальності за корупцій ні правопорушення. До таких, крім 

Президента України, Голови Верховної ка і заступника. Прем’єр-міністра 

України, народних депутатів. Ради України, його Першого заступника 

державних службовців тощо. Закон відніс і осіб, які прирівнюються до 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. 

Це, зокрема, члени окружних. територіальних і дільничних виборчих комісій (під 

час виконання ними повноважень), помічники народних депутатів та особи, які 

надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, 

арбітражні керуючі, незалежні посередники. члени трудового арбітражу, 

третейські судді під час виконання ними цих функцій і інші особи). Положення 

щодо віднесення останніх до суб’єктiв вiдповiдальності за корупційні 

правопорушення викликає сумніви. Приміром, вартість послуг приватно го 

нотаріуса визначається за домовленістю з клієнтом і в зв’язку із цим не 

зрозуміло, як буде застосовуватися ст. 6 Закону, яка забороняє використовувати 

свої службові повноваження та пов’язані із цим можливості одержання 

неправомірної вигоди для себе й членів своїх сімей  
До суб’єктів, уповноважених проводити заходи щодо запобі гання та 

протидії корупції законодавець вiднiс Президента України, органи державної 

влади, Кабінет Міністрів України, а також спеціально уповноважених суб’єктів 

у сфері протидії корупції 
- органи прокуратури: 
- спецiальнi пiдроздiли по боротьбі з органiзованою злочин ністю МВС 

України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю СБУ, Військової служби право порядку у Збройних Силах України. 
Серед основних указів Президента України, що стосуються державної 

служби й належать, зокрема, антико рупційного законодавства, можна на звати 

такі: «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей 
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щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій 

держави або місце вого самоврядування»; «Про невідкладні додаткові заходи 

щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією»; «Про 

систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним 

проявам і корупції»; «Про заходи щодо детiнiзацiї економiки та протидії 

корупції»: «Про Концепцію розвитку законодавства про дер жавну службу в 

Україні , «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» ; «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 р. «Про 

заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг 

за державні кошти ; «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та 

реалізації державної антикорупційної політики»; «Про деякі заходи щодо 

запобігання корупції в судах та правоохоронних органах ; «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 р. «Про стан 

злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у 

протидії злочинним проявам та корупції  «Про утворення Національного 

антикорупційного комітету»: «Питання Національного антикорупційного 

комітету» [3]. 
 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
До антикорупційного законодавства належать також постанови й розпо 

рядження Кабінету Міністрів України, зокрема: «Про стан виконання 

центральними і місцевими органами виконавчої влади актiв законодавства про 

державну службу та боротьбу з корупцією ; «Про за твердження Порядку 

проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування ; «Про заходи 

щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією ; «Про стан фінансово-
бюджетної дисципліни, за ходи щодо посилення боротьби з корупцією та 

контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів : «Про 

затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у 

сфері протидії корупції»; «Про затвердження Порядку передачі подарунків, 

отриманих під час про ведення офіційних заходів ; «Про затвердження 

Методології проведення антикорупційної експертизи проектів норматив но-
правових актів»  та ін [4]. 

Висновки. Адміністративна відповідальність є одним з визначних 

інститутів адміністративного права, важливим засобом охорони громадського 

порядку, якому притаманні усі ознаки юридичної відповідальності. Особлива 

роль адміністративної відповідальності в адміністративно-правовій сфері 

визначається тим, що відносини адміністративної відповідальності, разом із 

відносинами публічного управління, адміністративних послуг і 

адміністративного судочинства утворюють предмет адміністративного права. 

Суттєва особливість адміністративної відповідальності полягає у прагматичності 

її теоретичних концепцій, домінуюча спрямованість яких окреслена 

проблематикою Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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Останніми роками адміністративне право перебуває у стані системної 

трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи 

в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин 

між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова 

доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. Відповідно до цих 

реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги 

до набуття знань щодо специфіки та особливостей адміністративної 

відповідальності.  
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ, ЯК ВИД ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ 
 
Анотація. У статті розглянуто теоретичні питання щодо  сутності 

фінансового моніторингу та фінансового контролю. Визначено основні завдання 

фінансового моніторингу, а саме контроль ризикових  фінансових операцій  і 

здатність  виявляти спроби легалізації коштів, які отримані незаконним 

шляхом. Охарактеризовано, які операції потрапляють під цей  розгляд та 

визначено класифікацію моніторингу  за певними ознаками. Досліджено 

законодавчу основу фінансового моніторингу та роль  держави,  для реалізації 

фінансової політики  бюджетів всіх рівнів.  

                                                             
* Науковий керівник: асистентка кафедри права ВНАУ Єлизавета ТИМОШЕНКО  



566 
 
 

 
Abstract. The article deals with theoretical issues regarding the essence of 

financial monitoring and financial control. The main tasks of financial monitoring are 
determined, namely control of risky financial transactions and the ability to detect 
attempts to legalize funds obtained illegally. It is characterized which operations fall 
under this review and the classification of monitoring according to certain 
characteristics is determined. The legislative basis of financial monitoring and the role 
of the state in implementing the financial policy of budgets at all levels have been 
studied. 

 
Вступ. На сьогоднішній день, стан державних фінансів вимагає 

посиленого контролю за витрачанням бюджетних коштів органами центральної 

виконавчої влади та органами  місцевого самоврядування, а також боротьби з 

порушенням бюджетного законодавства. Важливим завданням є з’ясування 

причини наявного в Україні низького  рівня  ефективності фінансового контролю 

та напрями  зростання фінансових махінацій, результат яких, негативно впливає 

на економіку країни. 
Фінансовий моніторинг являє собою сукупність заходів та методів, а також 

аналіз  інформації щодо фінансових операцій виконавчою владою, з питань 

перевірки  даних відповідно до чинного законодавства. 
На перший погляд може здатися, що фінансовий моніторинг стосується 

лише тих, хто займається чимось незаконним. Насправді з цим може 

зіштовхнутися будь-яка компанія або приватна особа, найчастіше, коли отримує 

на рахунок велику суму або купує дорогу нерухомість. 
Виклад основного матеріалу.  Фінансовий контроль — це функція 

держави, яка проводиться в конкретних напрямах її діяльності: в бюджетній, 

податковій, банківській, державному кредиті, страхуванні, грошовому і 

валютному обігах. Крім того, у сучасних умовах, він охоплює виробничу і 

невиробничу сфери і втілюється завдяки діяльності державних органів і органів 

місцевого самоврядування [1, с. 47].  
За своєю суттю фінансовий моніторинг – це сукупність заходів контролю 

фінансових операцій, які підлягають моніторингу і включають ідентифікацію, 

верифікацію клієнтів, а також ведення обліку таких операцій та збір відомостей 

про їх учасників. Завдання фінансового моніторингу – контролювати ризикові 

фінансові операції і виявляти спроби легалізації коштів, які отримані незаконним 

шляхом. В подальшому отримана інформація направляється до Державної 

служби  фінансового моніторингу України. 
Удосконалення організації системи державного фінансового контролю має 

бути забезпечене діяльністю всіх організацій, що входять до структури 

державного контролю на рівні різних гілок державної влади [2]. 
У більшості випадків фінансовий моніторинг не пов’язаний з суто 

кримінальною темою. Прикладом фінансового моніторингу з повсякденного 

життя є відмова банку від здійснення платежу у разі, якщо клієнт не може 
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підтвердити законність походження грошей, які використовуються ним для 

платежу, тобто довести, що він дійсно міг заробити такі кошти. Недостатня сума 

«офіційних» доходів для придбання нерухомості, автомобіля можуть бути 

причиною відмови банку у здійсненні платіжної операції, яка потрапила під 

фінансовий моніторинг. Проблему можуть спричинити: 
 накопичення коштів за рахунок зарплати «в конверті»; 
 заробіток закордоном; 
 незадекларовані особою доходи від надання певних послуг, 

прихована підприємницька діяльність; 
 неофіційно подаровані гроші, зокрема від батьків, інших родичів, 

близької людини; 
 відсутність доходів узагалі, наприклад особа ніде офіційно не 

працює, будучи студентом або безробітним [5]. 
Вдосконалення нормативно-правової бази, створення організаційних умов 

ефективної взаємодії систем зовнішнього та внутрішнього контролю є одними із 

головних чинників, які можуть суттєво впливати на діяльність органів 

фінансового контролю. 
Критеріями ефективності контролю є також фактори, які призначені для 

визначення ступеня досягнення поставлених цілей: витрати часу на здійснення 

контролю (чим менше витрачається суспільно корисної праці, тим більш 

ефективним вважається контроль); витрати коштів на здійснення контролю 

(вони повинні бути мінімальними); організаційні витрати, які характеризуються 

кількістю людей, яких відривають від продуктивної праці для здійснення 

контролю (чим менше засідань, рад, зборів витрачається на контроль, тим він 

ефективніший); кількість та цінність для потреб управління інформації, яка 

отримується в результаті контролю [2]. 
Фінансове забезпечення і фінансове регулювання є узагальнюючими 

методами фінансового механізму, оскільки включають окремі часткові методи 

фінансового впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. Ці два 

методи тісно взаємопов’язані між собою і взаємодоповнюють один одного. 

Зокрема, встановлення системи фінансового забезпечення потребує відповідного 

фінансового регулювання [3]. 
 Основними завданнями  фінансового контролю є: 
 забезпечення своєчасного, найбільш ефективного, повного збирання 

грошових коштів, сприяння їх збільшенню, пошуку нових джерел доходів; 
 перевірка фінансових планів підприємств, установ і організацій, 

планів виробництва, планів щодо собівартості, прибутку, платежів у бюджет, з 

метою раціонального використання коштів; 
 забезпечення виконання і додержання законів і фінансової 

дисципліни всіма державними  організаціями, посадовими особами і 

громадянами; 
 попередження та усунення порушень фінансової дисципліни [1]. 



568 
 
 

З метою посилення контролю за надходженням коштів до державного 

бюджету в попередні роки особлива увага приділялась якості фінансового 

моніторингу. Це є надзвичайно важлива частина ефективного функціонування 

бюджетного механізму держави в усіх її сферах. 
Ефективність функціонування фінансового механізму залежить також від 

якості його інформаційного забезпечення. Вичерпна, достовірна, своєчасна і 

зрозуміла інформація є запорукою прийняття оптимальних фінансових рішень, 

спрямованих на забезпечення економічного розвитку і соціальних потреб 

громадян. Інформаційне забезпечення складається з різних видів економічної, 

фінансової та іншої інформації [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Напрями забезпечення якості фінансового моніторингу. 
Джерело: сформовано автором на основі загальних елементів якості фінансового 

моніторингу. 
 
Як бізнесу, так і  громадянам фінансовий моніторинг  може іноді завдавати 

незручностей. Але водночас треба розуміти, що даний вид контролю юридичних 

та фізичних осіб та некомерційних організацій — це необхідний інструмент 

контролю, який використовується в усьому цивілізованому світі. Він допомагає 

в боротьбі з корупцією та відмиванням протизаконних прибутків, що в цілому 

захищає фінансову систему та робить її прозорішою. 
Висновки. Фінансовий контроль виступає елементом рівноваги, 

інструментом для запобігання ризику кризового держави в цілому. Питання 

управління рівновагою зводяться до передбачення наслідків основних видів 

порушень, що впливають на стійкість бюджету.  
Критерії та показники для оцінки ефективності фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів дають можливість розглянути дане питання в 

двох аспектах: ефективність діяльності органу фінансового контролю і 

використання коштів місцевих бюджетів. Це дозволить оцінити дієвість, 

результативність фінансового контролю на державному та місцевому рівнях, 

підвищити якість та обґрунтованість управлінських рішень, а також 
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раціональність використання бюджетних коштів.                                                                              
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ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ВІД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО 

НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті визначено та проаналізовано історично-правові 

аспекти становлення кримінального права в Україні за різних часів її історії. 

Розглянуто тенденції його зміни, та визначено етапність розвитку 

кримінального права України. 
Одним із найбільших гострих питань на сьогодні залишається проблема 

якості та стабільності кримінального законодавства. Залишаючись 

стабільним у своїх основних принципових положеннях, кримінальне право 

водночас має вчасно й ефективно реагувати на ті зміни, які відбуваються в 

                                                             
* Науковий керівник: асистентка кафедри права ВНАУ Єлизавета ТИМОШЕНКО. 

https://allreferat.com.ua/uk/ekononika_finansu_pidpruemnucka_diyalnist/referat/4131/
https://allreferat.com.ua/uk/ekononika_finansu_pidpruemnucka_diyalnist/referat/4131/
https://pidru4niki.com/16520205/finansi/finansoviy_kontrol
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фінансовий_моніторинг
https://www.golovbuh.com.ua/article/7558-fnansoviy-montoring
https://www.interkassa.com/blog/chto-takoe-finansovyy-monitoring-i-kak-on-rabotaet/
https://www.interkassa.com/blog/chto-takoe-finansovyy-monitoring-i-kak-on-rabotaet/


570 
 
 

політичних, соціально-економічних умовах життя суспільства й держави, 

повинне адекватно відповідати на будь-які нові суспільно небезпечні виклики з 

боку злочинного середовища.  
 
Abstract. The article defines and analyzes the historical and legal aspects of the 

development of criminal law in Ukraine at different times of its history. The trends of 
its change are considered, and the stages of development of the criminal law of Ukraine 
are determined. 

One of the most pressing issues today remains the problem of the quality and 
stability of criminal legislation. While remaining stable in its basic principles, criminal 
law must at the same time respond in a timely and effective manner to those changes 
that occur in the political, socio-economic conditions of society and the state, must 
adequately respond to any new socially dangerous challenges from the criminal 
environment. 

 
Вступ. Необхідно зауважити, що кримінальне право — це соціальне 

явище, яке проникає до самих глибин народного життя, органічного буття 
людей. Дослідження історії українського кримінального права є важливим 
напрямом сучасної вітчизняної кримінально-правової доктрини, його 
актуальність полягає у доведенні безперервності боротьби суспільства та 
держави із злочинністю в усіх її проявах в різні історичні етапи. Кримінально-
процесуальне законодавство в Україні має багатовікову історію.  

Воно починається ще за часів Русі - держави, яка утворилася в кінці IX ст. 

н.е. внаслідок об’єднання двох великих слов’янських політичних центрів - 
Київського і Новгородського. І закінчується за часів Незалежної України.  

Виклад основного матеріалу. Процес зародження вітчизняного права 

тривав впродовж більш як пів тисячоліття - від перших зародків державності у 

східних слов’ян і принаймні до ХІ століття. Тоді  право ніяк не  

систематизувалося і не поділялося на галузі. Але ми можемо прослідити 

характерну закономірність: чим більш ранні стадії формування державності, тим 

більш повно у праві виражений кримінальний аспект.  
Українське кримінальне право “виростало” із звичаю та практики 

правового вирішення конфліктів. Зразки найдавніших кримінально-правових 

норм предків сучасних українців ми можемо знайти у текстах русько-
візантійських договорів Х століття, які дають уявлення про кримінально-правове 

регулювання в епоху до “Руської правди”. Згодом кримінальні норми 

запозичувалися Руссю із візантійських правових збірників, зміст яких певним 

впливом позначається на розвитку києво-руського законодавства [1,ст.3].  
 Об’єктами посягання злочину були особа й майно. Об’єктивна сторона 

злочину розпадалася на дві стадії: замах на злочин і закінчений злочин. Закон 

знав поняття співучасті, і вимагав покарання усіх винних у злочині. Проте 

“Руська правда” ще не розглядає ступінь участі кожного зі співучасників 

злочинного діяння. 
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  Суб’єктами злочину були лише фізичні особи, включно з холопами 

(рабами). Поняття юридичної особи закон цієї доби ще не знає. Законодавець 

нічого не говорив про віковий ценз для суб’єктів злочину. Суб’єктивна сторона 

включала в себе умисел та необережність. Мотиви злочину і початкова провина 

проступали не чітко. 
 Найпоширенішим видом злочинів були злочини проти особи. Серед таких 

розрізняють злочини проти життя - вбивство (навмисне, ненавмисне), тілесної 

недоторканості, честі й свободи особи. Особливо великі штрафи накладалися за 

причинене каліцтво. Вільним людям чи князівським слугам закон гарантував 

охорону честі й гідності. Злочини проти держави як такі “Руською правдою” не 

були передбачені. Особа самого князя як об’єкта злочинного посягання 
розглядалась в якості фізичної особи, яка від інших відрізнялася більш високим 

становищем і привілеями. Тому посягання на князівську владу ми можемо 

вважати злочином проти держави. Злочин проти релігії та церкви каралися лише 

за постановами церковних уставів і були обумовлені привілейованим 

становищем церкви. 
 Серед майнових злочинів розрізняли крадіжку, розбій, привласнення 

загублених речей або втікача-невільника, позаправове користування чужими 

речами, зловмисне пошкодження чужої речі, підпал й деякі інші. Система 

покарань була досить простою і полягала у відшкодуванні завданої шкоди 

(матеріальної чи моральної) та поповненні княжої скарбниці [1, С.6]. Власне така 

мета і зумовлювала систему покарань. У “Руській правді” смертна кара не 

згадується. Однак на практиці в Київській державі вдавалися до застосування 

смертної кари, посилаючись при цьому на церковні устави. 
 Кримінальне право в Київській Русі, превалювало над усіма іншими 

галузями права, мало достатньо високий рівень розвитку. Злочин визначався не 

як порушення закону чи князівської волі, а як “обида”, тобто спричинення 

матеріальної чи моральної шкоди особі чи групі осіб. Види покарання 

пов’язувалися з намірами злочинця та пройшли історичний розвиток від помсти 

до можливості грошового викупу, або застосування кримінального покарання. 

Усі види покарання у своєму комплексі підтримували правопорядок і мирне 

співіснування членів суспільства, поєднували завдання матеріального 

відшкодування шкоди потерпілому, а також йшли на утримання князівської 

влади. 
 Якщо взяти Запорізьку Січ, то тут кримінально-правова система мала 

публічний характер, захищала внутрішній порядок Запорозької Січі від 

злочинців, сприяла встановленню суворої дисципліни і субординації у Війську 

Запорозькому. У звичаєвому праві запорозьких козаків злочином вважалася 

шкода, заподіяна життю, здоров’ю, майну, честі особи або всьому запорозькому 

товариству. Злочини розподілялися на навмисні, вчинені з необережності та 

випадково. Суб’єктом злочину могли були особи старші 16-ти років [2, С.99]. 

Характерною особливістю було те, що психічно хворі не звільнялися від 

кримінальної відповідальності, хоча суд враховував їхній стан як обставину, що 
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пом’якшувала вину. Козацьке право передбачало досить широкий перелік 

злочинів, які, в залежності від об’єкта злочину умовно поділяють на декілька 

видів: військові; службові; проти порядку управління і суду; проти особи; проти 

власності; проти моралі. 
 Мета покарання полягала у відплаті й відшкодуванні збитків, та у 

залякувані. Широко застосовувались публічні види покарань. Це робилося для 

того, щоб дане покарання було пересторогою для інших козаків утриматися від 

злочинних дій. Широко застосовувалася смертна кара яка  поділялася на просту 

й кваліфіковану, здійснювали шляхом закопування у землю, повішання, 

посадження на гостру палю, утоплення й забивання біля ганебного стовпа киями. 
Беручи до уваги наявність у злочинця на утриманні малолітніх дітей, дружини, 

смертну кару іноді замінювали побиттям киями. Ув’язнення як вид покарання 

застосовувалось тільки як тимчасовий захід, до остаточного розслідування 

справи або ж до виконання смертного вироку. 
 За дрібні провини застосовувалось прив’язування чи приковування до 

ганебного стовпа. Проте, у будь-якому випадку за наявності достатніх 

пом’якшуючих підстав злочинця могли відпустити на поруки близьких[2,ст.103].  
 Процес формування в Україні основ радянського кримінального права як і 

радянської правової системи в цілому безпосередньо пов’язувався з поширенням 

на її територію так званої радянської влади  і будівництвом радянського 

(більшовицького) державного апарату. Оскільки нові писані норми були відсутні 

то, основним джерелом права, зокрема кримінального, ставала так звана 

“революційна правосвідомість”. Характерною рисою правотворчості 

більшовиків в Україні була, зокрема, та обставина, що усе законодавство 

радянської України розвивалося в основному за зразком законодавства 

радянської Росії. А кримінальна законотворчість у Росії перших років радянської 

влади здійснювалася переважно у вигляді видання окремих нормативних 

правових актів - ухвал, інструкцій, декретів. Використання в Україні російського 

законодавства суттєво обмежувало можливості розробки й запровадження 

власного законодавства в т. ч. Кримінального [3, С.152]. 
 4 серпня 1920 р. в Україні були офіційно введені у дію “Керівні начала з 

кримінального права РСФРР”. Структура цього нормативного відображала ідею 

революційної доцільності. 
 Система покарань за “Керівними началами” включала: догану, 

громадський осуд, примусове вивчення курсу політграмоти, бойкот, 

відшкодування збитків, усунення з посади, конфіскацію майна, позбавлення 

політичних прав, примусові роботи, позбавлення волі, оголошення поза законом 

або ворогом народу та розстріл. Крім того, характерною рисою встановленої тоді 

системи покарань стало існування таких протиправних інститутів, як інститут 

заручників, кримінальна відповідальність за принципом кругової поруки, 

відповідальність без вини за наявності т.зв. “небезпечного стану” або при 

визнанні особи “соціально небезпечною”.  
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 Введений у дію з 15 вересня 1922 р. Кримінальний кодекс Української СРР 

(КК УСРР), будувався на основі КК радянської Росії 1922 р. А фактично за своєю 

структурою перший український радянський кримінальний кодекс був 

ідентичним КК РСФРР. Його особлива частина включала такі групи злочинів - 
державні злочини; злочини проти порядку управління; посадові злочини; 

порушення правил про відокремлення церкви від держави; господарські 

злочини; злочини проти життя, здоров’я, свободи та гідності особи; майнові 

злочини; військові злочини; злочинні порушення правил охорони народного 

здоров’я; злочини проти суспільної безпеки та громадського порядку. 
Визначалися санкції за їх скоєння – від громадського осуду, позбавлення волі й 

до вигнання за межі УСРР. Максимальний термін позбавлення волі становив 10 

років, а мінімальний — 6 місяців. У справах, що перебували на розгляді у 

ревтрибуналах, могла застосовуватися вища міра покарання — розстріл. 

Кількість злочинів, за які передбачалася можливість застосування смертної кари 

зросла на третину. Розстріл як вища міри соціального захисту згадується близько 

50 разів [3, С.164]. 
 У довоєнний період (1929 р.) запроваджені сталінським режимом чергові 

зміни до “Основних засад” (Загальної частини кримінального законодавства) з-
поміж усіх галузей права, чи не найбільше відкривали простір для масових 

репресій. Докорінні зміни у галузі кримінального права стосувалися, 

насамперед, заходів покарання і порядку їхнього застосування. Тепер 

передбачалися два самостійних покарання: позбавлення волі у виправно-
трудових таборах у віддалених місцевостях строком від 3 до 10 років і 

позбавлення волі у загальних місцях ув’язнення строком до 3 років. Загальний 

можливий термін заслання збільшувався з 5 до 10 років.  
 8 серпня 1936 р. запроваджено новий вид кримінального покарання - 

ув’язнення до тюрми. На хвилі сталінських репресій приймається Закон СРСР 

від 2 жовтня 1937 р., який за державні злочини дозволяє застосовувати розстріл 

і позбавлення волі на строк до 25 років [3, С.169]. 
 Вершиною сталінської кримінальної політики стала постанова ЦВК 

і РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації 

і зміцнення суспільної  власності” (7 серпня 1932 р.), який дістав назву: “закону 

про п’ять колосків”. Було встановлено вищий захід “соціального захисту” 

розстріл з конфіскацією всього майна за крадіжку вантажів на залізничному і 

водному транспорті, за розкрадання колгоспного й кооперативного майна. 

Амністія засуджених заборонялася. Установлено, що позитивні зміни в 

кримінально-правовій охороні прав і вобод людини в УРСР стали можливі лише 

після засудження в 1956 р. культу особи Й. В. Сталіна. 
 Базуючись на засадах Основ кримінального законодавства СРСР та 

союзних республік, загальносоюзних кримінальних законах, Верховною Радою 

УРСР у 1960 р. було прийнято Кримінальний кодекс, який був чинним більше 

сорока років. 
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 Очевидно, що новостворена держава не може одразу розробити нове 

законодавство, яке б відповідало запланованій стратегії становлення та розвитку 

державності. Тому Україна, будучи правонаступницею УРСР, продовжила 

використовувати радянське законодавство, поступово приймаючи нові закони та 

підзаконні нормативно-правові акти, які мали відповідати новій українській 

правовій реальності. Проте зміни законодавства відбувалися не так швидко, як 

це було заплановано. Від часу здобуття незалежності впродовж наступних десять 

років в Україні діяло пристосоване до нових реалій кримінальне законодавство 

колишньої УРСР. Проте у березні 1992 р. з КК України були вилучені такі міри 

покарання, як заслання і вислання [4, С.3]. 
 Також були переглянуті склади державних злочинів, різко скорочувалося 

застосування виключної міри покарання — смертної кари. Виконуючи 

зобов’язання, які Україна взяла на себе при вступі до Ради Європи, з березня 1997 

р. було введено мораторій на призупинення виконання смертних вироків. 22 
квітня 2000 р. Верховна Рада скасувала смертну кару як вид кримінального 

покарання.  
 Новим поштовхом до впорядкування кримінального законодавства стало 

прийняття Конституції України (1996 р.). У рамках розробленої провідними 

вітчизняними ученими Концепції розвитку законодавства України на 1997 – 2005 
рр., визначалися пріоритетні завдання у процесі підготовки кримінального 

законодавства. 
Висновок. Для сучасної Української держави та її народу є надважливим 

отримання  науково  обґрунтованих  знань  та  усвідомлення ролі своїх предків у 
Національному державотворенні, формуванні системи права, зокрема  

кримінального, правозастосування упродовж усіх періодів їхнього 

цивілізаційного розвитку.  Володіння такими знаннями не лише розкриє для 
кожного сутність передумов походження українського кримінального 

права та 
умов його розвитку, але й сприятиме його якісному удосконаленню на 

сучасному етапі. Україна змінюється, а разом із нею змінюється й кримінальне 

процесуальне законодавство. Чи можна назвати КПК України ідеальним 

нормативно-правовим актом? Однозначно, що ні. Чинне кримінальне 

процесуальне законодавство є значно «важчим» у порівнянні з попереднім КПК, 

про що зазначають і теоретики, і практики. Найгірше, що може загрожувати 

будь-якій правовій системі — це застій. І навіть на прикладі реформування 

кримінальної юстиції можна з впевненістю стверджувати, що науковий та 

правовий пошук ідеальної моделі функціонування української держави 

продовжуються, що дозволяє нам з оптимізмом дивитися в майбутнє. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 
 

Анотація. Статтю присвячено комплексному дослідженню порядку 

працевлаштування молоді та неповнолітніх. У статті проаналізовано 

законодавство, яке регламентує умови працевлаштування молоді та 

неповнолітніх. Охарактеризовано особливості прийняття на роботу молоді та 

неповнолітніх в Україні та країнах ЄС. 
 
Abstract. The article is devoted to a complex research of the procedure for 

employment of youth and minors. The article analyzes the legislation that regulates the 
conditions of employment of youth and minors. The peculiarities of employment of 
youth and minors in Ukraine and EU countries are characterized. 

 
Вступ. Економічне і соціальне життя України зазнало серйозного 

реформування на межі XX – XXI століть. Зміни торкнулися всіх сторін життя 

суспільства, але особливо значні зміни спостерігаються у сфері трудового права. 

Крім того, що на даному етапі роботодавцями є приватні фізичні та юридичні 

особи, які не підконтрольні державі, і відродився ринок праці, посилилася 

приватна підприємницька діяльність, а разом з цим зросла кількість порушень 

трудових прав працівників, які не досягли віку 18 років. Особливо незахищеними 

у цій ситуації є категорія працівників до від 14 до 18 років. Ця ситуація, 

безперечно, вимагає від законодавця встановлення нових підходів до 

регулювання трудових відносин за участю неповнолітніх. 
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Виклад основного матеріалу. Норми трудового права виникали і 

розвивалися як захисна реакція на важкі умови праці, жорстоку експлуатацію 

найманих працівників, зокрема дітей. 
Основним міжнародним актом, що визначає права дитини, які повинні 

дотримуватися всіма країнами, що входять до Організації Об’єднаних Націй 

(далі – ООН) Декларація прав дитини 1959 року. Наголошуючи, що «людство 

зобов’язане давати дитині краще, що вона має», вона підтвердила право дитини 

користуватися «спеціальним захистом», «їй мають бути надані можливості та 

сприятливі умови, які б дозволяли їй розвиватися у соціальному бутті здоровим 

і нормальним шляхом, користуватися благами. соціального забезпечення» [1]. 
Зазначимо, що сама проблема дитячої праці, як шкідливої та небажаної, 

виникає тоді, коли не виконується хоча б одна з вимог Декларації, а саме: не 

дотримується належного мінімального віку прийому на роботу; дитина 

приймається працювати, у шкідливих для його здоров’я умовах; трудова 

діяльність дитини перешкоджає здобуття нею освіти; робота негативно впливає 

на фізичний розвиток організму дитини; характер виконуваної роботи морально 

калічить дитину; характер виконуваної роботи завдає шкоди розумовому 

розвитку дитини. 
У 1989 р. держави-члени ООН ухвалили Конвенцію про права дитини. 

Відповідно до п.1 ст. 32 Конвенції держави-учасниці визнають право дитини на 

захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може 

становити небезпеку для її здоров’я або бути перешкодою в отриманні нею 

освіти або завдавати шкоди її здоров’ю та фізичному, розумовому, духовному, 

моральному та соціальному розвитку. При цьому дитиною є кожна людська 

істота до досягнення 18 віку, якщо за законом, що застосовується до цієї дитини, 

вона не досягає повноліття раніше [2]. 
У п. 2 ст. 32 Конвенції закріплено таке: 
«2. Держави-учасниці приймають законодавчі, адміністративні та 

соціальні заходи, а також заходи в галузі освіти для того, щоб забезпечити 

здійснення цієї статті. З цією метою, керуючись відповідними положеннями 

інших міжнародних документів, держави-учасниці, зокрема: 
a) встановлюють мінімальний вік або мінімальний вік для прийому на 

роботу; 
b) визначають необхідні вимоги щодо тривалості робочого дня та умов 

праці; 
c) передбачають відповідні види покарання або інші санкції для 

забезпечення ефективного провадження цієї статті» [2]. 
Відповідно до ст. 8, 24 Міжнародного пакту від 16 грудня 1966 р. «Про 

громадянські та політичні права» ніхто не має права примушувати 

неповнолітнього до примусової чи обов’язкової праці, і кожна дитина без будь-
якої дискримінації має право на захист з боку сім’ї, суспільства та держави [3]. 

Мінімальний вік прийому на роботу найповніше регулюється в Конвенції 

МОП №138, ухваленій Генеральною конференцією МОП 26 червня 1973 року. 
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Стаття 1 Конвенції свідчить, що кожна держава, яка є членом МОП, для якої ця 

Конвенція має юридичну силу, зобов’язується здійснювати національну 

політику, яка має на меті забезпечити ефективне скасування дитячої праці та 

поступове підвищення мінімального віку для прийому на роботу до рівня, що 

відповідає найбільш повному фізичному та розумового розвитку підлітків [4]. 
Пункт 3 ст. 2 Конвенції каже, що мінімальний вік не повинен бути нижчим 

за вік закінчення обов’язкової шкільної освіти і, принаймні, не повинен бути 

нижчим за 15 років [4]. 
Грунтуючись на зазначених положеннях, чинний КзпП України в статті 

187 встановлює, «неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, 

у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі 

охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці 

користуються пільгами, встановленими законодавством України» [5]. 
За загальним правилом в Україні заборонено прийняття на роботу осіб 

молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його 

замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Допускається 

прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і 

середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи після 

досягнення ними 14-річного віку. 
Слід зазначити, що в законодавстві використовується поняття «легка 

праця», проте легальне визначення даного поняття відсутнє. Тому, можна 

підтримати думку О. А. Теличко, яка пропонує доповнити статтю 188 КЗпП 

України частиною, в наступній редакції: «Легка робота означає будь-яку працю, 

яка не є шкідливою для безпеки, здоров’я або розвитку молоді та не перешкоджає 

навчанню в школі, участі в програмах професійного спрямування чи навчання, 

затверджених компетентними органами, або їх здатності отримувати користь від 

навчання» [6, с. 63]. 
Регулювання праці неповнолітніх здійснюється й іншими законами 

України. Так, у статті 11 Закону України «Про охорону праці» закріплено 

«заборону залучати неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, 

надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення 

речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до 

переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я» [7]. 
Згідно КЗпП, «Тривалість робочого тижня для працівників віком від 16 до 

18 років складає 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів 

віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень. 

Крім того, тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального 

року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної 
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тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб 

відповідного віку» [5]. 
У трудовому праві розвинених країн специфіка правового регулювання 

праці неповнолітніх проявляється, насамперед, особливостях укладання 

трудового договору, наданні гарантій та компенсацій у процесі здійснення 

трудової діяльності, і навіть припинення трудового договору. Законодавством 

низки країн передбачається створення спеціальних органів, відповідальних 

реалізацію державної політики з ліквідації дитячої праці. 
Варто зауважити, що у Великій Британії вперше у світі було видано закони, 

що встановлювали тривалість робочого дня, а також особливі умови праці для 

дітей. В даний час у Великій Британії діє безліч актів, що регламентують дитячу 

працю. Насамперед, у відповідність до Закону Великобританії «Про освіту та 

професійні навички» 2008 року, що передбачає положення про освіту та 

професійну підготовку у тому числі осіб, які не досягли віку 18 років, таким 

особам дозволено працювати не більше 20 годин на тиждень [8]. У цьому 

випадку на роботодавця покладається обов’язок щодо забезпечення 

неповнолітнього працівника можливістю продовжувати навчання з метою 

здобуття професійних навичок. В іншому випадку законодавець передбачає 

відповідальність роботодавця у вигляді штрафу. Зазначимо, що укладання 

трудового договору з таким працівником без засвідчення в тому, що можливість 

для навчання збережено та вжито всіх необхідних та розумних заходів, впливає 

на дійсність трудового договору. 
Також у Великій Британії законодавчо встановлено особливості 

працевлаштування неповнолітніх. Згідно із Законом «Про права в галузі найму» 

підлітки можуть працювати з 13 років [9]. Як правило, неповнолітні підлітки в 

цій країні працюють у магазинах та невеликих кафе. Згідно з чинним 

законодавством, особа до 18 років не може працювати більше 8 годин на день 

або 40 годин на тиждень.  
В Ірландії відповідне регулювання передбачено у законі «Про захист 

молоді» 1996 року, який спрямований на охорону здоров’я молодих працівників 

та забезпечення того, щоб робота, яка виконується у шкільні роки, не загрожує 
навчанню молодих людей [10]. Цей закон застосовується до працівників віком 

до 18 років. Він визначає дітей як осіб віком до 16 років, а молодь як осіб віком 

від 16 до 17 років. Закон встановлює мінімальний вік для працевлаштування, 

інтервали відпочинку та максимальні робочі години та забороняє наймати на 

роботу в нічний час усіх осіб молодше 18 років.  
Відповідно до Закону роботодавці не можуть наймати дітей віком до 16 

років на постійну роботу. Діти віком 14 і 15 років можуть бути працевлаштовані 

на легку роботу на час шкільних канікул, при цьому у них має бути збережено 

право на щонайменше 21 вихідний день. Також дана категорія працівників може 

працювати в процесі навчання за освітньою програмою, якщо ця робота не є 

шкідливою для їхнього здоров’я, безпеки та розвитку.  
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Діти віком 15 років можуть займатися легкою роботою по 8 годин на 

тиждень протягом навчального семестру. Максимальний робочий тиждень для 

дітей поза школою становить 35 годин. Максимальний робочий тиждень для 

дітей віком 16 та 17 років становить 40 годин, а максимальний день - 8 годин. 
У Фінляндії питання правового регулювання праці неповнолітніх 

вирішуються досить вдало. Захист молодих працівників передбачений Законом 

«Про працюючу молодь» 1993 року та в декретах, виданих відповідно до цього 
закону [11]. 

Трудовий договір у Фінляндії може бути укладений з особою, якщо вона 

досягла 15 років і завершила свою обов’язкову загальну освіту. Особа, яка не 

закінчила навчання, може працювати не більше половини шкільних канікул або 

протягом обмеженого періоду протягом навчального року. Підліток, якому 

виповнилося 14 років, може працювати за винагороду тільки з дозволу свого 

законного представника. Дитина з 13 років і молодша може працювати за 

винагороду лише за дозволом, виданим спеціальним органом з охорони праці. 
Висновок. Таким чином, аналіз наведеного вище правового регулювання 

показує, що законодавство цих країн націлене на викорінення дитячої праці за 

допомогою встановлення мінімального віку для працевлаштування та 

запровадження ефективних правозастосовних механізмів. Також проявляється 

тенденція, що свідчить про прагнення сформувати національну політику, що 

відповідає загальновизнаним принципам та нормам міжнародного трудового 

права. 
 

Список використаних джерел: 
1. Декларація прав дитини 1959 року. 

URL:https://www.content.net.ua/registration/content/ua3878/pages/f33823.html  
(дата звернення: 23.09.2022) 
2. Конвенцію про права дитини 1989 р. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення: 

23.09.2022) 
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text  (дата звернення: 

23.09.2022) 
4. Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу N 

138 від 26.06.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054#Text (дата 

звернення: 23.09.2022) 
5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. ВВР, 

1971, додаток до № 50, ст. 375 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-
08#Text 

6. Телично О А. Адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу у сфері охорони праці молоді. Право і суспільство. 2016. 

№ 1 (ч. 2). С. 59-64. URL:https://www-irbis--nbuv-gov-ua.translate.goog/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF

https://www.content.net.ua/registration/content/ua3878/pages/f33823.html
https://www.content.net.ua/registration/content/ua3878/pages/f33823.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://www-irbis--nbuv-gov-ua.translate.goog/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Pis_2016_1(2)__13&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-irbis--nbuv-gov-ua.translate.goog/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Pis_2016_1(2)__13&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc


580 
 
 

=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FI
LA%3D&2_S21STR=Pis_2016_1(2)__13&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=r
u&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc 

7. Закон України Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694-XII. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668 
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 

8. Education and Skills Act 2008. The Official Home of UK Legislation. 
URL:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/contents (дата звернення: 

24.09.2022) 
9. Employment Rights Act 1996. The Official Home of UK Legislation. 

URL:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents (дата звернення: 

24.09.2022) 
10. Protection of Young Persons (Employment) Act 1996. 

URL:https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/44631/117071/F-
1269319815/IRL44631.pdf (дата звернення: 24.09.2022) 

11. Young Workers’ Act 1993. 

URL:https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1993/en19930998_20091571.pdf 
 (дата звернення: 25.09.2022) 
 
 

Ігор ГАЙДАЙ* 
студент 3 курсу, 

факультет менеджменту та права,  
Вінницький національний аграрний університет, 

Вінниця, Україна  
 

КОМПЛАЄНС: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
 Анотація. У цій статті досліджено концептуальну та правову природу 

комплаєнс-контролю як засобу самоорганізації, призначеного для обліку ризиків, 

у тому числі підприємницьких, та запобігання можливим порушенням. Крім 

того, досліджуються ключові проблеми та перспективи відповідності. 

Останнє століття, яке спонукало вражаючий технологічний прогрес у всіх 

сферах діяльності, стало свідком безпрецедентних змін у структурі глобальної 

економіки та суспільства, посилюючи взаємодію та взаємозалежність між 

національними економіками, що призвело до явища, відомого як глобалізація. 

Компанії, які прагнуть отримати позитивні показники зростання за рахунок 

зовнішньої торгівлі, повинні не тільки адаптуватися до потреб потенційних 

іноземних споживачів, а й розуміти мінливий зміст зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що впливають на їх діяльність. 
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Abstract. This article examines the conceptual and legal nature of compliance 
control as a means of self-organization, designed to account for risks, including 
entrepreneurial ones, and prevent possible violations. In addition, key compliance 
issues and perspectives are explored. Driven by spectacular technological advances in 
all spheres of activity, the last century has witnessed unprecedented changes in the 
structure of the global economy and society, increasing the interaction and 
interdependence between national economies, leading to the phenomenon known as 
globalization. Companies that seek to obtain positive growth indicators due to foreign 
trade must not only adapt to the needs of potential foreign consumers, but also 
understand the changing content of external and internal factors affecting their 
activities. 

 
Вступ. Сьогодні жодна компанія не може працювати без комплаєнсу, 

незалежно від сфери діяльності. Хочемо ми цього чи ні, але вимоги світу до 

абсолютно всіх галузей і індустрій посилюються. У рамках міжнародного 

співробітництва ця тенденція простежується на індивідуальному національному 

та міждержавному рівнях. Що це означає для підприємців? Нові правила  
з’являються швидко і часто несподівано, а покарання за їх недотримання можуть 

бути суворими. Будь-яка підприємницька діяльність повинна відповідати 

чинному законодавству, внутрішнім правилам і положенням про ділову етику. 

Порушення будь-якої з цих вимог може призвести до значної фінансової та 

репутаційної шкоди на внутрішньому та зовнішньому ринках: штрафи, 

призупинення діяльності, судові позови тощо. Враховуючи обмеження 

глобалізації, одним із способів зменшити ризик такого негативного впливу на 

компанії є ефективне управління діяльністю з комплаєнсу. 
Виклад основного матеріалу. Комплаєнс – буквально означає 

дотримання певних правил, вимог або умов. 
У контексті бізнесу комплаєнс означає законність дій компанії в цілому і 

кожного її співробітника, від найкраших  топ-менеджменту до всіх філій і 

підрозділів. В очах контрагентів комплаєнс-перевірка підтверджує, що ви 

відповідаєте вимогам законодавства, запропонованим правилам, нормам певних 

стандартів або умовам договору [1]. 
Щоб не потрапити в неприємності (штрафи, збитки, репутацію), кожен 

бізнес повинен дотримуватися певних норм і правил. Перший – це законодавчий 

аспект. Це комплаєнс – компанія дотримується всіх необхідних принципів і 

суворо дотримується законодавства: від стандартів реєстрації співробітників до 

ділової етики у співпраці з партнерами; від міжнародного та національного 

законодавства до внутрішніх правил компанії. Тому підприємство завоювало 

гарну репутацію на ринку та довіру клієнтів і партнерів. Якщо точніше, 

комплаєнс – це певний показник компанії, який не дозволяє своїм 

співробітникам порушувати закон або корпоративну етику. Комплаєнс – це 

система заходів управління та контролю компанії, спрямована на запобігання та 
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подолання ризику невідповідності вимогам законів, правил, стандартів і 

рекомендацій (особливо контролюючих органів). 
Комплаєнс допомагає мінімізувати ризики та «підстелити соломку» для 

бізнесу, щоб ні інспекційна служба, ні її партнери, клієнти чи інвестори не могли 

висувати до неї претензій. Це можливість виявити та виправити недоліки до того, 

як це помітять інші. Щоб відповідність працювала, відповідати повинні всі: від 

вищого керівництва до експертів найнижчого рівня. Міжнародні та національні 

правові норми та стандарти поглибились і стали настільки складними, що 

звичайним працівникам важко слідкувати за їхніми змінами та виконувати їх. 

Тому цьому питанню слід приділити особливу увагу та підходити системно. Це 

вимагає відповідності. Крім того, існують неофіційні етичні питання, які 

виходять за межі законодавства, але вони можуть створити проблеми та ризики 

для репутації компанії в майбутньому. 
Наприклад, горезвісне «кумівство» при отриманні посади. Комплаєнс-

офіцер, який не стежить за змінами законодавства (для цього є окремі експерти), 

визначає ризики, з якими може зіткнутися бізнес у різних сферах: від роботи з 

людьми до кіберзахисту, дотримання прав людини, репутаційних ризиків .  

Поняття «комплаєнс» існує вже понад півстоліття. Все почалося з серії 

корупційних скандалів у США в 1970-х роках. Ухилення від податків, 

приховування боргів, змова з конкурентами для створення монополій — все це 

випливало назовні, викликало резонанс і призводило до резонансних судових 

справ. Тоді бізнес вирішує: такі проблеми треба передбачати і репутацію дбати. 

У результаті перші спеціалісти з комплаєнсу з’явилися в компаніях США ще у 

1980-х роках. Вони гарантують, що компанії дотримуються ділової етики та всіх 

законів і нормативних актів. Зараз майже всі американські та європейські 

компанії мають контроль відповідності. 
 Це внутрішні відділи, які перевіряють, чи компанія працює законно та 

етично. Тренд прозорості та відкритості бізнесу в Україні зростає з кожним 

роком. Ділова етика стає важливою частиною ділової культури нашої країни. 

Однією з причин є те, що бізнес виходить на міжнародні ринки, залучає 

іноземних інвесторів і партнерів, бере участь в акселераторах і виставках у США 

та Європі. На цих ринках репутація відіграє провідну роль. Це було особливо 

важливо під час війни, коли навіть підприємства, які не мали наміру виходити на 

західні ринки, почали включати це у свої стратегії. Відновлення комплаєнсу 

компанії не є швидким процесом, тому варто почати зараз, щоб підготуватися до 

розширення бізнесу на міжнародний рівень. Крім того, війна додала нових 

ризиків: компаніям потрібно уважніше підходити до вибору партнерів і 

підрядників, укладати контракти з іноземними компаніями. 
Тому багато українських компаній створюють повні відділи комплаєнс 

контролю. Подібні підрозділи є в ДАТАГРУП, Новій Пошті та українських 

представництвах міжнародних компаній, таких як Київстар, Carlsberg Ukraine, 

AB InBev Efes, Агро-Регіон Україна, Goodwell Україна. Згідно з опитуванням 

Європейської Бізнес Асоціації, близько половини українських підприємств з 
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різних галузей дуже стурбовані відповідністю та залучають зовнішніх експертів. 

До речі, саме цього очікують від українських компаній їхні клієнти. За даними 

опитування UNIC, майже 70% українців готові платити більше за товари та 

послуги, якщо вони впевнені, що купують у чесної компанії. Невідповідність 

може призвести до фінансових витрат і зашкодити репутації компанії. 

Недотримання правил (навіть ненавмисне) може призвести до штрафів або 

втрати ліцензії. Потенційні партнери або великі клієнти не захочуть мати справу 

з компанією, якщо це буде порушення етики. 
Під час війни (і після перемоги) відповідність допоможе захиститися від 

репутаційних і фінансових ризиків, пов’язаних із роботою з Росією та 

компаніями, які перебувають під санкціями. Наприклад, незважаючи на 

репутаційний збиток, Nestlé і Coca-Cola зазнали багатомільйонних фінансових 

збитків і відстрочили вихід з російського ринку. Навпаки, дотримання правил 

допоможе підприємствам вийти на міжнародні ринки, забезпечити інвестиції, 

підвищити впевненість працівників (таким чином спростивши процес найму) і 

покращити репутацію підприємства на ринку. Найважливіше те, що 

відповідність допоможе розрахувати можливі ризики та передбачити проблеми. 

Важливо, щоб відповідність була не лише формальною та на папері, а й справді 

відповідала цінностям і діям компанії. Тільки тоді це принесе бажаний результат. 

Загалом їх можна розділити на три типи: фінансові порушення, операційні 

порушення та комерційні порушення. Наприклад, одна компанія виплачує 

неофіційну «премію» топ-менеджменту іншої компанії за вибір правильного 

виконавця. 
Порушення законодавства про пожежну безпеку чи працю, спроба 

оптимізувати податкові надходження нечесними методами – все це порушення 

законодавства, яке може мати серйозні наслідки для бізнесу. Загалом усі ризики 

відповідності можна розділити на три широкі категорії: фінансовий ризик, 

операційний ризик і бізнес-ризик. Прикладами порушень комплаєнс є неофіційні 

винагороди та/або інші негласні «бонуси» клієнтам або партнерам, за допомогою 

яких представники компанії пропонують більш вигідні умови співпраці. Крім 

того, порушення пожежної безпеки чи охорони праці – це можливість для 

державних наглядових органів висунути претензії. Крім того, недоотримання 

запланованих доходів або втрата репутації внаслідок недотримання банком 

вимог законодавства, регуляторної поведінки, ринкових стандартів, правил 

добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, конфлікту інтересів, 

внутрішніх документів банку. 
У сучасному бізнес-середовищі термін «комплаєнс» сьогодні став 

синонімом доброчесного та дієвого управління. Водночас практика комплаєнс 

на підприємстві є «міждисциплінарною» управлінською діяльністю, що може 

зараховувати наступні компоненти: антимонопольний, антикорупційний, 

договірний, забезпечення здоров’я та безпеки персоналу, забезпечення 

кібербезпеки, захисту персональних даних, інсайдерської та конфіденційної 

інформації, запобіганню шахрайству, екологічний, етичний, 
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інформаційний,  корпоративний, податковий, протидії відмиванню грошових 

коштів та легалізації доходів, регуляторний, репутаційний, технічний, 

уникнення конфлікту інтересів, фінансовий тощо. Конкретний набір 

компонентів комплаєнс-програми підприємство визначає самостійно [3]. 
Отже, насамперед комплаєнс-фахівці повинні мати досвід роботи 

юристом, рідше – фінансистом чи аудитором. З огляду на специфіку комплаєнс-
контролю, освоїти його повністю здужають грамотні фахівці в юридичній і 

фінансовій сферах. 
Варто зазначити, що в наших реаліях професійних комплаєнс-контролерів 

катастрофічно не вистачає. Наразі кадри переважно набирають із власних 

внутрішніх джерел – юристів, аудиторів або фахівців напряму «фінансовий 

моніторинг». Але варто розуміти – цього недостатньо. 
Крім встановлення вимог до кваліфікації фахівців у сфері комплаєнс, 

спостерігається яскраво виражена потреба створення навчальних центрів, де 

була б можливість здобувати знання, розширені міжнародною практикою. На 

сьогодні в Україні такого немає, а у вищих навчальних закладах необхідні 

дисципліни теж не викладають [2]. 
Висновок. Абсолютно всі компанії, великі чи малі, мають бути сумісними. 

Адже малий бізнес може бути не в змозі на штрафи за недотримання закону. 

Удар по репутації такого бізнесу може бути вирішальним. Не кажучи вже про 

великі компанії, де управління ризиками є критичним, оскільки одна помилка 

може коштувати мільйони доларів. Закону, який би зобов’язував усі українські 

підприємства запроваджувати комплаєнс-контроль, ще не існує. Однак цього не 

уникнути, якщо ви працюєте з іноземними партнерами. Деякі сфери, такі як 

банківська справа та фінанси, мають такі правила, але з огляду на ризики війни 

та реконструкції обсяг вимог відповідності може розширитися. Наприклад, якщо 

українська компанія відкриває рахунок в іноземному банку, її репутація має 

відповідати західним стандартам. Ви повинні продемонструвати це за 

допомогою засобів контролю відповідності. Але хоча законодавство не вимагає, 

щоб компанії мали експертів із відповідності, управління ризиками має 

розглядати кожен керівник. 
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ПРОБЛЕМАТИКА УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 

СТАНУ 
 
Анотація. На сьогоднішній день, питання укладення шлюбу під час дії 

воєнного стану залишається досить актуальним та важливим для нашої 

держави. Це є передбачено такими причинами , як початок повномасштабної 

війни 
 
Abstract. To date, the issue of marriage during martial law remains quite 

relevant and important for our country. This is predicted by such reasons as the 
beginning of a full-scale war on the territory of our country.и на території нашої 

країни. 
 
Вступ. Як вбачається зі статистики, під час дії воєнного стану зросла 

кількість реєстрації шлюбів в Україні. Станом на липень від початку 2022 року в 

Україні одружилося більше 102 тисяч сімей. В умовах воєнного стану така 

тенденція є правильною з точки зору закону та наслідків шлюбу, тому що дає 

змогу впорядкувати питання про майно подружжя, виховання дітей та 

спадкування. Адже у випадку, якщо шлюб між чоловіком та жінкою не був 

зареєстрований, під час поділу майна подружжя та/або спадкування вимагають 

додатково підтверджувати у судовому порядку те, що особи проживали у 

цивільному шлюбі.  
За весь період воєнного стану органи державної реєстрації актів цивільного 

стану (далі – ДРАЦС) не зупиняли своєї роботи, а тому зареєструвати шлюб 

перешкод не було і немає. Виняток, звичайно, становили території, на яких 
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велися активні бойові дії або де приміщення ДРАЦСу було фізично знищено. 

Але навіть за таких умов перешкод, як таких, не існувало, оскільки шлюб можна 

було зареєструвати у найближчому працюючому відділі ДРАЦС. 
Виклад основного матеріалу. Ще давньогрецький мислитель Платон 

зазначав, що у добре влаштованій державі першими законами повинні бути ті, 

які регулюють шлюб. І це цілком закономірно, адже ні людина, ні сім’я не 

можуть існувати в суспільстві самі по собі. А найважливішою передумовою 

виникнення сім’ї, її основою є шлюб. 
Конституцією України визначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді 

жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. 

З цього приводу не можна не згадати слова Л. Анспахера: «Шлюб являє собою 

відносини між чоловіком і жінкою, де незалежність обох сторін однакова, 

залежність – обопільна, а обов’язки – взаємні». 
Шлюб – це вільний рівноправний союз чоловіка та жінки укладений з 

дотриманням порядку та умов встановлених законом, який утворює сім’ю та 

породжує між чоловіком та жінкою особисті майнові та немайнові права та 

обов’язки. 
Шлюбна форма організації сімейного життя завжди була і продовжує 

залишатися основною, бажаною, домінуючою. Притягальна сила державної 

реєстрації шлюбу – правова, психологічна, морально-етична – зберігає свою 

цінність. За допомогою державної реєстрації шлюбу перевіряється дотримання 

нареченими законів шлюбу. Статистика шлюбів дає можливість спостерігати 

демографічні процеси, виробляти засоби впливу на них з боку держави. 
На відміну від Кодексу про шлюб та сім’ю України новим Сімейним 

кодексом передбачено, що заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та 

чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за 

їхнім вибором, тоді як раніше заяву можна було подати за місцем проживання 

нареченого, нареченої або їх батьків. 
Заява про реєстрацію шлюбу подається особисто жінкою та чоловіком. 
Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто 

подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх 

представники. При цьому треба мати на увазі, що повноваження представника 

на подання такої заяви теж мають бути нотаріально засвідчені. 
Умовами вступу в шлюб є взаємна вільна згода жінки та чоловіка на 

укладення шлюбу, досягнення на день реєстрації шлюбу шлюбного віку та 

відсутність перешкод до укладення шлюбу. 
Для жінки шлюбний вік становить 17 років, для чоловіка – 18 років. Однак 

Кодексом передбачено, що за заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за 

рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що 

це відповідає її інтересам. 
Шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів 

цивільного стану. 
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За заявою наречених реєстрація шлюбу в урочистій обстановці може бути 

проведена в іншому місці, наприклад за місцем їхнього проживання, за місцем 

надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не 

можуть з поважних причин прибути до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану. Це стосується і осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі: 

працівники відділів реєстрації актів цивільного стану виїжджають туди для 

реєстрації їх шлюбу. 
Щодо часу реєстрації шлюбу, то вона відбувається після спливу одного 

місяця від дня подання особами відповідної заяви. 
За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації 

актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу раніше цього строку. У разі 

вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо існує безпосередня 

загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання 

заяви. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник 

державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію 

шлюбу, але не більше як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути 

оскаржене до суду. 
Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про 

реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її 

подання. 
Документом, що підтверджує реєстрацію шлюбу, є свідоцтво про шлюб, 

яке видається органом реєстрації актів цивільного стану. 
Форма реєстрації шлюбу: 
1) Державна; 
2) релігійна (Греція, Ізраїль, Мусульманські країни); 
3) змішана (включає в себе державну та релігійну; наприклад, в Україні 

можлива і державна, і релігійна форми реєстрації шлюбу. Проте без державної 

реєстрації шлюбу релігійна реєстрація не відбувається). Поряд з офіційно 

зареєстрованими формами шлюбу існує інша форма організації сімейного життя 

чоловіка та жінки, а саме «цивільний шлюб», «фактичний шлюб» (в 

давньоримському праві – «конкубінат»). Особливість таких відносин - 
відкритість, відсутність перешкод для укладення шлюбу. В Україні ще однією 

особливістю є визнання майна спільною сумісною власністю (як і в рамках 

шлюбних відносин). 
Відповідно до ст. 32 Сімейного кодексу України, державна реєстрація 

шлюбу проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану через 

1 місяць після подання чоловіком та жінкою відповідної заяви. За наявності 

поважних причин керівник органу ДРАЦС дозволяє реєстрацію шлюбу до 

спливу цього строку. 
Водночас охочі можуть зареєструвати шлюб у рамках пілотного проєкту 

«Шлюб за добу». Проте цей проєкт запроваджено не всюди. Детальніше 

ознайомитись з відповідними населеними пунктами можна за посиланням. 

https://bit.ly/2QmERy8
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У зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням російської 

федерації в Україну та введенням 24 лютого 2022 року Указом Президента 

України № 64 воєнного стану держава розробила окремий механізм реєстрації 

шлюбу для військовослужбовців, які не мають можливості бути фізично 

присутніми під час такої реєстрації. 
Для того, щоб укласти шлюб дистанційно, тобто без присутності 

нареченого або нареченої, військовослужбовцю необхідно подати відповідну 

заяву безпосередньому командиру, в якій обов’язково зазначити відомості про 

себе та наречену (нареченого), зокрема прізвище, власне ім’я та по батькові (за 

наявності), дату народження, громадянство, а у разі зміни прізвища – відомості 

про обране прізвище. Ця заява одночасно є й підтвердженням факту надання 

згоди військовослужбовцем на укладення шлюбу. 
Надалі командир, у свою чергу, засвідчує справжність підпису на заяві та 

надсилає її до відділу ДРАЦС, до якого подано заяву про державну реєстрацію 

шлюбу нареченим (нареченою), або до іншого відділу ДРАЦС чи до 

територіального органу Міністерства юстиції України, які провадять діяльність 

під час воєнного стану. 
До того ж, згідно із законодавством, на час дії в Україні правового режиму 

воєнного стану державну реєстрацію актів цивільного стану проводить будь-
який орган за зверненням заявника. 

За можливості військовослужбовець може бути присутнім під час 

реєстрації шлюбу за допомогою відеозв’язку. 
Окрім того, в умовах воєнного стану сам факт реєстрації шлюбу може 

засвідчуватись актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім 

командиром військовослужбовця. 
Сам же акт може складатися без особистої присутності одного чи обох 

наречених, але з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із 

наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими. 
Актовий запис про шлюб складається в день отримання відділом ДРАЦС 

заяви про реєстрацію шлюбу або акту. 
Таким чином, військовослужбовці, які захищають незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України та знаходяться далеко від своїх 

наречених, отримали можливість укладати шлюб дистанційно. 
Утім, що стосується процедури розлучення, то вона не змінилася. 
Шлюб розривається: 
▪ за спільною заявою подружжя, яке не має дітей (стаття 106 СК України); 
▪ за заявою одного з подружжя (стаття 107 СК України); 
▪ за рішенням суду: за спільною заявою подружжя, яке має дітей (стаття 

109 СК України), або за позовом одного з подружжя (стаття 110 СК України)», 

— сказано у повідомленні. 
Висновок. Отже, як і раніше, так і на сьогоднішній день залишається для 

всіх потрібною  процедура укладення шлюбу. Укладення шлюбу може 

відбуватись в різних випадках , і не виключенням є дія воєнного стану на 
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території країни. Під час дії воєнного стану державна реєстрація шлюбу 

відділами державної реєстрації актів цивільного стану може проводитися без 

особистої присутності нареченого (нареченої), якщо один із наречених є 

військовослужбовцем ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної 

прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, 

іншого утвореного відповідно до законів України військового формування, а 

також поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-
виконавчої служби, особою начальницького складу Національного 

антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівником закладу 

охорони здоров’я. 
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Вінниця, Україна 
 

НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ОСНОВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. 
 

Анотація. У статті досліджуються нововведення що до кримінального 

законодавства України, що виникли в умовах воєнного стану. Розкривається 

питання змін, яких  потребує кримінальне право в сьогоднішніх умовах, та як 

змінилося досудове розслідування в умовах воєнного стану. 
  
Abstract. The article examines the innovations in the criminal legislation of 

Ukraine that arose in the conditions of martial law. The question of the changes that 
criminal law needs in today’s conditions and how the pre-trial investigation has 
changed in the conditions of martial law is revealed. 

 
Вступ. Збройна агресія РФ призвела до ряду викликів для здійснення 

кримінального провадження на території України. Необхідність внесення змін 

до кримінального процесуального законодавства України виникла ще у 2014 році 

з моменту початку тимчасової окупації Кримського півострову та окремих 

районів у Донецької та Луганської областей, початок якої встановлення 

положеннями Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15 квітня 2014 

року. Проте за вісім років триваючого збройного конфлікту всі проблемні 

питання так і не були ґрунтовно опрацьовані.                                    
24 лютого 2022 року Указом Президента № 64/2022 було введено воєнний 

стан у відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на 

територію України. Ракетні обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, терор та 

напади на населення й активні бойові дії на значній території держави призвели 

до фіксації значної кількості злочинів проти основ національної безпеки, а також 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Станом на 1 серпня 2022 
року з моменту широкомасштабного вторгнення правоохоронними органами 

України було зареєстровано  25161 кримінальне правопорушення за фактами 

вчинення порушень законів та звичаїв війни (за ст. 438 Кримінального кодексу 

України) та 12340 злочинів проти національної безпеки (за ст. 110, 111, 111-1, 
111-2, 113 та ін. Кримінального кодексу України). Система правосуддя України 

знову опинилась у ситуації 2014 року, тільки тепер у значно більших масштабах 

[7]. 
Виклад основного матеріалу. Наразі перед наукою постало завдання 

щодо окреслення змін, яких потребує кримінальне право. Адже сьогодення 

вимагає підготовки нового блоку законів про кримінальну відповідальність за 

злочини у воєнний час. Оскільки формується нова галузь кримінального права, 

де лідерами мають стати науковці. Основним завданням круглого столу — бути 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T141207?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T141207?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T141207?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://t.me/pgo_gov_ua/5006
https://ips.ligazakon.net/document/view/T012341?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T012341?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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корисним для подальших законодавчих удосконалень, подальшого творення 

воєнного права і різних його аспектів.  
Тематика воєнних злочинів була предметом обговорення на засіданні 

Керівного комітету Європейської мережі суддівської освіти (EJTN), де були 

представлені очільники національних шкіл Європейського Союзу, а Національна 

школа суддів України виступала у статусі спостерігача. Була висловлена 

підтримка українським суддям і прокурорам з питань застосування воєнного 

права [2]. 
 Наразі доктрина кримінального правосуддя, кримінального судочинства, 

кримінального права має бути суттєво уточнена, як було зазначено вище, 

формується нова галузь кримінального права. А також зауважую, що сьогодні в 

полі зору знаходиться гібридне кримінальне судочинство, коли йдеться про 

взаємодію національних та міжнародних судів у переслідувані воєнних злочинів. 
Щодо протидії  злочинам проти основ нацбезпеки України, то П’ятого 

серпня Національна школа суддів провела для суддів і помічників суддів 

місцевих загальних та апеляційних судів всеукраїнський вебінар «Злочини проти 

основ національної безпеки України». 
Цим вебінаром НШСУ продовжила проведення циклу освітніх заходів, 

присвячених питанням судочинства, що спрямовані на захист національних 

інтересів суспільства й України від зовнішніх та внутрішніх загроз в усіх сферах 

життєдіяльності. Як спікери у вебінарі взяли участь судді місцевих загальних 

судів Петро Заруба та Ірина Шаповалова, прокурор Департаменту організаційно-
контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу 
Генерального прокурора Микола Туркот. Модерувала захід очільниця 

Харківського регіонального відділення Лілія Гуцал. 
Під час першої сесії учасники вебінару дослідили проблеми кваліфікації 

злочинів, передбачених статтями 109 і 110, 1141 КК України. Микола Туркот, 

зокрема, розповів про проблемні аспекти кваліфікації та правозастосування в 

справах, пов’язаних із перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил 

України й інших військових формувань. Натомість Микола Рубащенко 

акцентував увагу присутніх на діях, спрямованих на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 
 У ході другої сесії судді місцевих загальних судів Петро Заруба та Ірина 

Шаповалова висвітлили окремі питання кримінальної відповідальності за 

шпигунство й новели Кримінального кодексу України, пов’язані з розглядом 

справ про несанкціоноване поширення інформації щодо діяльності Збройних 

Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану [5]. 
Тепер поговоримо про те, як змінилося досудове розслідування в умовах 

воєнного стану. Так, 22 серпня 2022 року повернуто з підписом від Президента 

проєкт Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового 

розслідування в умовах воєнного стану” (реєстр. № 7370). А вже 29 серпня 

https://lex.activelex.com/#/act/16859270?unitId=art(109)
https://lex.activelex.com/#/act/16859270?unitId=art(110)
https://lex.activelex.com/#/act/16859270?unitId=art(114)ust(1)
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07397I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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відбулася розсилка оформленого акту. Як зазначено у пояснювальній записці, з 

метою забезпечення оперативного та ефективності розслідування злочинів в 

умовах воєнного стану, та особливо в районах проведення активних бойових дій 

або максимально наближених до них територіях, внесли відповідні зміни до 

статей 238, 241, 615 КПК України, щодо визначення порядку видачі трупу, 

освідування особи, затримання осіб, обрання або продовження строку тримання 

під вартою. 
Так, проєкт № 7370 ввів кілька нововведень до кримінального 

процесуального законодавства: 
- ввів в якості сторони кримінального провадження особу, стосовно якої 

зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв’язку з її 

смертю, - фактично закон намагається врегулювати ситуацію, коли під час 

досудового розслідування було зібрано докази, які були достатніми для 

повідомлення особі про підозру, проте цього не було зроблено через її смерть, 

надаючи правовий статус таким особам, у тому числі відновно можливості мати 

захисника; 
- надає повноваження слідчому або прокурору у межах кримінальних 

проваджень, які здійснюються в умовах воєнного стану (у порядку статті 615 

Кримінального процесуального кодексу України), надавати письмовий дозвіл на 

видачу трупа після проведення судово-медичної експертизи та встановлення 

причин смерті; 
- внесли доповнення до порядку проведення освідування особи в частині 

можливості проведення огляду одягу особи, в якому вона перебуває, його 

добровільного проходження та проведення відповідної слідчої дії особою тієї ж 

статі що і особа, освідування якої проводиться; 
- додали в якості підстави для закриття кримінального провадження до 

статті 284 Кримінального процесуального кодексу України смерть особи, 

стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв’язку з її 

смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації 

померлого; 
- змінили  перелік повноважень, які може виконувати керівник органу 

прокуратури замість слідчого судді в умовах воєнного стану за пунктом 2 

частини 1 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України (обмежили 

статті 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245248, 250 та 294 

Кодексу); 
- зменшили строк для вручення письмового повідомлення про підозру 

затриманій особі в умовах воєнного стану до сорока восьми годин; 
- змінено територіальну юрисдикцію суду, який розглядає під час воєнного 

стану обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності на суд, у межах територіальної юрисдикції якого 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T124651?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T124651?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об’єктивних 

причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, 

що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, 

передбаченому законодавством; 
Досить неоднозначною є пропозиція включити новий процесуальний 

статус особи з точки зору гарантій, закріплених у Конституції України стосовно 

індивідуального характеру юридичної відповідальності. Вказівка на те, що 

продовження кримінального провадження можливе для реабілітації померлого 

свідчить про запровадження правової фікції визнання вини померлої особи на 

підставі того, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, включення такої особи до 

переліку сторін кримінального провадження також передбачає розширення 

переліку осіб, що є стороною кримінального провадження з боку захисту. Також 

пропозиції не визначають чіткого моменту і підстави набуття процесуального 

статусу такою особою. 
Досвід роботи над змінами за період дії воєнного стану показує, що ці  

пропозиції, які вносяться до кримінального процесуального законодавства 

України, мають несистемний характер та не спрямовані у повній мірі на 

вирішення існуючих проблем у кримінальних провадженнях. При цьому 

необхідність здійснювати розслідування фактів порушення законів та звичаїв 

війни зобов’язує систему правосуддя України застосовувати на практиці 
міжнародні стандарти дослідження подібних фактів вчинення найтяжчих 

міжнародних злочинів, що зумовлює запровадження окремих механізмів збору 

та збереження доказів, проведення процесуальних дій, роботи з цифровими 

доказами, захисту свідків та потерпілих. Натомість дані питання не піднімаються 

у сфері законопроєктної діяльності [9]. 
Окремим аспектом є особливість взаємодії правоохоронних органів 

України з правоохоронними органами інших держав та міжнародними судовими 

інстанціями стосовно відправлення правосуддя за найтяжчі міжнародні злочини, 

зокрема Міжнародним кримінальним судом. На етапі досудового розслідування 

важливо забезпечувати єдиний стандарт збору доказів у відповідних 

провадженнях. Зокрема, 26 березня 2022 Генеральні прокурори України, Польщі 

та Литви підписали Угоду про створення спільної слідчої групи для 

розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території 

України. За повідомленням Офісу Генерального прокурора, діяльність групи 

буде зосереджуватись на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні 

інформацією та доказами воєнних злочинів, зібраними в ході розслідувань на 

території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. У 

подальшому до неї приєднались Естонія, Латвія та Словаччина. Також до Групи 

доєднався і Міжнародний кримінальний суд в якості учасника. Всі країни-
учасниці, крім України, ратифікували Римський статут та приєднались до 

Міжнародного кримінального суду, що вимагало приведення до відповідності їх 
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національного законодавства з урахуванням міжнародних стандартів, якими 

керується МКС. Тому у даному напрямку перед Україною залишається значний 

виклик з приводу забезпечення належної якості доказів, зібраних у межах 

діяльності спільної слідчої групи [4]. 
Крім того, новелами Кримінального процесуального кодексу України 

після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, стали норми щодо 

особливостей співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Ще одним 

недоречним положенням стало те, що законодавець заклав у Кодекс положення, 

що новели по співпраці з МКС будуть діяти виключно щодо тих, хто діяв за 

наказом РФ, умовно буде поширюватись лише на злочини з боку РФ. Через 

некоректні формулювання затверджених норм, на практиці вже виникають 

проблемні питання у сфері реалізації такої співпраці. Зокрема, стаття 624 

Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що процесуальні 

дії на території України на підставі та на виконання прохання Міжнародного 

кримінального суду може проводити Прокурор Міжнародного кримінального 

суду. Натомість подібні обмеження значно ускладнюють роботу Офісу 

Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні через вимогу його 

особистого залучення до проведення процесуальних дій і неможливість 

делегування повноважень слідчим Суду. 
Висновки. Збройний конфлікт на території України став непростою 

перевіркою стійкості кримінального процесуального законодавства та його 

практичного застосування. У порівнянні з 2014 роком, коли система правосуддя 

України вперше була вимушена досліджувати наслідки війни на власній 

території, події з 24 лютого 2022 року показали на практиці кримінальних 

проваджень чимало незасвоєних уроків. Кримінальне процесуальне 

законодавство України все ще потребує суттєвих змін, які комплексно мають 

вирішити проблему забезпечення ефективних розслідувань чисельних та 

масштабних порушень законів та звичаїв війни в умовах окупації та подолання 

наслідків збройного конфлікту. Пропозиції, які вносяться законодавцем у 

прив’язці до правового режиму воєнного стану не завжди відображають суть 

особливостей кримінального процесу у цих умовах. Якість процесуального 

закону є одним з ключових факторів подолання безкарності за найтяжчі злочини, 

що в умовах триваючого збройного конфлікту є запорукою досягнення 

справедливості для кожного постраждалого від дій агресора. 
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Анотація. У статті розповідається про поняття «права і свободи 

людини», охарактеризовуються види прав і свобод людини, міжнародні 

документи з прав людини і прав дитини; розвиває вміння тлумачити поняття 

«права і свободи людини», описувати види прав і свобод людини і наводити 

приклади; аналізувати зміст окремих статей Загальної декларації прав людини, 

Конвенції ООН про права дитини; виховувати в них повагу до прав та основних 

обов’язків людини і громадянина в умовах воєнного стану. 
 
Abstract. The article talks about the concept of “human rights and freedoms”, 

describes the types of human rights and freedoms, international documents on human 
rights and children’s rights; develops the ability to interpret the concept of “human 

rights and freedoms”, describe the types of human rights and freedoms and give 

examples; analyze the content of individual articles of the Universal Declaration of 
Human Rights, the UN Convention on the Rights of the Child; to inculcate in them 
respect for the rights and basic duties of a person and a citizen. 

 
Вступ. Права людини — комплекс свобод і юридичних можливостей, 

обумовлених існуванням людини в суспільстві. 
Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу 

окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу 

рівності. Право виступає як засобом забезпечення свободи, так і істотним 

засобом обмеження неузгоджених з суспільними потребами і уявленнями людей 

про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади. Встановлювані 

заборони й обмеження повинні бути доцільними з погляду гарантій свободи, а 

отже, і справедливими в умовах воєнного стану. 
Виклад основного матеріалу. Права і свободи людини окреслюють певну 

сферу автономного існування індивіда, його життєдіяльності як 

члена суспільства. Ці правові можливості мають розцінюватися як своєрідні 

юридичні блага, зміст яких полягає у встановленні і гарантуванні певних меж 

свободи/несвободи особи. Тому права і свободи людини є органічною складовою 

юридичною частиною особистості як соціальної характеристики людини, 

входять до її структури. Вони формуються історично в ході розвитку людської 

спільноти, і тому на кожному історичному етапі існує більша або менша 

сукупність прав і свобод [1]. 
Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом 

закріплення їх у конституції та інших законодавчих актах є першим і необхідним 

кроком до їх утвердження і реалізації. Однак тільки цим роль держави у сфері 

прав і свобод людини і громадянина не повинна обмежуватися. Вона має 

докладати всіх можливих зусиль для гарантування, охорони й захисту прав і 

свобод людини і громадянина, що визначає головний напрямок гуманізації 

держави, основні її гуманітарні характеристики в умовах воєнного стану. 
Так, згідно з приписами Конституції України, права і свободи людини і 

громадянина повинні визначати зміст і спрямованість діяльності Української 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


597 
 
 

держави, а їх утвердження і забезпечення розглядається як головний обов’язок 

держави [2]. 
Юридичні гарантії прав і свобод людини -  система норм, принципів, умов 

і вимог закону, які забезпечують здійснення, додержання та охорону прав та 

свобод людини, відновлення порушених прав. Важливими гарантіями є 

закріплення у ст. 21 і 22 Конституції України положень про те, що права і 

свободи людини є невідчужуваними та непорушними і при прийнятті нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод. Неприпустимість звуження існуючих прав і 

свобод — основний принцип правової держави., в силу якого при прийнятті 

нових законів неприпустимо будь-яке звуження змісту і обсягу існуючих прав і 

свобод людини. Закони, що містять права і свободи, не підлягають зміні в бік 

погіршення статусу особи [3]. 
Процедурні гарантії, які визначають порядок, способи, умови 

впровадження норм матеріального характеру шляхом чіткого визначення та 

дотримання процедури їх реалізації в умовах воєнного стану. 
Висновки.  Права і свободи людини - це можливості людини, необхідні їй 

для існування і розвитку. 
Права та свободи людині має гарантувати і забезпечити держава. Тому, 

хоча сім’я, любов, дружба, стосунки із сусідами теж пов’язані з певними 

правами і відповідальністю, поняття прав людини щодо них не застосовується. 

Права людини стосуються лише відносин людини і держави, яка закріплює їх у 

законах та інших правових актах в умовах воєнного стану. 
Оскільки права людини стосуються самого факту людського існування, їх 

не можна відняти чи втратити. Більшість прав людини є невід’ємними. Вони не 

можуть кимось відбиратися або скасовуватися, на них не може спокуситися 

держава. Ані найнижчий соціальний статус людини, ані фізичні вади або 

інтелектуальна обмеженість, ані будь-які інші особисті риси не можуть 

позбавити людину її прав і свобод. Неможливо і самій людині позбавити себе 

своїх прав, як не можливо перестати бути людиною. Права людини не можна 

продати чи купити, подарувати чи обміняти. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ 

ПОВОДЖЕННЯ 
З ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Анотація. У статті досліджено питання захисту тварин від 

жорстокого поводження та проведено порівняльний аналіз українського та 

зарубіжного законодавства. Також проаналізовано сучасний стан правового 

регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами. 
 
Abstract.  The article examines the issue of protecting animals from cruelty and 

conducts a comparative analysis of Ukrainian and foreign legislation. The current 
state of legal regulation of criminal responsibility for animal cruelty has also been 
analyzed. 

 
Вступ. Етика «благоговіння перед життям» А. Швейцера, в якій немає 

поділу на вище і нижче чи на більш цінне і менш цінне життя, набуває все 

більшого розвитку в сучасному суспільстві. Для глибоко моральної людини 

будь-яка форма життя є священною. Особливу увагу А. Швейцер приділяв 

подоланню антропоморфної обмеженості своїх попередників, поширюючи 

біблійну заповідь «не убий» за межі людських стосунків. Ці моральні категорії 

закріплені в міжнародному праві та законодавстві деяких розвинених країн. 
Необхідність захисту тварин від жорстокого поводження визнана на 

міжнародному рівні і становить систему моральних категорій і стандартів, 

згаданих вище. Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 року 

визнає моральну відповідальність людей перед тваринами, вказуючи на цінність 

домашніх тварин для суспільства та той факт, що людину і тварин пов’язують 

особливо тісні зв’язки.  Жорстокість відносно тварин завдає шкоди не лише їм.  

Така поведінка порушує суспільну мораль, а за умови їх вчинення в присутності 

малолітніх дітей розвиває у них жорстокість, агресивність, байдужість до 

страждань усіх живих істот та сприяє формуванню садистських нахилів. 

Суспільна небезпека такої поведінки полягає також у тому, що вона нерідко є 

чинником багатьох інших злочинів та злочинів проти життя та здоров’я людини. 
Тема жорстокого поводження з тваринами є соціально-правовою 

проблемою, яка відносно нещодавно стала розглядатися як окрема проблема у 

                                                             
* Науковий керівник: асистентка кафедри права ВНАУ Єлизавета ТИМОШЕНКО  



599 
 
 

кримінальному праві України. Вона є малодослідженою вітчизняними 

юристами. Разом із тим слід відмітити, що окремі аспекти проблеми стосовно 

жорстокого поводження з тваринами розглянуті в роботах таких вчених як 

О.О. Шуміло, Р.В. Вереша, В.В. Кузнєцов, у звітах громадських організацій та  

міжнародно-правових документах. 
Питання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з 

тваринами у вітчизняному кримінальному праві слід визнати недостатньо 

дослідженим. Однак, вивчення законодавства окремих зарубіжних країн, 

особливо тих, у законодавстві яких ця проблема, практично, вирішена 

(Республіка Польща та Федеративна Республіка Німеччина, далі Польща та 

ФРН,) дає можливість дійти конкретних висновків. 
Виклад основного матеріалу. У 1822 році Великобританія прийняла 

перший європейський закон про покарання тих, хто знущається над тваринами. 

Всeсвiтню фeдeрaцiю зaхистy твapин свopили лише y ХХ столiттi – y 1953 рoці, 

a Мiжнaроднe тoвapиство зaхистy твapин було засноване y 1959 році. Черeз рiк 

пicля злиття цих двoх oргaнiзацiй в oдну (це відбулося у 1981 р.), в 1982 рoці був 

пpийнятий iстopичний дoкумeнт Всесвiтня хартія природи, в якiй на 

глoбaльному рiвні була закріплена нoрма, щo усiм живим icтoтaм повиннa бyти 

нaдaнa мoжливiсть на безпeчнe iснувaння.  
Світова спільнота підтвердила своє бажання захистити тваринний світ від 

протиправних посягань. Результатом цього стали такі документи як: 

Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні від 13 

грудня 1968 р., Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 

що перебувають під загрозою зникнення від 03 березня 1973 р., Всесвітня 

Декларація прав тварин від 15 жовтня 1978 р., Європейська конвенція про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 

від 18 березня 1986 р., Європейська конвенція про захист домашніх тварин від 

13 листопада 1987 р. 
У державах-членах ЄС питання розведення та утримання домашніх тварин, 

особливо собак, регулюється переважно законодавством про захист тварин. 

Наприклад, у Німеччині є окреме Положення про собак. 
Розглядаючи Європейську конвенцію про захист домашніх тварин від 13 

листопада 1987 року, слід зазначити, що це була фактично перша спроба 

гарантувати нормальне існування не окремих вразливих або економічно цінних 

тварин, а домашніх улюбленців, людські знущання над якими найчастіше 

залишаються прихованими. З іншого боку, це документ, який безпосередньо 

стосується цінностей життя та благополуччя кожної тварини. Конвенція 

встановлює основні принципи утримання тварин, їх розведення та дресирування, 

а також визначає вік власників для купівлі та утримання домашніх тварин. 
Україна стала двадцять третьою державою, що підписала і ратифікувала 

цю Конвенцію Законом України № 578-VII від 18 вересня 2013 р [1]. В нашій 

державі правові відносини у сфері захисту тварин регулюються Законом України 

від 21 лютого 2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження» [2], 
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відповідно до якого відповідальність встановлюється Кодексом України про 

адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом [3] (далі – КК 

України). Кримінальна відповідальність за порушення законодавства в галузі 

використання тваринного світу зазначена і у ст. 63 Закону України від 13 грудня 

2001 р. «Про тваринний світ». 
Законодавство України щодо захисту домашніх тварин є недосконалим і, в 

цілому, не відповідає європейським нормам та стандартам. За жорстоке 

поводження із тваринами встановлена відповідальність у ст. 299 КК України, але 

слід окремо наголосити, що ця кримінально-правова норма в Україні практично 

не застосовується. Санкція ч. 1 ст. 299 КК України передбачає покарання у виді 

арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Ті 

самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються 

обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на 

строк від трьох до п’яти років. Дії, передбачені частинами першою або другою 

цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин, або 

повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом караються 

позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 
Аналізуючи зарубіжний досвід, необхідно розглянути норми кримінальної 

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами за кримінальним 

законодавством республіки Польща. 
У Законі Республіки Польщa від 27 серпня 1997 р. «Про захист тварин» [4] 

визначені: загальні принципи охорони тварин; правила перевезення домашніх 

тварин; правила усипляння та забою тварин; правила використання тварин для 

розважальних, видовищних, фільмових, спортивних та спеціальних цілей; 

правила захисту диких тварин; штрафи за порушення положень Закону. 
Закон стосується домашніх тварин, фермерських тварин, тварин, які 

використовуються для розважальних, видовищних, фільмових, спортивних і 

спеціальних цілей, тварин, які використовуються в дослідах, тварин, які 

утримуються в зоопарках; диких тварин; місцевих видів фауни.    
У Законі Республіки Польщa «Про захист тварин» чітко прописана 

заборона навмисно калічити тварину. Всі процедури, спрямовані на зміну 

вигляду тварини та виконання інших дій, ніж захист її здоров’я та нормального 

існування, зокрема, купірування (обрізання) вух та хвостів у собак, заборонені. 

До того ж, заборонена девокалізація (хірургічна операція, під час якої тваринам 

(найчастіше псам чи домашнім котам) роблять надріз на голосових зв’язках, 

позбавляючи їх можливості повноцінно видавати звуки). Слід зазначити, що 

Європейська конвенція із захисту домашніх тварин забороняє такі операції. Крім 

того, заборонено обрізання кігтів (за винятком медичних показань). Це 

положення є певним відображенням європейських стандартів у польському 

законодавстві щодо поводження із домашніми тваринами, оскільки Європейська 

конвенція про захист домашніх тварин забороняє такі дії. В Особливій частині 

Кримінального кодексу Республіки Польща (далі – КК РП) передбачене 

покарання за жорстоке поводження з тваринами (ст. 181 «Заподіяння шкоди 
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рослинному і тваринному світу»). Цей злочин вважається злочином проти 

довкілля. У ч. 1 ст. 181 КК РП вказано – хто викликає знищення рослинного або 
тваринного світу в значних розмірах, підлягає покаранню у виді позбавлення 

волі на строк від 3 місяців до 5 років, у ч. 2 ст. 181 КК РП – хто, всупереч 

обов’язковим правилам, які діють на території, що охороняється, знищує або 

пошкоджує рослини або тварин, завдаючи істотної шкоди, підлягає штрафу або 

покаранню у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк до 2 років. У КК 

України злочин, який полягає у жорстокому поводжені з тваринами (ст. 299 КК 

України), вважається злочином проти громадського порядку і моральності. 
Порівнюючи іноземне законодавство, слід окремо розглянути кримінальне 

законодавство Німеччини, оскільки вона перша європейською країна, яка 

гарантувала права тварин у конституції. 
У ФРН є п’ять основних нормативно-правових актів стосовно захисту 

тварин, а саме:Закон «Про захист тварин» (Tierschutzgesetz) [5], Положення «Про 

собак» (Tierschutz-Hundeverordnung) [6], Положення «Про професійне 

тренування/дресирування» (Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Tierpfleger/zur Tierpflegerin) [7], Загальне адміністративне регулювання щодо 

реалізації Закону «Про охорону тварин» (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Durchführung des Tierschutzgesetzes) [8], Положення «Про захист тварин під час 

перевезення» (Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport und zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates) [9].  
У ФРН на федеральному рівні відсутній обов’язок постійної ідентифікації 

(мікрочіпування) та реєстрації собак, але на рівні деяких федеральних земель 

такий обов’язок встановлений. У цій країні стягується податок на утримання 

собак, розмір якого варіюється в залежності від міста. В німецькій юриспруденції 

виділяють окрему галузь права – права тварин (Tierrechte), а також у цій сфері 

працюють адвокати. Будь-яка особа, яка має намір займатися комерційним 

розведенням чи торгівлею собака ми та/або котами, повинна отримати дозвіл від 

компетентних органів. Встановлені національні вимоги для отримання дозволу, 

який видається установами федеральних земель.  
Нині людство усвідомило, що для побудови сучасної правової держави 

необхідно створити правові механізми захисту не лише людей, а й тварин на 

засадах гуманізму, що є основою для визнання законодавства цієї країни 

найбільш досконалим та гуманним, що позитивно впливає на гуманізацію 

людського суспільства та є найбільш актуальним у наш час. Так, охорона тварин 

у ФРН є конституційним обов’язком держави. В Законі Федеративної Республіки 

Німеччина «Про захист тварин», в 11 розділі «Штраф і санкції» (Straf- und 
Bußgeldvorschriften) за жорстоке поводження з твариною, яке завдає їй біль чи 

страждання, а також за вбивство тварини, передбачене кримінальне покарання у 

виді позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу та адміністративне 

покарання у виді штрафу, розмір якого залежить від ступеню тяжкості 

вчиненого. При цьому, в КК ФРН взагалі не передбачена відповідальність за 
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жорстоке поводження з тваринами. Це узгоджується із особливостями 

кримінального права ФРН.  
Висновки. Захист тварин від жорстокого поводження є новою для 

вітчизняного законодавства соціально-правовою проблемою. Зарубіжне 

законодавство імплементувало численні правові акти, які дозволяють захистити 

тварин на законодавчому рівні. Наприклад, кримінальне законодавство ФРН 

передбачає юридичну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами як 

на правовому рівні, що є сукупністю кримінально-правових норм, так і на рівні 

спеціального зооправа. Польське законодавство передбачає можливість 

конфіскації тварини за рішенням суду або тимчасової чи постійної заборони на 

утримання тварини. 
Німецьке кримінальне законодавство легше реалізувати на національному 

рівні з метою подальшого розвитку концепції захисту прав тварин в 

кримінальному законодавстві України. 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК СУЧАСНИЙ ПРИНЦИП 

ПРАВОЗНАВСТВА ТА ПРАВОТВОРЕННЯ  
 
Анотація. Одне з найосновніших конституційних правил – верховенство 

права – вперше в нашій історії закріплено в Основному Законі України. Спочатку 

це було незвичним для наших юристів, і це явище стало об’єктом дослідження 

українських науковців із загальнотеоретичної юриспруденції. Сьогодні в Україні 

є велика кількість науково-корисних статей із красивим поняттям 

«верховенство права» в назві. 
 
Abstract. One of the most basic constitutional rules – the rule of law – is 

enshrined in the Basic Law of Ukraine for the first time in our history. At first, this was 
unusual for our lawyers, and this phenomenon became the object of research by 
Ukrainian scientists from general theoretical jurisprudence. Today, Ukraine has a 
large number of scientifically useful articles with the beautiful concept of “rule of law” 

in the title. 
 
Вступ. Верховенство права є основним принципом права, це означає, що 

ніхто не стоїть над законом, ніхто не карається державою, крім порушення 

закону, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за правопорушення 

інакше як за законом, тобто встановлено абсолютне верховенство закону. 

Верховенство права різко контрастує з уявленням про те, що правителі, 

законодавці стоять над законом, що характерно для римського права, 

радянського права, нацистського права та деяких інших правових систем. 
Існує певна дискусія щодо основних елементів поняття правовладдя. 

Такими елементами є: 
1. законність — включно з прозорою, підзвітною та демократичною 

процедурою запровадження приписів права; 
2. юридична визначеність; 
3. заборона самовільності; 
4. доступ до правосуддя в незалежних і безсторонніх судах — включно 

із судовим контролем щодо адміністративних актів; 
5. повне поважання людських прав; 
6. відсутність дискримінація та повна рівність перед законом. 

                                                             
* Науковий керівник: асистентка кафедри права ВНАУ Єлизавета ТИМОШЕНКО  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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В Україні принцип верховенства права (правовладдя) встановлено ч. І  

статті 8 Конституції. 
Термін застосовують приблизно від ХVII століття, хоча сама ідея такого 

явища набагато старша. До прикладу, грецький філософ Арістотель казав: 
«Закон повинен правити». 

Виклад основного матеріалу. Верховенство права є справжнім 

відображенням превентивної нормальності. Порівнюється розвиток природних 

прав людини та розвиток об’єктивної правової системи. Суб’єктивні закони, 

природні права людини завжди вищі, по-перше, тому що вони повинні «нести» 

об’єктивні юридичні права. Принцип верховенства права є однією з основних 

ознак сучасного соціального права. Країна, де закон підкоряється державній 

владі, основним правам людини та соціальним правам є повністю правильним 

варіантом розвитку суспільства. Безпека — це безкоштовне благо, яке базується 

на ухвалених законах і не може змінюватися. Правовою, тобто специфічною 

рисою такої держави як вищої форми політичного буття є дотримання права 

(закону) та його верховенство. Ідея природного права, яке увібрало в себе всі 

найважливіші людські цінності. 
Взагалі, виділяється дві основні концепції верховенства права: формальне 

(або «вузьке») та матеріальне (або «широке») визначення цього терміну. 
1. Формальне тлумачення верховенства права не стосується питання 

«справедливості» самого закону, а визначає конкретні процедурні компоненти, 

які повинна мати юридична система, щоб бути згідною з принципом 

верховенства права. 
2. Матеріальні концепції верховенства права виходять за межі цього і 

включають деякі цільові елементи права, що, як випливає з таких концепцій, і 

визначають посутній зміст самого верховенства права. 
Існують деякі відмінності між матеріальною та формальною концепціями. 
Паул Крейг та інші вчені так формулюють відмінності між цими 

концепціями. «Формальні концепції верховенства права розглядають засіб, у 

який було встановлено надписи права; чіткість норми і часову характеристику 

впровадженої норми. Але , формальні концепції верховенства права не мають на 

меті винесення суджень щодо факту й змісту приписів права. Для формальних 

концепцій права не має значення, правильний чи неправильний закон, якщо 

формальних вимог щодо верховенства права було дотримано. Ті ж, хто надає 

перевагу матеріальним концепціям, прагнуть вийти за ці межі. Визначаючи 

наявність зазначених формальних властивостей верховенства права , вони 

прагнуть розвинути цю юридичну доктрину. Вважається, що певні реальні права 

базуються на верховенстві права або випливають саме з нього.  
Цю концепцію використовують як основу таких прав, і такі права потім 

застосовують, щоб розмежовувати “добрі” закони, які відповідають цим правам, 

і “погані” закони, що їм , відповідно , не відповідають». 
Іншими словами основна відмінність коротко може бути сформульована 

так: формальні теорії й ідеї концентрують свою увагу на відповідних джерелах і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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законності (хоча законність іноді відноситься саме й до матеріальної теорії), а 

матеріальні теорії, в тому числі, включають, окрім формальних, й вимоги щодо 

відповідності змісту закону принципам права і моралі [4]. 
 Отже, принцип верховенства права означає, що в державі, де панує 

право, повинен панувати закон, а не інтереси можновладців, функція держави — 
регулювати відносини між усіма суб’єктами, що ґрунтуються на праві й суворо 

дотримуватись усіх принципів. Правова держава покликані забезпечити права і 

свободи людини у всіх сферах життя, тому важливо поважати закон і владу.  
Як один із найважливіших принципів верховенства права Конституція 

України чітко визначає: 
1.Принципи верховенства права (ст. 8).  
2.Правовий позитивізм, тому що принцип верховенства права є 

здебільшого вираженням його величності. 
У законі, отже, превалює принцип законності, однак це ґрунтується на 

розумінні справедливого закону. Соціальний правопорядок як головний принцип 

правової держави визначає і інші принципи, зокрема підкорення законам самої 

держави та її установ, посадових осіб, інших організацій, громадян. 
Формальні концепції верховенства права 
Вчені виділяють такі три моделі формальних концепцій: 
1. Правління на основі закону — «закон як інструмент дій уряду». У 

цьому випадку відпадає будь-який сенс в іншому значені верховенства права. 

При цьому воно фактично існує в будь-якій державі. Така концепція не 

передбачає достатнього обмеження уряду правом. Ця модель не характерна для 

західної правової доктрини, натомість властива, зокрема, точці зору на 

верховенство права китайського уряду [1]. 
2. Формальна законність, що є загальною та базується на 

передбачуваності, зрозумілості, чіткості до закону. Теоретиками цієї моделі є 

Джозеф Рац, Лон Фуллер, Фрі́дріх фон Гаєк та ін. 
3. Демократія + законність — згода людства щодо певних питань 

визначає весь зміст закону. 
Формальну концепцію верховенства права підтримують чимало науковців. 
Водночас багато дослідників засуджують напр. «правління за допомогою 

закону» як авторитаристську деформацію традиції верховенства права 

Формальна концепція цілком сумісна з авторитарним режимом, бо закон може 

встановити рабство, расову сегрегацію, сексуальну нерівність, не порушуючи 

вимог верховенства права. 
Формальна концепція верховенства права є морально нейтральною. Для 

ілюстрації цього … використовує порівняння закону (права) і ножа, що його 

можна використовувати як для приготування їжі, так і для вбивства людини. 
Водночас окремі моделі можуть і відрізнятися в цьому відношенні. Так, 

формальна законність є до певної міри морально позитивною, тому що підтримує 

гідність особи, дозволяючи їй передбачати і планувати власні дії.  
Матеріальні концепції верховенства права 
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Їхні загальні характеристики такі: засновані на доктрині природного права, 

таким чином чітко розмежовують закон і право; 
Більш складні за своєю природою, оскільки вони включають формальні 

вимоги до законності, але йдуть далі, беручи до уваги критерії оцінки щодо 

змісту та реалізації закону (визнання людини та її гідності як найвищої цінності, 

індивідуальної автономії, особистості права). 
Відомим представником цієї теорії є, зокрема, Рональд Дворкін. 
Б. Таманага виділяє три матеріальні концептуальні моделі, що базуються 

на таких варіантах його центральної ідеї: 
1. Індивідуальні права — власність, контракти, автономія. 
2. Право гідності чи правосуддя. 
3. Держава загального добробуту — повна або реальна рівність, 

добропорядність, захист громадян (являється найширшою концепцією) [10]. 
Але , все ж таки, проблемними питаннями зазначених теорій залишаються 

баланс індивідуальних прав людей та демократії, абстрактність та конкретна 

невизначеність змістовних критеріїв оцінювання закону, визначення 

конкретного розуміння змісту індивідуальних прав тощо. 
Тому встановлений законом правовий статус особи на сьогодні є 

виправданим , саме концепція природного права визначає фундаментальні 

принципи свободи та невідчужуваність прав людини, які належали їй від 

народження. Визначення основоположних принципів у відносинах між націями 

та людьми - свобода, рівність, верховенство права, універсальність прав людини 
[5]. 

Висновки. На мою думку , конкретизація змісту верховенства права як 

принципу забезпечення свободи людини має супроводжуватися визнанням 

певного розуміння у взаємодії цих категорій, що виражається в тому, що, по-
перше, дійсне забезпечення свободи людини можливе виключно за умови 

втілення верховенства права в життя суспільства не на рівні обов’язку , а як 

дієвого принципу державно-правової організації суспільства, а по-друге, рівень 

верховенства права в суспільстві визначається, насамперед, реальністю , а не 

законодавчо визначеністю свободи людини [3]. 
Верховенство права займає особливе місце – воно виключне, що 
легітимізує політичні ідеали сучасного світу, але водночас немає єдиної 

думки щодо його точного значення. Основна мета – пізнаватись у цьому ідеалі 

все більше й чіткіше. Переконливі концепції верховенства права, кожна з яких 

походить з певним історико-політичним підґрунтям, з відносно сталим складом 

і відповідними наслідками. Визнання того, що верховенство права є безцінним 

надбання України як демократії, є однією з найважливіших місій сьогодні. 

Потрібно жити гідним життям і поважайте закон та один одного. 
Це має пройти через всю національну політику України , що керує його 

розвитком , у відповідному напрямку визначити пріоритети цієї політики та 

служити суспільству , щоб воно було правильним , гармонійним та законним. 
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не є чимось особливим, а жертви, як правило, не зверталися до правоохоронних 

органів. Проте, навіть звернення до правоохоронців не гарантувало перемін. 
Проблема домашнього насилля є дуже важливою, особливо якщо вважати 

сім’ю основою суспільства, що має бути під надійним захистом держави. 

Насилля і жорстокість руйнують не тільки саму сім’ю, а й також вважаються 

однією з передумов суспільної злочинності. 
 
Summary. Until recently, the problem of violence in the family was not covered 

and studied in depth. Unfortunately, the fact is that for most families this topic is not 
something special, and the victims, as a rule, did not contact the law enforcement 
agencies. However, even turning to law enforcement did not guarantee change. 

The problem of domestic violence is very important, especially if we consider 
the family as the basis of society, which should be under the reliable protection of the 
state. Violence and cruelty destroy not only the family itself, but are also considered 
one of the prerequisites of social crime. 

 
Виклад основного матеріалу. Державу можна вважати основним 

суб’єктом протидії насильству тому, що державна влада і її органи мають 

створювати атмосферу неприйняття і засудження насильства, вдаючись до 

потрібних заходів протидії та створюючи систему захисту потерпілих, 

зобов’язуючись покарати винуватих. 
Хоч сучасне суспільство дедалі частіше висвітлює гостроту цієї теми,  

проблема домашнього насилля не втрачає актуальності й сьогодні. 
Ця проблема є не тільки в Україні, а й в усьому світі, поширення усім 

відомої епідемії залишило потенційних злочинців та жертв наодинці. Крім того 

частина населення була позбавлена стабільної роботи, стабільних доходів та 

нормального способу життя. Звичайно ж на психологічному рівні недостатня 

кількість коштів, постійний стрес і пошук роботи в умовах ізоляції може стати 

причиною домашнього насильства. Рівень жорстокості помітно зріс [1]. 
Домашнє насильство набуває численних форм, включно з фізичним, 

сексуальним, репродуктивним, економічним, психологічним, емоційним, 

вербальним та релігійним насильством, та варіюється від прихованих, стертих 

форм на кшталт епізодів емоційного знущання (наприклад, сталкінгу чи 

залякування) до зґвалтувань у шлюбі та грубого фізичного насильства, як-от 

побиття, душіння, калічення жіночих геніталій чи обливання кислотою, що 

призводять до хронічних захворювань, інвалідності чи смерті. Вбивства в 

контексті домашнього насильства включають побиття камінням, спалювання 

наречених, «убивства честі» та «смерть за посаг» [3]. 
Проте, не все так погано. За останні кілька років в Україні приділяється все 

більше і більше уваги проблемам, запобіганню та протидії домашньому 

насильству, яке часто є причиною не лише втрати найдоро жчого для людини – 
життя та здоров’я, а також завдає великої соціальної та моральної шкоди 

суспільству.  
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Сучасний підхід до теми насилля у сім’ї включає укоріненість цієї 

проблеми в суспільній свідомості як міжособистісної з одного боку, а з іншого – 
виходить з обов’язків держави бути гарантом людських прав в усіх сферах життя, 

у тому числі й у сфері сімейних відносин [2].  
Причини насильства, в першу чергу, пов’язані з економічними умовами, 

моральним падінням і апатичним ставленням до нього. Насильство часто 

розглядається як приватна справа, і є багато жертв, що про ці випадки не 

повідомляють правоохоронним органам. Це у свою чергу не дозволяє проводити 

розслідування, судити і карати злочинця як цього вимагає закон. 
Причини неповідомлення є різні: шантаж, залякування, зневіра, осуд тощо. 

Також, проблемою є те, що, враховуючи тяжкість шкоди, завданої у результаті 

домашнього насилля, до прикладу: тілесні ушкодження різних ступенів 

важкості, убивства (близько 30% убивств відбуваються за сімейних обставин), 

напади, зґвалтування, погрози вбивства, самогубство тощо, виникає питання, як 

кваліфікувати дії кривдника. 
Частина громадян навіть й не здогадується, що нещодавно домашнє 

насилля почали інкримінувати не просто як адміністративне правопорушення, а 

й вже як кримінальне правопорушення, яке передбачає не лише адміністративні 

стягнення, а й справжнє покарання у вигляді позбавлення волі за домашнє 

насилля. 
Згідно зі ст. 126-1 Кримінального кодексу України домашнім насильством 

є саме систематичне завдання одного з видів негативного впливу особі, даним 

впливом називають форми домашнього насильства, а саме: економічне, фізичне, 

сексуальне та психологічне насильство. 
Також при інкримінуванні домашнього насильства важливо розуміти по 

відношенню до кого воно може вчинятися, тут вже варто звертатися до Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 
Також необхідно звернути увагу на латентний характер даного виду 

кримінального правопорушення, що може бути взагалі не пов’язане з 

нерозумінням того, що стосовно них вчиняється домашнє насилля, здебільшого 

люди просто соромляться розповідати про ситуації, які їм здаються звичайними 

в українських сім’ях [4]. 
Для кращої профілактики домашнього насилля природа слова 

«насильство» потребує різних видів досліджень. Термін «сімейне насильство» — 
використовується в міжнародно-правових актах обов’язкового та 

рекомендаційного характеру, які існують на рівні ООН, Ради Європи та 

Європейського Союзу. Варто згадати Загальну декларацію прав людини 1948 

року, яка вважається основним документом, коли мова йде про захист прав 

людини. 
Декларація проголосила принципи юридичної рівності, а також заборону 

дискримінації за будь-якими ознаками, у т.ч. за ознаками статі.- У Декларації про 

ліквідацію дискримінації щодо жінок 1967 р., яка пізніше, у 1979 р., була 

замінена однойменною Конвенцією, зазначається, що мають бути вжиті всі 
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належні заходи з метою підготовки громадської думки на напрямки 

національних прагнень до викоренення забобонів, звичаїв та всіх інших проявів, 

заснованих на ідеї неповноцінності жінок. 
Декларація про викорінювання насильства щодо жінок 1993р., визнала 

насильством до жінок будь який акт насильства, здійснений на підставі статевої 

ознаки, який спричиняє або може заподіяти фізичний, статевий чи 

психологічний збиток або страждання жінкам, а також загрози вчинення таких 

актів, примус або довільне позбавлення свободи, чи то в суспільному, чи в 

особистому житті. Також у Декларації зазначено, що насильство до жінок 

охоплює випадки фізичного, статевого та психологічного насильства, яке має 

місце в сім’ї. 
Саме Модельне законодавство ООН покладено в основу Закону України 

«Про попередження насильства в сім’ї», який був ухвалений Верховною Радою 

України 15.11.2001 р. (втрата чинності 07.01.2018).  
Також, вважаю доречним згадати Віденську конференцію, завдяки якій у 

1993 вперше було сформулювано думку про те, що насилля щодо жінок не є 

частиною релігії чи культури, це пряме порушення прав людини. Внаслідок 

цього Генеральною асмблеєю ООН було прийнято Декларацію про викорінення 

насильства щодо жінок. В ній різко засуджується дане правопорушення і 

закликаються до боротьби з ним інші міжнародні співтоваривства. 
Пізніше ООН прийняла низку Рекомендацій щодо протидії насильству над 

жінками та домашньому насильству зокрема, які є частиною цієї Конвенції. 
Висновки. Ознайомившись із цією статтею, можна зробити висновок, що, 

враховуючи ситуацію, що склалася, необхідна новація в чинному законодавстві, 

а саме: внести зміни до Кримінального кодексу України відповідно до норм 

кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї, оскільки це питання 

сьогодні стоїть гостро. Це не можна замовчувати та ігнорувати, інакше 

неможливо змінити ту статистику, яка сьогодні є в Україні [5].  
Також, громадяни мають знати, що така поведінка щодо них карається не 

лише штрафом як адміністративним стягненням, а й позбавленням волі. 
Зміст домашнього насилля опосередковується тривалими стосунками між 

близькими людьми, пов’язаними спільним побутом. На відміну від злочину, 

вчиненого сторонньою особою, домашнє насильство вчиняється партнером, 

батьками, дітьми чи іншими родичами, що особливо нестерпно. 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Анотація. У статті висвітлюється питання вчинення злочинів проти 

людяності в умовах війни. Розглядається необхідність наукового обґрунтування 

поняття «злочини проти людяності», оскільки на практиці відсутність 

достатнього обґрунтування викликає проблеми відповідності норм 

внутрішнього законодавства України міжнародним нормам щодо злочинів 

проти людяності. Аналізуються ознаки злочинів проти людства за статутом. 

Особливу увагу приділено окремим видам злочинів проти людяності, 

передбачених ст. 5 Статуту. 
 
Abstract. In the article the question of committing crime is illuminated against 

humaneness in the conditions of war. The necessity of scientific ground of concept 
“crimes against humaneness” is examined, as in practice absence of sufficient ground 

causes the problems of accordance of norms of domestic law of Ukraine to the 
international norms in relation to crimes against humaneness. The signs of crimes are 
analyzed against humanity on a charter. Special attention is spared to the separate 
types of crimes against humaneness, envisaged century of a 5 Charter. 

 
Вступ. На сьогодні наша країна переживає найтяжчі часи, оскільки ми 

живемо у стані війни. З кожним днем російські військові злочинці, які 

уособлюють в собі терористів, здійснюють все більше і більше злочинів проти 

національної безпеки України, геноцид, диверсії, а також злочини проти 
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людяності. Об’єктом нападу в разі вчинення злочинів проти людяності є саме 

цивільне населення. За період війни зафіксовано численні випадки вбивств 

мирних жителів, руйнування об’єктів житлової інфраструктури та мародерства з 

боку російських військ на окупованій території України.  
Виклад основного матеріалу. Взагалі вперше поняття «злочини проти 

людяності» увів понад півстоліття тому статут Нюрнберзького трибуналу. У 

період після Другої світової війни Лондонський Статут Міжнародного 

військового трибуналу став документом, який встановлював закони і процедури, 

за допомогою яких був проведений післявоєнний Нюрнберзький процес. 

Укладачі цього документа зіткнулися з проблемою яким чином реагувати на 

Голокост і тяжкі злочини, скоєні нацистським режимом. Традиційне розуміння 

військових злочинів не містило жодного положення про злочини, вчинені 

владою проти своїх власних громадян.  
За цей період вивчалися більше військові злочини та злочини проти миру, 

а злочини проти людства майже не згадувалися, коли описували юрисдикцію 

Міжнародних військових трибуналів. Об’єктами злочинів проти людства є мир, 

міжнародна безпека, а також основа співіснування людей і націй. Міжнародні 

злочини слід відрізняти від злочинів міжнародного характеру з меншою 

суспільною небезпекою [1]. 
Це визначення також було включено до статті 5 (с) Статуту Міжнародного 

військового трибуналу для Далекого Сходу в Токіо. Цей суд не мав можливості 

засудити будь-кого за такий вид злочину. Токійський процес мав на меті 

забезпечити правосуддя для лідерів Японської імперії за три різні типи злочинів: 

«Клас А», який включав злочини проти миру, «Клас В», який включав військові 

злочини, і «Клас С», який включав злочини проти людства під час Другої світової 

війни. Правовою основою для судового процесу став статут Міжнародного 

військового трибуналу для Далекого Сходу, який був прийнятий 19 січня 1946 

року. Суд було зібрано 3 травня 1946 р. і оголошено перерву до 12 листопада 

1948 р. На засіданні Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу 

була призначена колегія з одинадцяти суддів, по одному від кожної з країн-
переможниць (Сполучені Штати, Республіка Китай, Радянський Союз, Велика 

Британія, Нідерланди, Тимчасовий Уряд Французької Республіки, Австралії, 

Нової Зеландії, Канади, Британської Індії та Філіппін). Під час Токійського 

процесу особи, звинувачені у скоєнні злочинів проти людства, все ще 

залишалися невстановленими («Клас С»). Судове переслідування Нанкінської 

різанини було визнано порушенням законів війни. Військові злочини, вчинені 

молодшими членами, розглядалися в інших містах Далекого Сходу, зокрема в 

Нанкінському трибуналі з військових злочинів і Хабаровському процесі [2]. 
Статут Нюрнберзького трибуналу створив класифікацію злочинів проти 

людяності: «злочини проти людяності типу вбивства» включали вбивства, 

винищення, поневолення, вигнання та інші звірства, скоєні проти цивільного 

населення до або під час війни. Ці злочини, що підпадають під юрисдикцію 
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трибуналу, являли собою політичне, расове чи релігійне переслідування за 

вчинення злочину або пов’язане з ним [3]. 
Раціональною основою такої класифікації є те, що кваліфікація поведінки 

особи як «злочину переслідування» з дискримінаційних мотивів є обов’язковою, 

тоді як для «злочинів убивства» це не обов’язково. Однак пізніші кодифікації 

міжнародного кримінального права не дотримуються цієї класифікації. 
Злочинна поведінка, яка є злочином проти людяності, також може 

відповідати ознакам геноциду або воєнних злочинів. Сучасне міжнародне право 

виключає можливість розгляду злочину геноциду як різновиду злочинів проти 

людяності або спеціальна норма, що витісняє загальну щодо них. На відміну від 

злочину геноциду, склад злочинів проти людяності завжди вимагає наявності 

широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення. Проте, 

на відміну від складу злочинів проти людяності, склад злочину геноциду 

передбачає спеціальний умисел суб’єкта злочину знищити певну захищену групу 

повністю або частково. Так само злочини проти людяності не виключають 

кваліфікації дій суб’єкта як воєнних злочинів, тому конкретні злочини, що 

містяться у статтях 7, 8 Статуту МКС (зокрема вбивство, катування, 

зґвалтування, позбавлення волі), можуть одночасно кваліфікувати як злочини 

проти людяності та воєнні злочини [4]. 
Організація Об’єднаних Націй була створена в 1948 році для 

переслідування злочинів проти людства. На основі Римського статуту було 

створено Міжнародний кримінальний суд (МКС), який уповноважений ООН 

розглядати кілька злочинів проти людства. МКС діє без рекомендацій ООН, не 

має широких повноважень для розслідування злочинів проти людяності та не 

може розглядати справи, особливо якщо злочини сталися за межами держав-
членів МКС. Остання передача ООН до Міжнародного кримінального суду, 

ініційована Дарфуром у 2005 році, призвела до того, що президент Судану Омар 

аль-Башир був звинувачений у 2008 році в геноциді, злочинах проти людяності 

та військових злочинах. Томас Лубанга був першим, хто передав справу до 

Міжнародного кримінального суду. Його було визнано винним 14 березня 2012 

року та засуджено до 14 років позбавлення волі, а 10 липня 2012 року до розгляду 

апеляції. Міжнародний кримінальний суд все ще шукає Джозефа Коні. 
Коли Президент Міжнародного кримінального суду проінформував 

Організацію Об’єднаних Націй про успішність вивчення цих справ проти 

людства, суддя Філіп Кірш сказав: «Суд не має повноважень арештовувати цих 

людей. Відповідальність за це несуть держави та інші організації. Суд 

неможливий без арешту.” З 2005 року Організація Об’єднаних Націй не 

передавала інші злочини проти людства до Міжнародного кримінального суду з 

березня 2009 року. У доповіді про війну в Газі 2008-2009 років Річард Голдстоун 

звинуватив палестинські та ізраїльські сили в можливих злочинах проти 

людяності. У 2011 році Голдстоун заявив, що більше не вірить у те, що 

ізраїльська армія була націлена на мирних жителів або сама вчинила злочини 

проти людства [5]. 
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У сучасному договірному та звичаєвому міжнародному праві до злочинів 

проти людяності належать такі діяння проти цивільного населення: вбивства, 

винищення, поневолення, депортація, тюремне ув’язнення, катування, 

статеве насильство, переслідування, насильницьке зникнення людей, а також 

інші нелюдські діяння [6]. 

З початку агресивної війни російського режиму проти України окупанти 

вбивають дітей, пошкоджують житлові будинки, навчальні та медичні заклади, а 

також заклади культури і мистецтва. У Міністерстві закордонних справ України 

повідомили, що російсько-окупаційні війська продовжують незаконну 

депортацію на територію Російської Федерації осіб, які перебувають на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Щодня 

інформація про кількість вбивств, тортур, каліцтв і зґвалтувань поповнюється 

новими даними з різних регіонів України. Це не поодинокі та свідомі випадки 

грубого порушення норм міжнародного права, правил ведення війни та 

звичайної людської моралі. Це злочини проти людства. 
Україна почала формувати підґрунтя для притягнення винних до 

відповідальності. 16 березня 2022 року Міжнародний суд ООН оголосив перше 

успішне рішення України у спорі з Російською Федерацією щодо тлумачення 

Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, згідно з 

яким Росія повинна негайно припинити війну в Україні. 
Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що головне завдання 

міжнародного співтовариства полягає в тому, щоб забезпечити притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб за злочини, які загрожують загальному миру 

та безпеці, щоб запобігти їх повторенню та побудувати майбутнє без насильства 

та країн, які порушують територіальну цілісність і суверенітет інших незалежних 

держав, вчиняючи на їх території низку злочинів, зокрема злочини проти 

людяності.  
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ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 
  

Анотація. У статті розглядаються основні та особливі ознаки 

юридичної відповідальності за вчинення екологічних правопорушень, 

обґрунтовується необхідність створення окремого правового інституту 

екологічно-правової відповідальності та виокремлення його від інших видів 

відповідальності. 
 
Abstract. The article examines the main and special features of legal 

responsibility for committing environmental offenses, substantiates the need to create 
a separate legal institution of environmental and legal responsibility and separate it 
from other types of responsibility. 

 
Вступ. Одним із елементів правового режиму охорони територій та 

об’єктів в Україні й ефективним засобом їх збереження є застосування заходів 

юридичної відповідальності до порушників екологічного законодавства. Єдиною 

підставою юридичної відповідальності за порушення режиму охорони територій 

та об’єктів є правопорушення у сфері екологічної безпеки, яка є різновидом 

екологічних правопорушень.  
Юридичну відповідальність розуміють як обов’язок правопорушника 

зазнати несприятливих наслідків особистісного, майнового або організаційного 

порядку, які наступають для нього у відповідь на вчинене винне діяння. Кожна 

галузь права має свої специфічні заходи відповідальності. Так, відповідальність 

за екологічні правопорушення є одним із основних засобів забезпечення 

виконання вимог законодавства в сфері захисту довкілля та використання 

природних ресурсів. Ефективність дії цього засобу багато в чому залежить від 

органів державної влади, уповноважених здійснювати заходи юридичної 

відповідальності до порушників екологічного законодавства. 
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Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі не існує єдиної, 

усталеної точки зору щодо визначення поняття екологічного правопорушення: 

С.Б. Байсалов розуміє його як діяння (дію або бездіяльність), яке порушує 

встановлений порядок природокористування та охорони навколишнього 

середовища і суперечить приписам і вимогам, велінням і заборонам 

природоохоронного законодавства, завдає певної шкоди природі та її ресурсам, 

здоров’ю людини і тягне відповідні юридичні наслідки [1]. 
Ю.С. Шемшученко визначає екологічне правопорушення як протиправне, 

винне, соціально шкідливе, а для кримінальних злочинів - суспільно небезпечне 

діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на встановлений екологічний 

правопорядок і за скоєння якого законом встановлена юридична 

відповідальність. 
О.Л. Дубовик формулює поняття екологічного правопорушення як 

суспільно небезпечне протиправне діяння, яке полягає у безпосередньому 

використанні об’єктів навколишнього природного середовища, що призводить 

до негативних наслідків, характерною рисою цих правопорушень вона вважає їх 

екологічність. 
М.В. Шульга розуміє під цим правопорушенням винну, протиправну дію 

(бездіяльність), що порушує встановлений державою правопорядок, права і 

обов’язки громадян і організацій у сфері раціонального використання природних 

ресурсів, їх відновлення і охорони навколишнього природного середовища, за 

вчинення якої законом передбачена юридична відповідальність. 
Отже, проаналізувавши визначення екологічного правопорушення, 

запропоновані юристами-екологами, вважаємо, що під ними слід розуміти 

протиправне, вчинене право дієздатним суб’єктом, як правило, винне діяння (дію 

чи бездіяльність), що посягає на встановлений порядок природокористування, 

охорони навколишнього природного середовища, екологічну безпеку, внаслідок 

чого заподіюється екологічна шкода (або створюється реальна загроза її 

заподіяння), за вчинення якого законодавством передбачена юридична 

відповідальність. 
Визначення екологічного правопорушення має бути закріплене у Законі 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», а визначення 

порушення правового режиму територій та об’єктів у відповідних законах 

України». 
Про наявність будь-якого правопорушення, у тому числі й екологічного, 

можна говорити лише тоді, коли присутні всі елементи з яких воно складається: 

об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. Склад 

правопорушення являє собою систему ознак протиправної поведінки, 

необхідних і достатніх для притягнення до юридичної відповідальності. 
Проблема об’єкта екологічних правопорушень в юридичній науці є 

дискусійною. В загальній теорії права об’єктом правопорушення, як правило, 

визначаються відносини, на які посягає правопорушник. 



617 
 
 

Ю.С. Шемшученко виділяє загальний (екологічний правопорядок) і 

спеціальні (групи однорідних суспільних відносин з охорони і раціонального 

використання землі, надр, вод, лісів, тваринного світу, охорони атмосферного 

повітря, особливо охоронюваних природних територій та об’єктів та деякі інші) 

об’єкти екологічних правопорушень. 
С.Б. Гавриш досліджуючи склад екологічних злочинів, вважає 

конструкцію об’єкта як суспільних відносин штучною, переважно надуманою. 

На його думку, суспільні відносини не можуть виступати об’єктом екологічних 

злочинів. 
Організаційні та правові упущення при формуванні функцій національного 

рівня управління в частині організації реалізації й захисту екологічних прав 

громадян приводять до висновку про відповідальність держави за невиконання 

вказаних обов’язків, легалізованих у Конституції України. Адже хрестоматійно 

у правознавстві невиконання обов’язку розглядається в якості правопорушення 

як підстави юридичної відповідальності - превентивної, еколого-правової, 

адміністративної, кримінальної, майнової відповідно до закону. 
Оскільки йдеться про невиконання конституційного обов’язку держави у 

процесі формування і реалізації екологічної політики, то вочевидь доцільно 

ставити питання про конституційну відповідальність держави за незабезпечення 

політико-правовим документом, яким єдино можливо визнати Основні напрями 

державної екологічної політики, або як офіційно легалізовані Основні напрями 

державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. 
Враховую і те, як стверджує В.І. Андрейцев, що прямих розпоряджень у 

цій частині Основного Закону України не відображено, а тому йдеться про 

невиконання зобов’язання державою щодо гарантування конституційних 

екологічних прав, зокрема права на безпечне для здоров’я і життя природне 

довкілля і на відшкодування заподіяної шкоди унаслідок цього порушення (ст. 

50), якому кореспондує обов’язок держави в частині забезпечення екологічної 

безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду українського народу, які не були реалізовані у процесі 

розробки, прийняття і внесення відповідних змін до Основних напрямів 

державної політики у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів 

і забезпечення екологічної безпеки. 
Як наголошується в конституційно-правовій літературі відповідальність за 

конституційним правом передбачає реалізацію таких стосунків, урегульованих 

нормами конституційного права, в яких суб’єкти, призначені свідомо 

виконувати покладені на них обов’язки, навмисно чи з необережності, або через 

інші причини не виконують їх чи виконують неналежним чином, що призводить 

до спричинення суттєвої шкоди інтересам держави і суспільства, внаслідок чого 

виникає юридичний факт, на підставі якого спеціальні суб’єкти вживають до 

правопорушника заходи впливу [2]. 
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Як наголошується в конституційно-правовій літературі, основною 

функцією конституційної відповідальності є не репресія (покарання), а 

компенсація, тобто відновлення позитивної діяльності потенційного суб’єкта, 

використання для цього таких заходів, як зміна персонального складу органу, 

заміна керівництва, посадової особи тощо [3]. 
За таких умов реформування парламентаризму в Україні передбачено 

доцільність внесення відповідних змін і доповнень у частині визначення і 

порядку застосування конституційно-правової відповідальності держави та 

органів її влади, зокрема Верховної Ради України, за упущення або ігнорування 

прав, свобод і законних інтересів громадян у процесі ухвалення законів, постанов 

та інших актів, передбачених Конституцією України у формі припинення її 

повноважень за рішенням Президента України як глави держави в порядку, 

визначеному спеціальним законом України про конституційно-правову 

відповідальність органів державної влади України, або врегулювання вказаних 

процесуальних аспектів у пропонованому для прийняття Законі України «Про 

конституційне судочинство». Тим самим буде реалізована ідея про забезпечення 

підвищення відповідальності держави перед людиною, посилення гарантій 

реалізації прав і свобод людини, використання відповідних національних 

правових механізмів для ефективного захисту прав людини і громадянина в 

Україні [4]. 
Висновок. На сьогодні в Україні дуже складна екологічна ситуація, яку 

потрібно вирішувати. Екологічні правопорушення роблять екологію в Україні 

ще гіршою. Тому на території нашої країни встановлено відповідальність 

суб’єктів екологічних правопорушень за пошкодження та знищення природних 

об’єктів. 
На основі вищевказаного можна дійти висновку, що існує необхідність 

виділення екологічно-правової відповідальності як окремого комплексного 

правового інституту. Це обумовлено тим, що:  
- виразною ознакою цього виду юридичної відповідальності є те, що вона 

застосовується за вчинення екологічного правопорушення;  
- юридична відповідальність є однією з форм державного примусу, тому 

застосовується або державою, або у відповідних випадках органами місцевого 

самоврядування, або адміністрацією підприємств, організацій;  
- юридична відповідальність за екологічні правопорушення покладається, 

як правило, у певній процесуальній формі: кримінально правовій, 

адміністративно-правовій, цивільно-правовій, екологічно-правовій та іншій, 

встановленій законодавством;  
- існуючі форми юридичної відповідальності не здатні забезпечити 

відшкодування екологічної шкоди, спричиненої правопорушенням природному 

об’єкту, тобто відновити порушений екологічний правопорядок; ці форми 

юридичної відповідальності за своєю природою виконують або каральні, 

попереджувальні функції, або спрямовані на відшкодування шкоди, спричиненої 

майну у рамках цивільно-правових чи трудових відносин;  
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- екологічно-правова відповідальність характеризується тим, що володіє 

спеціальними екологічно-правовими заходами впливу на правопорушників; - 
екологічно-правова відповідальність – це врегульований нормами екологічно-
процесуального права процес, в ході якого реалізуються матеріальні норми, що 

ними встановлені заходи державного примусу для осіб, котрі вчинили екологічне 

правопорушення, та який має на меті відшкодування спричиненої екологічної 

шкоди. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 
 

Анотація. Наукова стаття присвячена специфіці адміністративних 

правопорушень і відповідальності неповнолітніх. У статті розглянуто 

найпоширеніші види адміністративних правопорушень серед неповнолітніх, 

проаналізовано роль виховних заходів щодо неповнолітніх – вони переслідують 

моральні й виховні цілі. Корекція та виправлення неповнолітніх правопорушників 

у деяких випадках можливе без застосування заходів адміністративної 

відповідальності. 
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Abstract. The scientific article is devoted to the specifics of administrative 
offenses and the responsibility of minors. The article examines the most common types 
of administrative offenses among minors, analyzes the role of educational measures 
for minors - they pursue moral and educational goals. Correction and correction of 
juvenile offenders in some cases is possible without applying measures of 
administrative responsibility. 

 
Вступ. Особливе місце серед адміністративних правопорушень займають 

правопорушення, вчинені дітьми. Своєчасна реакція на правопорушення 

неповнолітніх сприятиме належному розвитку демократичної України. 

Проблема статті полягає в тому, що включення неповнолітніх до внутрішньої 

адміністративної відповідальності визначає такі конкретні аспекти:  
– по-перше, національне законодавство відповідає вимогам міжнародних 

стандартів, захищає права дітей і створює відповідну систему захисту 

неповнолітніх;  
– по-друге, застосовувати ефективні запобіжні заходи для впливу на 

неповнолітніх та їх батьків, щоб уникнути повторення адміністративних 

порушень. 
Виклад основного матеріалу. Адміністративні правопорушення – одні з 

найпоширеніших протиправних дій. За плечима неповнолітніх (з 16 до 18 років) 

тягнеться особлива адміністративна відповідальність. За ст. 12 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) особи, яким на момент 

вчинення злочину виповнилося шістнадцять років, тягнуть за собою 

адміністративну відповідальність [1]. Справи про такі правопорушення можуть 

розглядати комітети у справах неповнолітніх і виконавчі комітети місцевого 

самоврядування. Спектр справ про адміністративні правопорушення, якими 

розглядаються комітети, можна розділити на певні групи:  
1) справи про суспільно небезпечні дії, вчинені особами, які не досягли 16-

річного віку;  
2) злочини, вчинені особами у віці від 16 до 18 років (крім випадків злісної 

непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського);  
3) вчинення незначних крадіжок державного або громадського майна, 

дрібне хуліганство, порушення правил дорожнього руху, правил придбання, 

зберігання та використання вогнепальної зброї та боєприпасів. Окрему групу 

становлять випадки інших антигромадських вчинків неповнолітніх, які не 

вважаються адміністративними правопорушеннями, але вказують на деякі 

відхилення від нормального розвитку підлітка, такі як неадекватна поведінка в 

школі, на вулиці, в інших громадських місцях, часто на кордоні хуліганства, 

знущання з боку однолітків, жорстоке поводження з вчителями й 

однокласниками, втеча з дому. До них належать аморальні дії – ранні статеві 

відносини, азартні ігри, – що вказує на ставлення та звички, які в врешті-решт 

можуть призвести до злочину. Комітети також розглядають матеріали щодо 

неповнолітніх, які уникають навчання або роботи. Вони дізнаються про причини 
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такої поведінки, працевлаштовують неповнолітніх або скеровують їх на 

навчання. Як показує практика, суди часто розглядають справи про дрібні 

крадіжки державного або громадського майна: дії, що виражаються в розбитті 

вікон в автомобілях чи приміщеннях, пошкодженні таксофонів, сидінь у поїздах 

тощо, дрібне хуліганство й дрібні спекуляції, вживання алкоголю в громадських 

місцях або поява в них нетверезого, азартні ігри (рулетка, карти). З Кодексу 

України про адміністративні правопорушення нам відомо, що до осіб від 16 до 

18 років, які здійснили злочин, застосовуються певні заходи впливу, наприклад, 

такі:  
– їм надано обов’язок публічно або іншою формою попросити вибачення в 

постраждалого;  
– попередження;  
– догана або сувора догана;  
– передача неповнолітнього під нагляд батькам або опікунам, чи під нагляд 

вихователям чи педагогам, або іншому трудовому колективу за їхньою згодою, 

а також будь-яким іншим громадянам за їх проханням [1]. Діти, яким немає 18 

років, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах, що 

внесені до випадків КУпАП, а саме за вчинення таких видів адміністративних 

правопорушень: – нелегальне виготовлення, купівля, збереження, передача з рук 

до рук, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети їх 

продажу в невеликій кількості (ст. 44);  
– дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 

привласнення чи розтрати (ст. 51);  
– керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних 

документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила 

їх для перевірки (ст. 126); 
– дрібне хуліганство (ст. 173);  
– використання вогнепальної зброї, холодної металевої або пневматичної 

зброї, пускових установок з гумовими або подібними металевими снарядами для 

несмертельних операцій у населених пунктах і місцях, не відведених для цього 

або з порушенням встановлених процедур (ст. 174) та інше [1]. Кодекс про 

адміністративні правопорушення також містить певні правила застосування 

адміністративної відповідальності до неповнолітніх. Наприклад, обов’язок 

відшкодовувати шкоду покладається на особу, яка досягла 16-річного віку й має 

незалежний дохід, якщо сума збитку не перевищує одного неоподатковуваного 

мінімуму доходу [1]. Також термін громадських робіт для неповнолітніх 

обчислюється по дві години на день [3]. Тому Кодекс про адміністративні 

правопорушення викликає лише вищезазначені особливості застосування 

адміністративної відповідальності до осіб у віці від 16 до 18 років. Вікові 

особливості суттєво впливають на мотивацію неповнолітніх. Такими 

особливостями є:  
– недостатній життєвий досвід;  
– тенденція до наслідування;  
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– вплив навколишнього середовища, особливо дорослих;  
– готовність проявити себе самостійно й спробувати звільнитися від 

контролю та піклування батьків і вихователів; – специфічне тлумачення таких 

понять, як мужність, чесність; – неправильне оцінювання конкретних умов 

життя;  
– нерозвиненість, іноді повністю позбавлена критичного ставлення до 

власної поведінки й поведінки інших [2]. Виховні заходи щодо неповнолітніх 

слідкують за моральними й виховними цілями. Перевиховання та виправлення 

неповнолітніх правопорушників у деяких випадках можливе без 

адміністративних заходів. Через широке розповсюдження адміністративних 

правопорушень, вчинених неповнолітнім, часто доводиться, що необхідно 

посилити адміністративну відповідальність неповнолітніх, щоб утриматися від 

вчинення правопорушень, пов’язаних із ризиком більшої відповідальності. 

Здебільшого справжніми причинами адміністративних правопорушень осіб у 

віці від 16 до 18 років є конкретні тлумачення таких термінів, як мужність, 

чесність і дружба, неправильна оцінка конкретних життєвих ситуацій, 

несформоване «Я» особи тощо. Треба пам’ятати, що неповнолітній – абсолютно 

незріла, не сформована людина, але водночас здатна змінити свій світогляд 

швидше, ніж дорослий. Адміністративна відповідальність неповнолітніх у 

порівнянні з іншими суб’єктами, які вчинили адміністративні правопорушення, 

має як матеріальні, так і процесуальні особливості, насамперед через вік особи. 

Особливості, встановлені законом, дозволяють правоохоронним органам 

гнучкіше реагувати на факти неприйнятної поведінки неповнолітніх, беручи до 

уваги їх вік та обставини правопорушення [4]. 
Висновки. Отже, притягнення до відповідальності неповнолітніх має 

низку особливостей, які насамперед визначаються їх віком, несформованою 

психікою, особистістю та, звісно, видом певного адміністративного 

правопорушення. Суть таких особливостей пов’язана передусім з існуванням 

заходів впливу, які можуть застосуватися до неповнолітніх під час вчинення 

ними адміністративних правопорушень. Єдиним виключенням із цього правила 
є правопорушення, вчинене особою від 16 до 18 років, передбачене ст. 185 

КУпАП. Менша відповідальність неповнолітніх за вчинення адміністративного 

правопорушення є логічно виправданою та необхідною в порівнянні із 

загальними суб’єктами, тому через мету такої відповідальності я не вважаю за 

необхідне її посилювати. Насамперед пропоную написати в Кодексі про 

адміністративні правопорушення неповнолітніх окремий розділ, який відбивав 

би особливості притягнення неповнолітніх до відповідальності, перелік 

злочинів, після вчинення яких у санкціях визначено застосування конкретних 

заходів впливу, не лише правових заходів, а й психологічних, педагогічних, 

медичних. Також доцільно скоригувати вік, з якого може настати 

адміністративна відповідальність, а саме із 14 років. Зміна вікової межі, з якої 

може виникнути адміністративна відповідальність, сприятиме більш ранньому 

перевихованню неповнолітнього й дасть змогу посилити його усвідомленість, 
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обізнаність і відповідальність. На останок підтримую зміну системи ювенальної 
юстиції в Україні шляхом оптимізації національної моделі. 
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Вступ. Галузь адміністративного права утворює певну систему норм, 

оскільки об’єднує певні відносно самостійні складові інститути та підгалузі 

права.В. Авер’янов визначає, що система адміністративного права означає 

внутрішню єдність цієї правової галузі, яка відбиває послідовне розміщення і 

взаємозв’язок її структурних елементів (частин) – підгалузей права і правових 

інститутів, що складаються з певних сукупностей однорідних норм. 
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Виклад основного матеріалу. Галузь адміністративного права утворює 

певну систему норм, оскільки об’єднує певні відносно самостійні складові 

інститути та підгалузі права. 
Ю. Дем’янчук визначає, що система адміністративного права означає 

внутрішню єдність цієї правової галузі, яка відбиває послідовне розміщення і 

взаємозв’язок її структурних елементів (частин) – підгалузей права і правових 

інститутів, що складаються з певних сукупностей однорідних норм.  
Хотілося б звернути увагу на формування системи адміністративного 

права із самого початку. Виникнення вітчизняного адміністративного права 

датується 1905 р. і  пов’язується вченими з прийняттям Маніфесту про дарування 

населенню громадянської свободи на засадах справжньої недоторканності особи, 

свободи совісті, слова, зібрань та спілок, Основних державних законів Російської 

імперії в редакції від 23 квітня 1906 р., а також ряду інших нормативних актів, 

які конкретизували окремі положення перших двох. Система дореволюційного 

адміністративного права являла собою скоріше наукову концепцію, ніж реально 

існуючу сукупність адміністративно-правових норм.  
Наступною варто зазначити систему радянського адміністративного права. 

Вона мала хаотичний вигляд, була неунормована. Система конструювалася без 

глибокого наукового аналізу сутності та особливостей адміністративно-
правових відносин та норм, виходячи виключно з двох основних завдань, які 

покладалися на адміністративні органи – управляти та охороняти державний лад 

всередині країни. Система радянського адміністративного права вирізнялася 

надзвичайною рухливістю та непостійністю. У межах Загальної частини 

радянського адміністративного права було зосереджено норми, які 

спрямовувалися на забезпечення виконання радянських законів та заснованих на 

них актів органів влади та управління. Що ж стосується Особливої частини 

радянського адміністративного права, то вона орієнтувалася на необхідність 

дати можливість самостійно розвиватися галузевим видам права (земельному, 

морському, торговельному тощо).   
 Система адміністративного права більш наближена до сучасного вигляду 

дісталася у спадок від минулої епохи, коли одним з основних джерел 

адміністративного права був КУпАП, що поділяється на «загальну» та 

«особливу» частини. Загальна частина включала норми, що мають загальний 

характері властиві для всієї системи державного управління, для всіх його 

галузей і сфер. Особлива частина включала норми, які діють в масштабі галузей 

і сфер державного управління. Це – адміністративно-правові норми, які 

визначають організацію управління економічною, соціально-культурною, 

адміністративно-політичною сферами та окремими галузями суспільного життя 

держави.  
Згодом учені-адміністративісти дійшли висновку, що даний поділ не є 

коректним. Так, новим витком розвитку системи адміністративного права став її 

поділ на Загальне адміністративне право та Особливе адміністративне право. Це 

є сучасним варіантом поділу системи адміністративного права. Такий поділ  було 
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утверджено Р. Мельником на основі кращих надбань адміністративного права 

країн-учасниць ЄС. Згідно з ним, норми Загального адміністративного права 

об’єднують найбільш типове, загальне у правовому регулюванні у всіх сферах 

організації і функціонування публічного управління. Зміст Загального 

адміністративного права визначається передусім Конституцією України, з 

огляду на положення якої відбувається його формування. Норми Конституції 

України є, фактично, завданнями для Загального адміністративного права. 

Загальне право містить у собі загальні для державної адміністрації регулятивні 

та охоронні норми, відтак поділяється на дві групи норм: загальнорегулятивні 

(регулюють адміністративно-правові статуси індивідуальних суб’єктів права, 

елементів державної адміністрації, державних підприємств, установ, 

недержавних організацій, форми і методи, способи владного впливу державної 

адміністрації на суб’єктів права) та загальноохоронні (забезпечують законність 

діяльності виконавчої влади, регулюють адміністративний примус) [1]. Отже, 

Загальне адміністративне право складається з таких інститутів: 
• інститут принципів адміністративного права; 
• інститут суб’єктивних публічних прав приватних осіб; 
• інститут нормативних актів публічної адміністрації; 
• інститут адміністративних актів публічної адміністрації; 
• інститут адміністративного договору; 
• інститут адміністративної процедури; 
• інститут публічного майна; 
• інститут примусового виконання адміністративних актів; 
• інститут позасудового захисту права та свобод приватних осіб, 

порушених суб’єктами публічної адміністрації.  
Особливе адміністративне право є комплексним утворенням, у межах 

якого об’єднано підгалузі адміністративного права. Особливість цих підгалузей 

полягає в тому, що вони є залежними від загального адміністративного права. 

Кожна з них регулює порядок реалізації публічною адміністрацією окремої 

галузі (сфери) публічного адміністрування. Перелік підгалузей, які утворюють 

зміст Особливого адміністративного права, є відкритим. Розширення кількості 

функцій, які покладаються на публічну адміністрацію, призводить до появи 

нових підгалузей Особливого адміністративного права [2]. 
Визнано, що складниками Особливого адміністративного права є: 

адміністративне деліктне право, службове право та поліцейське право 

(адміністративна діяльність поліції). Деякі вчені додатково до змісту Особливого 

адміністративного права відносять: адміністративне господарське право; 

екологічне право, енергетичне право; інфраструктурне право; митне право; 

муніципальне право; податкове право; захист від надзвичайних ситуацій; право 

соціального захисту; спортивне право [3].  
Крім того, існує концепція, згідно з якою всередині системи 

адміністративного права виділяють також Спеціальне адміністративне право. 

Спеціальна частина адміністративного права, на думку авторів, включає в себе 
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норми, що регулюють адміністративно-правову діяльність суб’єктів управління 

конкретними сферами. Наприклад, адміністративна діяльність органів 

внутрішніх справ, адміністративна діяльність органів митного контролю тощо. 

Хоча щодо даної проблематики точаться дискусії, оскільки дехто вважає, що 

Спеціальну частину складають процесуальні норми Особливої частини 

адміністративного права і виділення окремо Спеціальної частини є недоцільним 

[4].  
Варто також звернути увагу на питання перспектив розвитку системи 

адміністративного права. Звичайно, ми рухаємося у правильному напрямку, 

оскільки взяли вектор на концепцію людиноцентризму та впровадження 

європейських стандартів. Безумовно, поступово будуть впроваджуватися нові 

інститути, фіксуватися норми та законодавство буде змінюватися в позитивному 

напрямку. 
Висновки. Таким чином, підсумовуючи, необхідно ще раз підкреслити, що 

система права є цілісним комплексом відмежованих, взаємопов’язаних і 

взаємодіючих один з одним елементів – норм писаного та неписаного права, які 

утворюють особливу єдність із суспільними відносинами, що знаходять прояв у 

суспільстві та державі. Система права є ієрархічним утворенням, яка пройшла 

довгий шлях розвитку і наразі ми маємо поділ на загальне та особливе 

адміністративне право , яке йде в ногу з часом та  щорічно розвивається. 
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Вінниця, Україна 
 

ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ  
 
Анотація. Жіноча злочинність являє собою сукупність злочинів, які 

вчиняються жінками, спеціальним суб’єктом якого є тільки жінка. 
 
Abstract. Feminine crime is a set of crimes committed by women, the special 

subject of which is only a woman. 
 
Вступ. Останнім часом в Україні спостерігається зростання жіночої 

злочинності, особливо це стосується злочинів, що мають агресивно-
насильницький характер, а саме: грабежів, розбоїв, завдання тяжких тілесних 

ушкоджень 
Жіноча злочинність на сьогоднішній день є важливою проблемою у 

нашому суспільстві. Незважаючи на те, що даний вид злочинності в суспільстві 

жодної країни не має домінуючого характеру, його показники впливають на 

соціальну мораль  всього суспільства, на формування його ставлення до 

основних людських цінностей. Жіноча злочинність являє собою сукупність 

злочинів, які вчиняються жінками, хоча у КК України передбачений тільки один 

склад злочину (ст. 117), спеціальним суб´єктом якого є тільки жінка (вбивство 

матір´ю своєї новонародженої дитини), також це складова частина всієї 

злочинності і підкоряється її загальним закономірностям та змінам. Разом з тим 

вона має певні особливості , які визначаються соціально-психологічним і 

біологічним статусом жінки. 
Виклад основного матеріалу. Серед населення України кількість жінок 

на шість відсотків перевищує кількість чоловіків , що породжує серйозні 

демографічні проблеми, які є підґрунтям для ґендерної нерівності, як у бік жінок, 

так і чоловіків. Згідно з інформацією Державної служби статистики України, 

розмір середньо місячної заробітної плати жінок на 2020 рік є на 32% нижчим, 

ніж у чоловіків. Жінки контролюють лише 5-10% економічних ресурсів. У 

приватному бізнесі жінки володіють 30% малих, 12,7% середніх і лише 13% 

великих підприємств. При цьому ґендерна дискримінація та нерівність в 

суспільстві по-різному відбиваються на становищі жінок та чоловіків. Так, на 

поворотах історії становище жінок є більш складним, оскільки вони об’єктивно 

мають менші ресурси (фізичні, фінансові, економічні) ніж чоловіки, але при 

цьому їм часто доводиться перекладати на себе виконання функцій, які 

традиційно виконують чоловіки. Серед іншого, це призводить і до вчинення 

жінками суспільно небезпечних діянь [2]. 
Актуальність теми обумовлена тим, що проблема жіночої злочинності в 

науці кримінології ніколи не вважалась першорядною, оскільки серед злочинців 

особи жіночої статі не перевищували 18%. Жіноча злочинність відрізняється від 

https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1020/1/ТРИБУШЕНКО%20АНАСТАСІЯ%20%20СЕРГІЇВНА.pdf
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чоловічої деякими якісними показниками. Можна назвати дві сфери суспільного 

життя, де жіноча кримінальна активність проявляється найчіткіше.  
По-перше, це сфера побуту, де жінок штовхають до злочину негативні 

обставини шлюбно-сімейних, родинних і сусідських стосунків. У цій сфері жінки 

здебільшого вчиняють такі насильницькі злочини, як вбивство, у тому числі своєї 

новонародженої дитини, нанесення тілесних ушкоджень і хуліганство.  
По-друге, це сфера, де жінка виконує професійні функції, передусім 

пов’язані з можливістю вільного доступу до матеріальних цінностей. Це, 

насамперед, торгівля, громадське харчування, медицина, освіта, легка 

промисловість. Тут жінки найчастіше вчиняють корисливі злочини: розкрадання 

майна шляхом крадіжки, привласнення, розтрати або зловживання посадовим 

становищем, обман покупців, а також хабарництво. Зростає і число крадіжок 

особистого майна та шахрайств [3]. 
Досить важливим фактором, що впливає на збільшення жіночої 

злочинності є поширення у характері жінок чоловічих рис, що дедалі ширше 

спонукує їх неодружену частину до безладного статевого життя, зловживання 

алкоголем, тютюном, наркотиками, які значно швидше, ніж у чоловіків, 

викликають залежність організму. Ці чинники сприяють тому, що частина жінок 

стає на шлях злочинності й проституції. Нерідко жінка виявляється активним 

учасником протиправних дій чоловіків, а деколи – організатором і керівником 

таких дій. Жінка легше піддається навіюванню, що дозволяє чоловікам-
злочинцям з її оточення втягувати жінку у кримінальну діяльність, особливо 

коли це стосується інтересів чоловіка, батька, сина, коханця тощо [3]. 
Основну масу злочинниць які перебувають у місць позбавлення волі, 

становлять жінки віком від 20 до 40 років, що пов’язують зі зміною соціального 

статусу жінок, їх соціальною незахищеністю, безробіттям, посадовим 

становищем у сім ї [4]. 
До моменту вчинення злочину трохи більше половини жінок були заміжні 

.У тих, які не були позбавлені свободи, сім’я як правило збереглася. Набагато 

гірше відбуваються сімейні справи у тих , хто відбуває покарання. За 

спостереження, чоловіки фактично або юридично заводять собі нові сім ї досить 

швидко, іноді відразу ж після засудження дружини, коли вона ще не встигла 

належним чином пристосуватися до нових і дуже жорстоких умов життя в місцях 

позбавлення волі. Всі ці показники найгірші саме у жінок. 
Для жінок злочинниць характерна середня і середня спеціальна освіта. 

Зростає кількість злочинниць які мають вищу освіту. Освітній рівень жінок 

завжди був вищій за чоловіків. Дуже важливою характеристикою є її освітній 

рівень. Одна з умов успішної трудової діяльності наявність у людини певної 

спеціальності. Більшість злочинниць має спеціальність, причому більш висока 

кваліфікація в тих , хто скоїв тяжкі насильницькі злочини [4]. 
Запобігання жіночій злочинності-невід’ємна частина системи запобігання 

злочинності взагалі. Вона також здійснюється на двох рівнях: загально-
соціальному і спеціально-кримінологічному. 

https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=80:2011-10-03-17-25-44&amp;catid=17:-5&amp;Itemid=13&amp;lang=en
https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=80:2011-10-03-17-25-44&amp;catid=17:-5&amp;Itemid=13&amp;lang=en
http://mego.info/матеріал/1-кримінологічна-характеристика-жіночої-злочинності
http://mego.info/матеріал/1-кримінологічна-характеристика-жіночої-злочинності
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Загально-соціальне запобігання жіночій злочинності-це завдання 

соціально-економічної та політичної систем країни вжити обґрунтованих, 

ефективних, комплексних, конкретних, реальних за часом заходів щодо 

вдосконалення тих відносин, які стосуються проблеми становища жінки у 

нашому суспільстві. 
Спеціально-кримінологічне запобігання жіночій злочинності складається 

із заходів кримінологічної профілактики, відвернення злочинів та їх припинення 

[1]. 
Проблема попередження на сьогодні є однією з найбільш важливих для 

правоохоронних органів. У сучасних економічних умовах жінки часто змушені 

йти на різні злочини, щоб забезпечити собі елементарну можливість існувати в 

цьому світі, також жінка перестає відчувати себе слабкою статтю, займаючи 

керівні пости, активніше беручи участь у суспільному житті, працюючи нарівні 

з чоловіками. Високі ціни і відсутність грошей підштовхують жінок на вчинення 

розкрадань і крадіжок.  
Крім того, напружена професійна діяльність у поєднанні з виконанням 

жінками сімейних обов’язків призводить до найбільш негативних наслідків. 

Робота з перевантаженням, відчуття втоми нервове перенапруження призводить 

до психологічного зриву, що теж тягне за собою можливість здійснення 

злочинних діянь [3]. 
Звичайно, злочинність повністю викорінити не можливо, вона була, є й 

буде існувати, але потрібно докладати зусиль щоб зменшити тенденцію до 

зростання злочинності. Профілактика жіночої злочинності, як виду злочинності, 

потребує особливої уваги, адже жінки характеризуються підвищеною 

емоційністю, подекуди неврівноваженістю, а тому часто стресова ситуація може 

призвести до вчинення жінкою злочину. На нашу думку, для поступового 

зменшення проявів такого соціально негативного явища необхідно:  
– вжити належних заходів для соціальної адаптації ув’язнених жінок, що 

допоможе їм стати на шлях виправлення;  
– покращити державну підтримку неповних, малозабезпечених сімей; – 

спрямувати освітню політику на виховання у неповнолітніх дівчат моральності, 

порядності, поваги до закону, адже діти підпадають під негативний вплив значно 

частіше ніж дорослі;  
– поліпшити, в першу чергу, умови праці таких категорій жінок, як самотні 

матері, матері з дітьми–інвалідами, жінки, котрі мають неповнолітніх дітей;  
– підвищити конкурентоспроможність жінок на існуючому ринку праці; 
 – забезпечити державне сприяння жіночим організаціям та асоціаціям, які 

реально допомагають жінкам тощо.  
Здійснення цих дій вселятиме віру в майбутнє жінок, створюватиме нові 

пріоритети для їхнього розвитку та самовдосконалення. Жінка завжди має 

розуміти, що вона створена не тільки для народження й виховання дітей, а може 

своїми діями вплинути на розвиток держави [5]. 

http://mego.info/матеріал/3-запобігання-жіночій-злочинності
https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=80:2011-10-03-17-25-44&amp;catid=17:-5&amp;Itemid=13&amp;lang=en
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4627/1/36%20Гапека.pdf
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Таким чином, проблеми попередження жіночої злочинності повинні 

вирішуватися в рамках боротьби з злочинністю в цілому. Одним з 

найважливіших умов досягнення успіху в даній сфері є якісно інше становище 

суспільства. Тобто жінка повинна відчути принципово інший життєвий статус - 
перш за все, матері і дружини. Також держава повинна забезпечити фінансову, 

матеріальну допомогу та соціальну підтримку, надати можливість жінці 

заробляти, отримати більш високу кваліфікацію [3]. 
Для запобігання незакінченим злочинам можуть використовуватися 

заходи спонукання, обережності або активного втручання. Заходи спонукання 

здійснюються з метою досягнення добровільної відмови від продовження 

злочинної діяльності (своєчасне виявлення розпочатої злочинної діяльності, 

спонукання винних до добровільної відмови, проведення органами внутрішніх 

справ різних оперативних заходів щодо виявлення антигромадських елементів, 

пропаганда законодавства про добровільну відмову, усунення умов, які 

безпосередньо сприяють вчиненню злочину, та ін.). Заходи обережності 

застосовуються для того, щоб створити умови, які виключають саму можливість 

чи перешкоджають продовженню розпочатої злочинної діяльності (наприклад, 

посилення патрулювання громадських місць, зміна режиму роботи особи, 

виклик до міліції з поясненням причин антигромадської поведінки, вирішення 

міжособистісних стосунків мирним шляхом тощо). Заходи активного втручання 

- це оперативна робота відповідних державних органів і громадських організацій 

щодо припинення розпочатого злочину, який не встигли попередити 

(затримання під час вчинення незаконних дій, притягнення жінок до 

кримінальної відповідальності за інші закінчені посягання, арешт та ін.) [1]. 
Висновок. Жіноча злочинність в силу своїх особливостей, наявності рис 

розповсюдженості, динаміки, структури, причинності являє собою самостійний 

об’єкт вивчення та застосування запобіжних заходів. Її специфіка пов’язана з 

причинами злочинності в цілому та з індивідуальними причинами злочинної 

поведінки жінок з їх специфічними особистісними рисами, місцем у системі 

суспільних відносин, соціальними ролями і функціями. Самостійність жіночої 

злочинності визначається і тими автономними соціальними факторами, які 

обумовлюють її динаміку і структуру в даний час, зміни в характері їх 

правопорушень в сучасних умовах.  
Підводячи підсумок треба зазначати , що до особливостей жіночої 

злочинності належить: по-перше відносно не велика питома вага в загальній 

злочинності адже жіноча злочинність у декілька разів менша за злочинність 

серед чоловіків; менша суспільна небезпека, проте ця тенденція змінюється, 

оскільки збільшується кількість тяжких злочинів, які вчиняють жінки,і 

підвищується їх кримінальна роль у змішаній злочинності; як і злочинність в 

загалом , вік злочинності серед жінок знижується, тобто збільшується відсоток 

злочинів скоєних серед неповнолітніх або молоддю жіночої статті. Особистість 

жінки-злочинця характеризується багатьма факторами, а саме сукупністю 

соціально-демографічних, соціально-психологічних, моральних, духовних і 

https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=80:2011-10-03-17-25-44&amp;catid=17:-5&amp;Itemid=13&amp;lang=en
http://mego.info/матеріал/3-запобігання-жіночій-злочинності
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правових властивостей, ознак , відносин, які характеризують особу яка вчинила 

злочин . 
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Анотація. У статті аналізуються проблеми існування так званих «груп 
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Abstract. The article analyzes the problems of the existence of so-called «death 

groups», which recently began their rapid development in Ukraine. The essence and 
sequence of children’s involvement in these groups is revealed. Preventive 

conversations between parents and children were analyzed. The concept of the process 
leading to suicide is defined. 

 
Вступ. Останнім часом висвітлюється питання про горезвісні «групи 

смерті», адміністратори яких, виступаючи в ролі справжніх психологів, вміло 

доводять підлітків до самогубства. Відомо, що ці групи прийшли до нас з-за 

кордону, де вже спричиняли катастрофи, але у нас діяльність цих угруповань, 

тільки набирає обертів, і доцільно було б їх висвітлити на всю територію 

України, щоб вони не завдали більшого лиха, ніж зараз. 
Цією групою може бути група людей, як правило, підлітки, інша особа або 

особи (модератори, адміністратори) з метою доведення жертви до самогубства 

через Інтернет. 
Це питання вважається новим для українських учених і тому мало 

розробленим у колах сучасних учених, але свою думку з цього приводу висловив 

відомий український публіцист Д. Мрачник, а тему самогубства серед молоді 

розкриває у своїх працях Н. Карвацкая, О. Семенда, Полковено, Ситник та ін. 
Виклад основного матеріалу. При розгляді даної теми було проведено 

дослідження особливості учасників, а саме їх вік, тобто більшість тих, хто 

покінчив життя самогубством, є підлітками до 14 років. Психологічний статус і 

стать, простіше кажучи, дівчатам вселяють думку, що вони «товсті», а хлопцям 

- що вони «невдахи». Це все тому, що модераторами цих груп є дорослі, які 

працюють зі знанням пристрастей і захоплень кожної окремої дитини, що робить 

її потенційною жертвою. 
Учасниками цих груп зазвичай є неповнолітні, яким не вистачає уваги 

батьків і друзів, які довіряють тому, що їм кажуть модератори, вважаючи, що 

коли вони помруть, усім буде краще, тим самим позбувшись усіх проблем. 
Випадки смерті від цих груп зафіксовані майже по всій Україні, а саме в 

Сумах, Полтаві, Донецьку і це лише ті райони, де було відомо, що причиною 

смерті було приєднання до цих груп, а скільки ще зафіксовано самогубств, як 

звичайне, скільки вбитих горем батьків, які назавжди втратили дітей. 
Найвідоміші групи — «Синій Кит» або «Розбуди мене о 4.20». За даними 

Національної поліції України, тільки в одній такій спільноті було виявлено 

більше двох сотень активних користувачів з України. Модератори цих груп 

використовують певні форми впливу на людину, яка, за їхніми розрахунками, 

має спрямувати поведінку учасників цих груп у потрібне для них русло, а саме: 

використовуються різноманітні гасла, наприклад: «Найкраще в житті з буквою 

«с» - Сім’я, субота, самогубство»; дають певний плей лист з нахилом на 

самогубство; задають учасникам групи провокаційні запитання: «Скільки 

сумних днів ви готові так прожити?»; під час спілкування використовують 
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малюнки рейок, на яких наближається потяг з написом «цей світ не для нас», а 

також різноманітні фотографії дітей на дахах з написом «ми діти мертвого 

покоління». 
Досліджуючи проблему «Груп смерті», Б. Амінов наголошує, що лише в 

Україні у 2020 році від суїциду померло понад 7 тис. осіб. Серед 40,5 тисяч 

українців, які померли від зовнішніх причин, кожен п’ятий покінчив життя 

самогубством [1]. 
Прикладом діяльності «груп смерті» є випадок який відбувся 2016 року в 

Маріуполі. Психологи кажуть, що «по ту сторону» стоять досвідчені 

маніпулятори. За завданням з «квесту» в соціальній мережі 15-річна мешканка 

Маріуполя викинулась з вікна. Журналісти газети «Вести» з′ясували, хто 

контролює такі групи і на що вони ловлять підлітків [2]. 
За даними маріупольської поліції, 15-річна учениця місцевого технікуму 

вистрибнула з 13-го поверху. У неї знайшли блокнот із записами про 

самогубство, а її друзі повідомили поліцейським, що вона була підписана на 

«суїцидальні групи» в соціальних мережах, в яких отримувала завдання. Останнє 

зістрибнути з багатоповерхівки. У ході опитування батьків і друзів загиблої 

стало зрозуміло, що вона була замкнутою і сором′язливою дівчиною, 

неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством, про що 

повідомили в поліції. Щоправда, одногрупники розповіли, що вона приходила на 

заняття з порізами на руках. Про швидкий відхід з життя дівчина практично 

прямим текстом кілька днів поспіль повідомляла на своїй сторінці. В день 

трагедії дівчина опублікувала – низку постів з різними написами, зроблених 

відповідно, на даху. Більше в мережу вона не заходила [3]. 
До речі, було створено вісім віртуальних спільнот, де відкрито 

пропагувався суїцид. До нього схиляли підлітків і дітей. Доступ до цих груп був 

суворо обмежений. Частину з них вдалось закрити, але їх клони продовжують 

діяти і зараз. Символом таких груп став синій кит, що плаває і перегортається в 

небі [4]. Їх адміністратори самі вибирають жертву і пропонують пограти в 

«квест»: по наростаючій наносити собі каліцтва, а потім піти з життя. Напевно, 

це не перше в Україні самогубство «китів», просто про попередніх не знали. 

Кожен день або через день дається завдання, після виконання якого потрібно 

скинути фото адміністратору. У разі, якщо дитина відмовилась виконувати будь-
яке із завдань і «зірвалась з гачка», куратор починав погрожувати підлітку 

особисто розібратися з ним, або нашкодити його родині. Оскільки дитина 

заздалегідь надіслала свою геолокацію, організаторам було легко дізнатися її 

місцезнаходження та місце проживання. 
Найперше завдання - прокинутись о 4.20 і написати адміністратору групи. 

Потім спілкуватися в такий же час. Це збиває дитину з нормального режиму і 

вона стає більш вразливою. Олексій Т. каже, що лише деяких підлітків на участь 

у «квестах» штовхає цікавість, він у ці групи добавляється як спостерігач. Але 

загалом мотивація у тих, хто туди йде, - померти [5]. 
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Київський програміст А. Бродецький, який розслідував цю діяльність, 

розповів, що листувався з двома адміністраторами таких груп. Один з них писав 

під ніком «Філіп Лис», йому 21 рік, звукорежисер, він розповідав, що намагався 

просувати свої пісні через ці групи. Було очевидно, що йому подобається 

відчуття того, що він управляє тисячами підлітків. Є ще один загадковий учасник 

цих подій – його ім′я до цих пір невідомо. 
Як мінімум ще одна історія сталася 2015 року в м. Гайсин Вінницької 

області, коли семикласник покінчив життя в себе в будинку. Тоді родичі 

вирішили, що він сумував за мамою, яка була на заробітках. Однак в одній з 

«груп смерті», яку згодом заблокували, його ім′я значиться серед тих, хто брав 

участь у «грі» і виконав «останнє завдання». З групою пов′язують зникнення в 

Дніпрі 18-річної студентки. Її мама каже, що після зникнення дочки, виявили 

листування де дівчинка піддавалась моральному тиску [6]. 
Є думка, що зараз ми маємо справу з технологією знищення, яка працює 

прицільно по підлітках, і Україна тільки починає боротися з нею. Діти 

намагаються довести, що вони чогось варті, а з того боку працюють 

професіональні психологи. Діти не можуть зупинитися, інакше їм навіюють, що 

вони неспроможні. Блокувати такі групи дуже складно. Як зауважило СБУ, ми 

не можемо говорити, що це якась секта, якщо брати зріз українських учасників 

цих груп, то багато підлітків зі східних областей. Це депресивні регіони, де діти 

побачили війну [8]. 
Г. Хомич пов′язує інтерес до подібних груп з результатом впливу ЗМІ та 

соціальних мереж, коли цікавість змушує дітей усе пробувати. Також на такі 

крайнощі підлітків штовхає занедбаність, нерозуміння з боку оточуючих [11]. 
Однією із найгостріших проблем взаємодії дитини з інтернетом є 

небезпека зіткнення з агресивними нападами, які називаються кібербулінгом [7]. 

Кібербулінг – це жорсткі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити дитину, 

в яких використовуються: мобільні телефони, електронна пошта, соціальні 

мережі. Донедавна проблема кібербулінгу стосувалась лише дітей старшого віку, 

але сьогодні вона охоплює і молодші класи, адже підвищилась доступність 

мобільного зв′язку для дітей, а педагогічних зусиль, спрямованих на підготовку 

дитячих колективів до конструктивної взаємодії з віртуальним світом, сьогодні 

явно бракує [12]. Кібербулінг кидає новий виклик батькам, вчителям та іншим 

дорослим, які спілкуються з дітьми, адже він начебто і не є реальним, але нажаль, 

шкода, яку він завдає, повністю реальна [13]. Так, школярка наклала на себе рук  

через цькування у соціальних мережах. Дівчинка близько місяця терпіла 

знущання однолітків на сторінці, яку створили від її імені, а потім скоїла 

самогубство. Батьки, які не користувались інтернетом, про те, що над дитиною 

знущалися, не знали. Мати дівчинки розповідає, що -  « Її фотографували так, що 

зрозуміло, щоб вона того не бачила. Просто в дворі школи, що вона йде. Або 

сидить за партою і слухає в навушниках щось. Потім підписували різні 

вульгарності» [14]. 
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Даркнет — це особливий тіньовий сегмент мережі, який неможливо 

підключити через звичайний браузер. Даркнет володіє високим ступенем 

анонімності, що, в свою чергу, дозволяє користувачам спілкуватися один з одним 

і надсилати один одному інформацію, не побоюючись, що їх викриють у 

кіберполіції, спецслужбах. Даркнет вже давно став місцем збору не лише 

дисидентів, біженців, журналістів, спеціалістів та представників неурядових 

організацій, а й торговців зброєю, торговці наркотиками, підроблені кредитні 

картки, терористи, вбивці та інші маніяки всіх видів. 
За статистикою, з кожним роком зростає кількість самогубств підлітків. За 

даними, у 2020 році 123 підлітка покінчили життя самогубством, а на початку 

березня 2021 року Національна поліція зафіксувала 25 самогубств і 91 спробу 

самогубства. 
Зазначається, що в соціальних мережах з’явилися так звані «групи смерті, 

але тепер ці групи смерті – у соціальній мережі Telegram. Щоб заблокувати так 

звані групи смерті, потрібно зайти в чат-бот «Стоп наркотики». 
Зі свого боку в новинах йшлося про те, що для того, щоб дитина не 

потрапила в складні ситуації з загрозливими для життя інтернет-спільнотами, її 

необхідно попередити. 
Тут також має бути міра, тобто не потрібно про це весь час говорити. Треба 

спочатку поговорити, зробити перерву, подивитися, як дитина на це реагує, чи 

цікавиться, чи не цікавить це, і чи знає він про це взагалі. Якщо дитина вже в 

курсі і чула про це по телебаченню чи десь в Інтернеті, то по її реакції можна 

зрозуміти, чи буде їй цікава ця тема, чи вона не відповідатиме на такі пропозиції 

приєднатися до цих мереж. У наведеному вище я говорила, що об’єктами таких 

груп є діти та підлітки, які мають особисті проблеми вдома, у школі; діти, які не 

мають здорових емоційних стосунків у сім’ях і які, шукаючи розради в Інтернеті, 

стають більш вразливими до негативного зовнішнього впливу. Наголошую, що 

першими ознаками небезпечної поведінки дітей є: пропуски у навчальних 

закладах, комп’ютерні ігри з проявами агресії, проведення часу з гаджетами 

вночі, поєднання процесу гри з їжею, відсутність інших захоплень крім гаджетів, 

агресивна реакція на спроби оточуючих обмежити час з гаджетами,  

дратівливість при неможливості користуватися Інтернетом, втрата інтересу до 

суспільного життя та зовнішнього вигляду, часті незрозумілі зміни настрою - від 

млявого до піднесеного, хвороблива і неадекватна реакція на критику, 

зауваження, поради оточуючих, зростання зневаги до батьків, родичів або старих 

друзів, значне емоційне відчуження від інших, перенесення спілкування в 

кіберпростір. 
Не менш важливою є поведінка дітей та підлітків у соціальних мережах, 

якими вони користуються. Занепокоєння повинно викликати: закритий, навіть 

від батьків, профіль сторінки (потрібно обережно з’ясувати, з якої причини); 

закриваючись руками чи одягом на фотографіях, розміщуючи на своїй сторінці  

фрази, що ілюструють тему самоприниження; нанесення поранень і порізів, 

небезпечних символів; надмірне захоплення на його сторінці рядками про 
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смерть, а також цитатами з містичних книг; група підозрілих друзів, які 

з’явилися в короткий термін (це може свідчити про те, що підліток був у 

небезпечній компанії); часті коментарі про смерть, усні чи фотографії в 

соціальних мережах, прослуховування гнітючої музики, яка пропагує смуток або 

смерть. Батькам також рекомендується використовувати так звані програми 

батьківського контролю, коли вони користуються розумними пристроями 

(планшетами або смартфонами), які часто мають функцію визначення 

місцезнаходження дитини, може контролювати, які сайти дитина відвідує в 

Інтернеті. При установці таких програм бажано звернутися за допомогою до 

людини, яка розбирається в цих програмах. 
Пам’ятайте, що такий контроль над дитиною – це не ознака недовіри до 

неї, а здатність передбачати та запобігати негативним наслідкам. 
Правоохоронці наголошують, що для недопущення діяльності «груп 

смерті» необхідно проводити системну профілактичну роботу на всіх рівнях – у 

сім’ї, школі, соціальних закладах та правоохоронних органах. Але головною 

ланкою в профілактичній роботі має бути сім’я.  
Що батьки можуть зробити, щоб допомогти своїй дитині? Відверто 

обговорювати сімейні та внутрішні проблеми дітей, не принижуючи та не 

ображаючи їх; допомагати своїм дітям формувати реальні цілі в житті та 

прагнути до них; завжди уважно слухайте дитину, навіть якщо ви не приймаєте 

її судження, і спокійно висловлюйте власну позицію; розвивати у дитини 

критичне ставлення до інформації, розміщеної в Інтернеті; навчити дитину 

радитися з дорослими та довіряти їм у складних для дитини ситуаціях. Також 

варто схвалювати будь-які позитивні ініціативи дітей словом і ділом; ніколи не 

застосовуйте тілесні покарання; частіше називайте дитину ніжними словами, 

щоб вона відчула батьківську любов і свою потребу, бути з ними уважними, а 

головне, делікатними. Ніколи не ображайте дитину. Потрібно цікавитись життям 

дитини. Залучайте до ваших інтересів, розповівши їм про них [15]. 
А.С. Макаренко, звертаючись до батьків справедливо писав: «… ваша 

власна поведінка – сама вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину 

тільки тоді, коли з нею розмовляєте або повчаєте її, або наказуєте їй. Ви 

виховуєте її в кожен момент вашого життя. Навіть тоді, коли вас немає вдома. 

Як ви одягаєтесь, як ви розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви 

радієте або сумуєте, як ви поводитесь з іншими людьми, з друзями і ворогами, 

як ви смієтеся, читаєте газету – все це має для дитини велике значення» [16]. 
Висновки. Отже, на підставі наведеного матеріалу можна зробити 

висновок, що проблема «груп смерті» в Україні є надзвичайно серйозною та 

актуальною. Суспільство і держава повинні створити бар’єр між дитиною 

(підлітком) та представниками цих груп і створити ефективну систему 

запобігання самогубствам через онлайн-спілкування. 
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Вінниця, Україна 
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 

УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ГРОМАДСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню реалізації конституційного 

права на поширення інформації в умова формування інформаційного 

громадського суспільства. Розглянуто поняття інформаційних прав у науці 

конституційного права. Проаналізовано основні наукові погляди щодо 

співвідношення понять «права на інформацію» й «інформаційні права». 

Здійснено аналіз конституційних норм, що закріплюють і деталізують 

конституційні положення в цій сфері. Розкривається суть розвитку 

інформаційної безпеки як частини національного та міжнародного 

законодавства. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the implementation of the 

constitutional right to the dissemination of information in the context of the formation 
of an information society. The concept of information rights in the science of 
constitutional law is considered. The main scientific views on the relationship between 
the concepts of “rights to information” and “information rights” have been analyzed. 

An analysis of the constitutional norms that establish and detail the constitutional 
provisions in this area has been carried out. The essence of the development of 
information security as a part of national and international legislation is revealed. 

 
Вступ. Зростання ролі і значення інформації в сучасному суспільстві 

зумовило появу нових відносин, які відображають особливі умови і правила 

поведінки суб’єктів (фізичних та юридичних осіб, держави) в інформаційній 

сфері, специфічних інформаційних відносин. Враховуючи особливості і якості 

об’єкта вказаних відносин, її властивість перебувати в процесі та здатність за 

певних обставин поставати щоразу у різному вигляді, конституційне право 

громадян України на інформацію ми розглядаємо як сукупність його окремих 

структурних елементів, прав і правомочностей, що виникають при реалізації 

інформаційної діяльності в різних її видах. 
Виклад основного матеріалу. Реалізація конституційного права на 

поширення інформації в умова формування інформаційного громадського 

суспільства висвітлювалась у працях таких науковців, як: Ю. Шемшученко,  
І. Чиж, В. Погорілко, Т. Костецька, І. Кресіна, В. Горобцов, В. Петренко, 

В. Юричко, А. Колодюк, Б. Кормич, О. Соснін й інші [10 c. 19]. 
Конcтитyцiйнe право людини на інформацію за структурою є складним 

правом. Як уже встановлено, основними структурними елементами його є: право 

на вільне збирання; право на вільне зберігання; право на вільне використання; 

право на вільне поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб на свій 
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вибір; право на охорону та захист. У свою чергу основні структурні елементи 

конституційного права на інформацію також складаються з більш конкретних 

елементів.  
Зокрема, право на вільне збирання інформації структурно складається з 

різних часток, які можна класифікувати за видами і галузями: право на вільне 

збирання масової інформації, право на вільне збирання духовної інформації, 

право на вільне збирання статистичної інформації, тощо, зміст яких становлять 

конкретні правомочності. Так само право на вільне зберігання структурно 

складається з низки прав, які можна класифікувати за режимом доступу до 

інформації: права на вільне зберігання таємниці особистого життя, права на 

вільне зберігання таємниці страхування, права на вільне зберігання банківської 

таємниці тощо, зміст яких становлять конкретні правомочності. Також і право на 

вільне використання структурно складається з низки прав, які можна 

класифікувати за суб’єктами і об’єктами права на інформацію: права власника 

на вільне використання, права на вільне використання інформації довідково-
енциклопедичного характеру, права на вільне використання науково-технічної 

інформації та інших, зміст яких становлять конкретні правомочності. І право на 

охорону та захист інформації структурно складається з права на охорону та права 

на захист інформації, зміст яких становлять конкретні правомочності [2]. 
З моєї точки зору правомочність слід розглядати по відношенню до 

суб’єктивного права в якості часткової складової останнього, котра конкретизує 

зміст поведінки, врегульованої правовою нормою.  
Інформація, оскільки вона існує, має вільно поширюватися в суспільстві, 

причому існування таємної інформації не повинно слугувати виправдовуванням 

для будь-яких дій, спрямованих на обмеження її поширення, контролювати 

поширення таємної інформації повинні відповідні органи. Слід зауважити, що 

«міра можливої поведінки» і «міра володіння соціальним благом» не абстрактні 

категорії, а конкретні правові можливості громадян, які реалізуються в правових 

відносинах. Більше того, юридична можливість – це саме і є правомочність на 

здійснення тієї чи іншої дії. 
Інформаційне суспільство – це суспільство, у якому діяльність людей 

ґрунтується на використанні послуг, що надають за допомогою інформаційних 

технологій і технологій зв’язку. Державі належить провідна роль у становленні 

інформаційного суспільства, координації діяльності різних його суб’єктів. Вона 

сприяє інтеграції людей у нову інформаційнотехнологічну спільноту, розвитку 

галузей інформаційної індустрії, забезпеченню прогресу демократії, 

дотриманню прав людини та громадянина в цих умовах.  
У широкому значенні інформаційне суспільство – складова 

громадянського суспільства, що функціонує в межах єдиного інформаційно-
комунікаційного простору, у якому домінують нові технологічні засади, що 

передбачають масове використання перспективних інформаційних технологій, 

засобів комп’ютерної техніки, телекомунікацій; створено якісно новий 

розвинений ринок знань та інформації як визначальних чинників виробництва; 
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розроблено систему державних гарантій, передусім правових і безпекових, 

реалізації інформаційних прав і свобод людини, зокрема прав на безпечне вільне 

отримання, поширення та використання інформації [6]. 
Праву людини на інформацію кореспондує загальний обов’язок держави, 

як правозобов’язаного суб’єкта в особі своїх органів, гарантувати дане право. 

Реальність конституційного права людини на інформацію забезпечується всією 

систематичною організаторською діяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та інших правозобов’язаних суб’єктів. Реальність, 

гарантованість конституційного права людини на інформацію становлять суть 

його юридичної природи, як і права на життя та інших конституційних прав. 
Отже, лише через категорію правовідносин можливо розкрити не тільки 

юридичну природу, а й соціальну сутність конституційного права людини на 

інформацію. Читати газету, писати щось тощо без сумніву означає, що 

громадянин бере участь у правовідносинах, зміст яких виявляється в його правах 

вільно одержувати, поширювати, використовувати інформацію. При цьому 

необхідно враховувати, що інформаційні відносини, які регулюються правом, 

відрізняються великою різноманітністю, що не може не відбиватися на формах 

реалізації загального права людини на інформацію. 
Таким чином, Конституція України гарантує автономне право на 

інформацію, що включає право «збирати» інформацію. Крім того, ст. 32 

Конституції України передбачає право знайомитися в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про 

себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Ст. 50 

Конституції гарантує право вільного доступу до інформації про стан довкілля, 

про якість харчових продуктів і предметів побуту (така інформація не може бути 

засекречена). «Право на інформацію» визнавалося ще Законом України «Про 

інформацію» у редакції 1992 року та закріплювалося за «громадянами України, 

юридичними особами і державними органами» і передбачало «можливість 

вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, 

необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, 

здійснення завдань і функцій». Законом регулювався порядок доступу до 

інформації, у тому числі шляхом подання інформаційного запиту. Так у травні 

2011 року набули чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

(Закон № 2939-VI від 13.01.2011) та нова редакція Закону України «Про 

інформацію» (у редакції Закону № 2938-VI від Посібник із застосування 

«трискладового тесту» 1713.01.2011). 
Ст. 1 Конституції України проголошує Україну суверенною і незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою. Рівень демократії залежить 

від того наскільки у країні можливо реалізовувати у повному обсязі свої особисті 

(громадянські), політичні, економічні, соціальні та культурні права.  
Одним із особистих прав громадян є право на інформацію, адже ще однією 

ознакою демократичної держави є свобода інформації. Очевидно, що реалізація 
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соціальних, економічних та інших прав неможлива без вільного поширення 

інформації [3].  
Право громадян на інформацію — самостійне конституційне право, що 

дозволяє людині вільно шукати, одержувати, передавати, створювати і 

поширювати інформацію будь-яким законним засобом. Під поняттям 

«інформація» слід розуміти документовані або публічно оголошені відомості 

про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 

природному середовищі. При цьому об’єктом даного права є всі види інформації, 
до яких відносять: статистичну, адміністративну, масову, інформацію про 

діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального 

самоврядування, правову інформацію, інформацію про особу, інформацію 

довідково-енциклопедйчного характеру, соціологічну, науково-технічну 

інформацію [5]. 
Вперше на міжнародному рівні про право на інформацію було декларовано 

в ст. 19 Загальної декларації прав людини.  
Міжнародні принципи в сфері інформаційного права знайшли своє 

відображення в Конституції України, а саме:  
1) цензура заборонена (ст.15);  
2) кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції винятки можуть бути встановлені лише 

судом (ст. 31);  
3) не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденціальної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини (ст. 32);  
4) кожен громадянин має право знайомитися в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах та організаціях із відомостями про 

себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (ст. 32);  
5) кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів та переконань (ст. 34);  
6) кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір ( ст. 

34);  
7) усі мають право направляти індивідуальні або колективні письмові 

звернення або особисто звертатися в органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та до посадових і службових осіб цих органів (ст. 40);  
8) кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан 

довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 

поширення (ст. 50);  
9) кожному гарантується свобода творчості (ст. 54) та ін [4]. 
Нині законодавче закріплення права на інформацію є ознакою правової та 

демократичної держави, одним із головних чинників соціалізації людини. В 

Україні право на інформацію закріплене на конституційному рівні. Конституція 
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України, яка закріплює право на інформацію, цілком відповідає 

основоположним міжнародно-правовим актам у галузі прав людини та 

громадянина. Право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або іншим способом (на свій вибір) визначено в 

нормах ст. 34 і об’єднано із правом на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, визначивши їхню самостійність [8].  
Більшість норм конституції України носять декларативний характер, а 

тому для впорядкування інформаційних відносин було прийнято ряд законів: 

«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну 

таємницю», «Про науково-технічну інформацію»та ін. Але, як уже зазначалося, 

у деяких випадках конституційні права можуть бути обмежені. Так, обмеження 

основних інформаційних прав і свобод громадянина допускається у випадку 

захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і законних 

інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Крім того, 

ст. 64 передбачає обмеження прав і свобод із вказівкою меж і термінів їхньої дії 

в умовах військового і надзвичайного становища відповідно до конституційного 

закону. У ст. 63 закріплено, що ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе самого, 

свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається законом [1]. 
Варто окремо зазначити, що ст. 15 Конституції України забороняє цензуру, 

тобто в Україні заборонено контроль із боку інститутів публічної влади за 

змістом та поширенням інформації з метою захисту інформаційного простору, 

тобто прямі або опосередковані дії держави, спрямовані на обмеження чи 

заборону поширення інформації, яка може зашкодити суспільству. Водночас 

відповідно до ч. 3 ст. 34 Конституції здійснення прав на вільне збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації може бути обмежене законом 

в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету й 

неупередженості правосуддя [9]. 
У демократичному правовому суспільстві суттєво зростає значення 

організаційно-правових гарантій у реалізації конституційного права на 

інформацію, подальшого розвитку набувають їх форми та методи. 

Організаційно-правові гарантії – це систематична організаторська діяльність 

держави, всіх її органів, посадових осіб, громадських організацій щодо 

створення сприятливих умов для реального користування громадянами своїми 

правами і свободами. Систему організаційно-правових гарантій становлять: 

держава як соціальна, демократична, правова, органи державної влади – 
Верховна Рада України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

Президент України; Конституційний Суд України; органи правосуддя; органи 

прокуратури; Кабінет Міністрів України та інші центральні органи державної 

виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; органи місцевого  
самоврядування; органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є 
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Україна; адвокатура; політичні партії та громадські організації; профспілки та 

інші неурядові організації (молодіжні, дитячі, релігійні тощо), ЗМІ тощо. 
Конституційне право на поширення інформації є важливою складовою 

демократичного державного устрою. Оскільки демократія – це не тільки право 

вибору, це ще й справедлива рівність, включно з рівною для кожного 

можливістю доступу до джерел інформації і рівністю можливостей поширення 

інформації в результаті інформаційної діяльності. Конституція і законодавство 

України регулюють ці процеси, унормовуючи систему гарантій, забезпечення і 

втілення яких є справою держави, усього суспільства і кожного громадянина 

зокрема [7]. 
Інформація – об’єкт інформаційних відносин, з правової точки зору. 

Водночас вона є суспільним мірилом якості держави та її інститутів. Відтак ніхто 

і ніяким чином не може посягати на право кожного поширювати інформацію, не 

вступивши в конфлікт із Конституцією і законами України. Гарантуючи 

конституційне право на інформацію, держава механізмами його реалізації, 

встановленими передусім Законом України «Про інформацію», іншими 

законами та нормативно-правовими актами, системою судового захисту, 

громадським та державним контролем бере на себе зобов’язання забезпечити 

увесь комплекс інформаційних прав, якість і повнота здійснення яких 

відображається саме у кінцевому продукті інформаційної діяльності – інформації 

що поширюється [3]. Закон України «Про інформацію» фактично відтворює 

конституційну норму, подаючи виключний перелік обмежень права на 

інформацію (п. 2 ст. 6): «Право на інформацію може бути обмежене законом в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку, з метою запобігання заворушенням чи кримінальним 

правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або 

прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя». 

Право на інформацію охороняється законом. Це передбачає ст. 7 Закону «Про 

інформацію», за якою: держава гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин 

рівні права і можливості доступу до інформації. 
Останніми роками прийнято ряд важливих законів та нормативно-

правових актів, метою яких є удосконалення правових механізмів реалізації 

конституційного права на поширення інформації. Практично кожен із 

інформаційних законів регулює ту чи іншу сферу інформаційної діяльності і 

державної інформаційної політики. При цьому законодавство реагує на окупацію 

країною-агресором частини нашої території, анексію Криму, загрози і виклики 

для нашої держави внаслідок гібридної агресії, в основі якої, перш за все, 

масована інформаційна атака на нашу державу. Україна ж, враховуючи 

відсутність належного державного інформаційного ресурсу, виявилася не 

готовою оперативно протиставити цьому свою інформаційну об’єднану 

протидію, та з великим запізненням розгортає технологічні і 

контрпропагандистські заходи для поширення інформації з метою забезпечення 
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інформаційних потреб наших громадян під окупацією. Фактично конституційне 

право на свободу слова і думки, на доступ до інформації через її поширення для 

значної частини населення виявилося заблокованим. А це величезний виклик для 

усіх інститутів Української держави.  
Водночас численні зміни і доповнення до чинних законів України нерідко 

вносять хаос і конфлікт нормативних приписів та ускладнюють реалізацію норм 

Конституції України, у тому числі й у забезпеченні інформаційних прав людини, 

зокрема, права на поширення інформації. Недосконале законодавство у сфері 

інформаційних відносин призводить до численних порушень інформаційних 

прав громадян, у тому числі права на поширення інформації, нерідко не дає 

можливості надійно захистити вказані права не лише окремим громадянам, а й 

журналістам та засобам масової інформації.  
Це вкотре доводить необхідність консолідації та систематизації 

інформаційного законодавства, з його подальшою кодифікацією. Ці процеси 

тривають роками, одначе внаслідок надмірної комерціалізації та невиправданої 

з точки зору стратегічної перспективи держави пріоритетності приватного 

інтересу в інформаційній сфері, блокуються зацікавленими силами. Ця проблема 

набула надзвичайної гостроти в умовах сучасної інформаційної війни. Адже 

наноситься колосальна шкода національній безпеці України через відсутність 

пріоритетів у правовому регулюванні інформаційних суспільних відносин та 

єдиної державної інформаційної політики, орієнтованої на безумовне і якісне 

забезпечення конституційних прав і свобод людини, включно з інформаційними 

правами та правом на поширення інформації, як найважливішою їх складовою.  
Зважаючи на це, і з урахуванням допущених прогалин і помилок, важливо 

систематично удосконалювати інформаційне законодавство, орієнтуючи його на 

кращий світовий досвід, на міжнародні тенденції і стандарти. Особливо 

необхідним є якісне удосконалення судового захисту права людини на свободу 

слова та поширення інформації, орієнтуючись на високі стандарти і прецедентне 

право, що його застосовує Європейський Суд прав людини(ЄСПЛ). На цій основі 

важливо реалізовувати технології нової доби, які б розгортали якісно нові 

можливості для кожної людини поширити інформацію та отримати інформаційні 

послуги для задоволення усього спектра її потреб [10 c. 134]. 
Висновки. Отже, виходячи з усього, можна дійти висновку, що 

Конституційне право на поширення інформації як умови формування 

інформаційного громадського суспільства є важливою складовою 

демократичного державного устрою. Оскільки демократія – це не тільки право 

вибору, це ще й справедлива рівність, включно з рівною для кожного 

можливістю доступу до джерел інформації і рівністю можливостей поширення 

інформації в результаті інформаційної діяльності. 
Інформацію можна віднести до одного з найважливіших ресурсів розвитку, 

оскільки вона активно впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства та 

держави в цілому. Тому Конституція України надає широкий спектр прав 

громадянам у сфері інформаційних відносин. Також Конституція надає ряд 
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гарантій для захисту цих прав, і одночасно ряд випадків коли ці права можуть 

бути обмежені. Саме це і є причиною прийняття низки законів у сфері 

інформаційного права, які конкретизують права та випадки їх обмежень, і які 

потребують постійного вдосконалення обумовленого швидким розвитком 

інформаційних відносин у сучасному світі. 
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СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС  
 

Анотація. У статті розглядається в цілому поняття сім’ї як соціального 

інституту: його ролі, основні функції, ознаки і проблеми, значення в розвитку 

суспільства.  
 
Abstract. The article discusses in general the concept of the family as a social 

institution: its roles, main functions, signs and problems, importance in the 
development of society.  

 
Вступ. Сім’я потрапила під вплив трансформаційних процесів та 

перетворень, які неодноразово відобразились на ній та призвели до значних змін 

у її функціонуванні. Спостерігається значна диференціація сімей за доходами, 

зубожіння значної частини сімей, погіршення соціального самопочуття та стану 

здоров’я членів родини, зменшення середньої тривалості життя, зменшення 

народжуваності та зростання частки народження позашлюбних дітей. Соціально 

– економічні умови життєдіяльності відображаються на взаємовідносинах: 

посилюється конфліктність, руйнуються усталені морально - етичні засади 

функціонування повноцінної сім’ї. Дисфункції проявляються в економічній, 

правовій та моральній незахищенності сім’ї, зниженні її ролі у соціалізації та 

вихованні дітей. 
Для організації суспільства як складної організованої системи необхідно 

закріпити певні типи соціальних взаємодій, зробити їх злагодженими, щоб вони 

відбувалися за певними правилами та були обов’язковими для усіх соціальних 

організацій, соціальних спільнот та соціальних груп. 
Цій меті мають служити такі елементи суспільства, як соціальні інститути. 
Виклад основного матеріалу. Серед багатьох соціальних інститутів 

важливістю у врегулюванні статевих відносин, народженні та соціалізації дітей 

вирізняється інститут сім’ї. 
Сім’я є об’єктом дослідження ряду наук: демографії, соціальної психології, 

педагогіки, економіки, етнографії, історії, права, соціології тощо. Кожна з них 

вивчає специфічні сторони розвитку та функціонування сім’ї під власним кутом 

зору і відповідно до свого предмета і методу [2]. В демографії, наприклад, 

особливо розвинутий напрям дослідження народжуваності, репродуктивних 

настанов; у соціальній психології — дослідження сімейних конфліктів і динаміки 

розвитку сімейних груп; у педагогіці — вивчення виховної функції сім’ї. Для 

економіки одним з основних завдань є аналіз бюджету сім’ї, сімейного 

споживання. Етнографію цікавлять побут і культурні особливості сімей у різних 

етнічних групах і спільнотах; історія досліджує виникнення сім’ї та форми її 

існування у різні періоди історії людства. Правові науки, зокрема сімейне право, 

з’ясовують юридичні аспекти укладання шлюбу, порядок і підстави визнання 

шлюбу недійсним, права та обов’язки подружжя, батьків і дітей, юридичні 

аспекти майнового стану сім’ї. 



647 
 
 

Соціологія сім’ї зосереджує свою увагу на аналізі всієї сукупності 

важливих проблем, які пов’язані із сім’єю. Соціологія сім’ї – це галузь соціології, 

яка вивчає досить широке та різноманітне коло питань: типи соціальних 

відносин, характерних для сім’ї; фактори, що визначають чисельність і 

структуру сімейної спільноти; зв’язок сім’ї з іншими соціальними спільнотами 

та сферами соціального життя; суспільні функції сім’ї, її стуктуру та особливості 

як соціального інституту, психологічні групи; мотивацію шлюбів та розлучень, 

а також соціальні та психологічні фактори, які сприяють плануванню сімейного 

життя, виникненню та подоланню внутрішньо-сімейних конфліктів; інтеграцію 

та дезінтеграцію сім’ї; історичні типи та форми шлюбно – сімейних відносин, 

тенденції та перспективи їх розвитку; умови життя сім’ї. 
Сім’я представляє собою складний соціальний феномен. Вона є 

якнайдавнішим природним співтовариством людей, зв’язаних кровною 

спорідненістю. Разом з тим — це мала контактна група людей, які взаємодіють 

між собою, це особлива форма взаємодії.  
Як соціальний інститут сім’я вивчається на макрорівні, в цьому плані 

аналізуються перш за все її соціальні функції. При цьому функціоналісти 

виходять з гармонії сім’ї і суспільства як цілісності, розглядають функції сім’ї як 

природний вияв і реалізацію потреб суспільства. Представники конфліктного 

підходу звертають увагу на складний, суперечливий характер сімейних відносин, 

на рольові та інші конфлікти, які виникають на ґрунті суперечливих сімейних і 

інших відносин. Складність феномену сім’ї робить необхідним об’єднання 

різних підходів. Важливо ураховувати, що, вивчаючи міжособистісну взаємодію, 

не можна абстрагуватися від того, що групова поведінка залежить від 

соціальних, економічних і соціокультурних умов життєдіяльності сім’ї, тобто 

об’єднання підходів сприяє більш глибокому аналізу. 
Як особливий соціальний інститут, як елемент соціальної структури сім’я 

тісно пов’язана з економікою. Особливості сім’ї, її історичні типи визначаються 

пануючими економічними відносинами. Сім’я не обмежується лише родинними 

взаєминами, а передбачає і спільне мешкання родичів, наявність спільних 

елементів побуту, сімейного домашнього господарства, розподілу праці. 
Спільне мешкання зв’язано в окремих сім’ях із спільним виробництвом, 

тобто сім’я може виступати і як економічна категорія. На сім’ю впливають і інші 

соціальні інститути: політика, системи моралі, право, культура. Причому, для 

кожного виду культури характерне домінування тих або інших рис сім’ї. 
Інститут сім’ї має конкретно-історичний характер, він постійно змінюється 

і розвивається у зв’язку з розвитком потреб суспільства. Життя сім’ї, її історичні 

типи, її структура залежать від загальних тенденцій зміни, розвитку суспільства. 
Під час переходу від традиційного суспільства до сучасності сім’я істотно 

міняється. Домашнє господарство перестає бути основною економічною 

одиницею, відбувається розділення “дому” і “роботи”. Здійснюється перехід від 

розширеної сім’ї, яка складається з трьох поколінь, де домінують старші, до 

децентралізованих нуклеарних сімей, де шлюбні обов’язки ставляться вище 
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родинних, батьківських. Відбувається перехід від стабільної багатодітної сім’ї до 

малодітної і масової одно дітної сім’ї. Відмічається також перехід від сім’ї, 

заснованої на соціокультурних приписах, до міжособистісних уподобань. 
У свою чергу, сім’я впливає на всі сторони життя суспільства. В сім’ї 

закладаються генетичні, біологічні основи здоров’я, звички, установки по 

відношенню до свого здоров’я. Сім’я виховує смаки і потреби; у молодшого 

покоління багато в чому визначає вибір професії, рівень духовних цінностей. 

Саме в сім’ї закладаються основи ставлення до старшого покоління. В сім’ї 

людина вперше стикається з розподілом праці, з формами господарської 

діяльності. 
Сім’я має високу персональну значущість. Для більшості людей сьогодні 

— це необхідний життєвий осередок, особлива ніша, яка оберігає, захищає 

людину. 
Соціологія сім’ї — це область соціології, що вивчає формування, розвиток 

і функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин в конкретних культурних і 

соціально-економічних умовах [3]. 
Головними об’єктами соціології сім’ї є шлюб і сім’я. 
Шлюб — це історично мінлива соціальна форма відносин між чоловіком і 

жінкою, за допомогою якої суспільство упорядковує і санкціонує їхнє життя, 

встановлює подружні і батьківські права і обов’язки. 
Сім’я представляє собою більш складну систему відносин, ніж шлюб, 

оскільки вона, як правило, об’єднує не тільки подружжя, але і їхніх дітей, а також 

інших родичів і близьких. Крім того, сім’я виступає як соціальний осередок 

суспільства, що представляє собою, як правило, дуже близьку “до оригіналу” 

модель всього суспільства, в якому вона функціонує. 
Сім’я — це соціальний інститут (з точки зору суспільного санкціонування 

шлюбно-сімейних відносин). В той же час це — організаційно історично 

обумовлена мала група, члени якої зв’язані шлюбними або родинними 

відносинами, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю. 

Соціальна необхідність сім’ї обумовлена потребою суспільства у фізичному і 

духовному відтворюванні населення [4]. 
Досліджуючи шлюбно-сімейні відносини, соціологія сім’ї використовує 

наступні категорії: “умови життя сім’ї”, “структура сім’ї”, “спосіб життя сім’ї”, 

“успішність функціонування сім’ї”, “етапи життєвого циклу сім’ї”. 
Умови життя сім’ї представляють собою сукупність чинників 

макросередовища (загальні соціальні умови) і мікро середовища (найближче 

соціальне оточення). В процесі аналізу специфіки функціонування сім’ї 

враховуються, зокрема, такі чинники, як соціально-економічні і соціально-
політичні умови в суспільстві, екологічні умови, в яких проживає сім’я, 

характеристики можливої зайнятості членів сім’ї, характеристики сфери 

обслуговування в регіоні і багато інших [3]. 
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Під структурою сім’ї розуміють всю сукупність стосунків між її членами, 

включаючи, крім відносин спорідненості, систему духовних, етичних відносин, 

у тому числі відносин влади, автори- тету і ін. 
Функції сім’ї — це способи вияву її активності, життєдіяльності всієї сім’ї 

і окремих її членів. Виділяють такі функції сім’ї: репродуктивну (відтворювання 

населення), виховну, господарсько-побутову, економічну, первинного 

соціального контролю, духовного спілкування, дозвілля, емоційну, сексуальну. 

Велике значення має і феліцитологічна функція сім’ї (від лат. слова felicite, шо 

означає — щастя). 
Під способом життя сім’ї розуміють сукупність тих видів життєдіяльності, 

які здійснюються спільно всіма або деякими з її членів, або одним з них, але від 

імені або для сім’ї. Природно, що між способом життя сім’ї і способом життя 

певного соціального шару, класу, нації, суспільства, в рамках яких вона 

функціонує, спостерігається найтісніший зв’язок. 
Шлюб і сім’я — історично мінливі явища. їхній суспільний, соціальний 

зміст складає те, що властиво ним як різновидам суспільних інститутів і 

відносин. Шлюб і сім’я знаходяться в складній взаємодії з суспільними умовами, 

з природно-біологічною, інстинктивною природою статевих потреб людей. 

Виходячи з цього, можна виділити такі соціальні особливості сім’ї: 
соціально-історична обумовленість сімейних відносин і сімейної 

організації; 
існування сім’ї та її специфічна соціальна функція є наслідком об’єктивної 

необхідності, пов’язаної з однією з найважливіших форм виробництва і 

відтворювання безпосереднього життя, з одного боку, виробництвом самої 

людини, продовженням роду і, з іншого боку — виробництвом прожитків; 
наявність в сім’ї, разом із загальними для всіх соціальних явищ, рис і 

якостей, ряду специфічних соціальних особливостей, а саме: чисельності 

сімейної групи, близькості спорідненості, спільності побуту, взаємної моральної 

відповідальності та інше [6]. 
Що стосується соціально-історичної обумовленості сімейних відносин, то 

вона, безумовно, має місце, і пояснюється цілим рядом чинників — не тільки 

суспільних (в тому або іншому суспільстві сім’я покликана виконувати 

різноманітні функції — наприклад, роль жінки в сім’ї і на виробництві), так і тих, 

які власне витікають з внутрішньої природи сім’ї. 
Висновки. Сім’я як соціальний інститут виникла з самого початку 

формування людського суспільства. На перших етапах його розвитку 

відношення між чоловіком і жінкою, старшим і молодшим поколіннями 

регулювалися племінними і родовими звичаями. З виникненням моральності, 

релігії, а потім держави, регулювання статевого життя придбало відповідно 

етичний, релігійний і правовий характер. 
Це дозволило посилити соціальний контроль над шлюбом і в той же час 

знецінити зовнішньо-релігійні і зовнішньо-правові санкції шлюбу у випадку, 

якщо вони вступили в суперечність з інтересами держави [2]. 
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В цілому введення шлюбного права і виникнення пов’язаних з ним 

правових відносин між подружжям виявилося не тільки історично 

закономірною, але і в значній мірі історично прогресивною справою. 
Сім’я як соціальний інститут, власне, і виникає для реалізації соціальних 

функцій. Сім’я покликана, з одного боку, забезпечити фізичне і духовне 

відтворювання населення, тобто виконати таку соціальну функцію, яка «не під 

силу» жодному іншому соціальному інституту. Причому, в процесі подібного 

відтворювання реалізуються такі функції сім’ї, як репродуктивна, виховна, 

первинного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, 

функція дозвілля, емоційна. 
Іншими словами, сім’я передусім і головним чином здійснює соціалізацію 

нових членів суспільства. Соціалізація являє собою процес становлення 

особистості, навчання і засвоєння індивідом цінностей і, норм, установок, зразків 

поведінки, властивих даному суспільству, соціальній спільноті, групі [1]. 
Паралельно сім’я виконує і інші соціальні функції – господарсько-

побутові, економічні, оскільки в людському суспільстві життя в сім’ї пов’язано 

із спільністю, якщо не всього матеріального забезпечення, то, принаймні, побуту 

і спільною матеріальною турботою про непрацездатних родичів, бо між членами 

сім’ї неминуче складаються певні господарсько-економічні відносини. 
Таким чином, сім’я є найважливішим соціальним інститутом суспільства, 

тобто системою дій і відносин, яка виконує соціальні функції відтворювання 

людини, вона здійснює соціальний контроль за вчинками своїх членів завдяки 

системі позитивних і негативних санкцій. 
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ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Анотація. Однією з важливих гарантій реалізації громадянами права на 

судовий захист є можливість отримання правової допомоги. Це право 

закріплене і в Конституції України (ст. 59), і ЦПК (ст.38), якими передбачено, 

що громадяни мають право вести свої справи в суді особисто або через свого 

представника. 
Цивільним процесуальним кодексом України запроваджено нову правову 

конструкцію визначення поняття та значення представництва та обсяг 

повноважень представника в цивільному процесі 
Метою процесуального представництва є:  
 захист та охорона прав, свобод та інтересів осіб, які беруть участь 

у справі;  
 надання правової допомоги. 
 Відповідно до ст. 56 ЦПК України правову допомогу може надавати 

особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової 

допомоги. А реалізація вище зазначеної мети і є завданням представництва у 

цивільному процесі. 
 
 Abstract. One of the important guarantees of citizens’ realization of the 

right to judicial protection is the possibility of obtaining legal assistance. This right is 
enshrined in the Constitution of Ukraine (Article 59) and the Code of Criminal 
Procedure (Article 38), which provide that citizens have the right to conduct their cases 
in court personally or through their representative. 

The Civil Procedural Code of Ukraine introduced a new legal structure defining 
the concept and meaning of representation and the scope of powers of a representative 
in civil proceedings. 

 The purpose of the procedural representation is:  

                                                             
* Науковий керівник: старший викладач кафедри права ВНАУ Таїса ТОМЛЯК 
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 protection and protection of the rights, freedoms and interests of the 
persons involved in the case; 

  Legal aid.  
According to Art. 56 of the CPC of Ukraine Legal aid can be provided by a 

person who is a specialist in the field of law and is entitled to provide legal assistance. 
And the implementation of the above goal is the task of representation in the civil 
process. 

 
Вступ. Цивільне процесуальне законодавство України (ст. 38 ЦПК 

України) надає право сторонам, третім особам, особам, які відповідно до закону 

захищають права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявникам та іншим 

заінтересованим особам в справах окремого провадження (крім справ про 

усиновлення) брати участь у цивільній справі особисто або через представника. 

При цьому особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій самій 

справі представника.  
Представництво в цивільному процесі можливе у будь-якій цивільній 

справі на будь-якій стадії його розвитку - від порушення цивільної справи в суді 

до виконання судового рішення. 
 Виклад основного матеріалу. Представництво в цивільному процесі є 

процесуальним засобом реалізації громадянами права на судовий захист від 

посягань на честь і гідність, життя та здоров’я, на особисту свободу і майно, 

гарантований Конституцією (ст. 55) [1] та іншими законами України. Воно 

забезпечує участь у цивільному процесі громадян і організацій, надає їй 

можливість використовувати юридичне грамотних осіб для ведення цивільних 

справ у суді та захисту суб’єктивних прав й інтересів. Представництво в 

цивільному обороті має широку сферу застосування. Це пояснюється причинами 

як юридичного, так і фактичного порядку. Потреба у представництві виникає 

тоді, коли особа, яку представляють, не має за законом можливості вчиняти 

юридичні дії (наприклад, у разі відсутності дієздатності). Представництво може 

мати місце також тоді, коли у особи немає або фізичної можливості здійснити 

такі дії (наприклад, внаслідок хвороби, відсутності в місці постійного 

проживання), або бажання особисто реалізовувати належні їй права та обов’язки. 
Цивільне процесуальне представництво виникає на підставі юридичних 

фактів, в силу яких одна особа стає представником іншої. Ці юридичні факти 

досить різноманітні.  
Підставами виникнення процесуального представництва слід вважати:  
1. Волевиявлення довірителя та представника, відображене у договорі. 

Якщо особа, яку представляють, є дієздатною, то представництво у суді може 

виникнути тільки за наявності волевиявлення з боку цієї особи про ведення 

справи через представника, а з іншого боку, — згоди представника представляти 

інтереси цієї особи в суді.  
2. Юридичні факти, вказані у законі (наявність родинних зв’язків). 

Оскільки недієздатні та обмежено дієздатні особи, які не можуть особисто вести 
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свої справи в суді та не можуть за власним волевиявленням обирати собі 

представника, то в даному випадку законодавство визначає представника.  
3. Адміністративний акт (призначення опікуном). Юридичною підставою 

виникнення представництва у цивільному процесі може бути рішення суду або 

акт органу опіки і піклування про призначення опікуна чи піклувальника (ст. ст. 

60, 61 ЦК України).  
4. Акт уповноваженого органу юридичної особи, відповідно до якого 

певній особі дозволяється діяти як представнику) [2].  
Представниками в цивільному процесі можуть бути:  
1) адвокат (ч. 1 ст. 40 ЦПК України);  
2) один із співучасників за дорученням інших співучасників, якщо він має 

повну цивільну процесуальну дієздатність (ч. З ст. 32 ЦПК України);  
3) батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші визначені 

законом особи, які виступають як законні представники (ст. 39 ЦПК України);  
4) уповноважені органи або їх представники, яким законом, статутом чи 

положенням надані дані повноваження у справах юридичних осіб (п. 2 ч. 1 ст. 42 

ЦПК України);  
5) представник психіатричного закладу – у справах про госпіталізацію 

особи до психіатричного закладу у примусовому порядку, про продовження та 

припинення такої госпіталізації;  
6) представник протитуберкульозного закладу - у справах про обов’язкову 

госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;  
7) представники органів опіки та піклування у справах про усиновлення, 

про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;  
8) будь-яка інша особи, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну 

процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення 

представництва в суді (ч. 1 ст. 40 ЦПК України). 
Ст. 39 ЦПК визначає склад осіб, які можуть бути законними 

представниками:  
 права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, 

а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді їх батьки, усиновлювачі чи 

інші особи, визначені законом,  
 права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також осіб цивільна дієздатність яких обмежена, можуть 

захищати у суді батьки, усиновлювачі, піклувальники інші особи, визначені 

законом,  
 права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, 

захищає опікун, призначений для опіки над її майном,  
 права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або 

оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята,  захищає 

виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони 

спадкового майна.  
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Представництво в цивільному процесі є процесуальним засобом реалізації 

громадянами права на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя та 

здоров’я, на особисту свободу і майно, гарантований Конституцією України (ст. 

55) [1] та іншими законами України. Воно забезпечує участь у цивільному 

процесі громадян і організацій, надає їй можливість використовувати юридично 

грамотних осіб для ведення цивільних справ у суді та захисту суб’єктивних прав 

й інтересів. 
Стаття 110 ЦПК [3] надає право громадянам вести свої справи в суді 

особисто або через представника. Особиста участь у справі громадянина не 

позбавляє його права мати по цій самій справі представника. Оскільки громадяни 

можуть мати в цивільному судочинстві процесуальну правосуб’єктність сторін і 

третіх осіб (у справах позовного провадження), заявників і заінтересованих осіб 

(у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин і окремого 

провадження), всі вони можуть вести справи через представника.  
Проте не всі громадяни, майнові і особисті немайнові права та 

охоронювані законом інтереси яких потребують судового захисту, наділені 

цивільною процесуальною дієздатністю і можуть брати участь у цивільному 

процесі, особисто вести свої справи. Права і охоронювані законом інтереси таких 

осіб (неповнолітніх, обмежених у дієздатності і визнаних недієздатними судом) 

захищають їх законні представники (статті 101, 111 ЦПК) [3].  
Справи юридичних осіб ведуть у цивільному процесі їх органи, що діють 

у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх 

представники (ч. 2 ст. 110 ЦПК) [3]. Через представників здійснюють свої 

повноваження в цивільному процесі органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, профспілки, підприємства, установи, організації та їх 

об’єднання як суб’єкти захисту прав та охоронюваних інтересів інших осіб, 

державних і громадських інтересів (ст. 121 ЦПК) [3].  
Отже, всі особи, які беруть участь у справі, можуть вести справи в 

цивільному судочинстві через своїх представників, а положення статей 98, 112, 

113, 117 ЦПК, що надають можливість здійснювати представництво лише сторін 

і третіх осіб, не відображають реальної дійсності і входять у колізію з іншими 

нормами ЦПК, зокрема, зі статтями 110, 121 [3]. 
Питання про правову природу представництва в цивільному процесі в 

юридичній літературі вирішується неоднозначне. Переважає думка, що 

представництво в цивільному процесі – це самостійний інститут цивільного 

процесуального права, хоч окремі автори розглядають його як окремий вид 

цивільного представництва. Цивільно-процесуальне представництво 

відрізняється від цивільного представництва за виконуваними функціями і 

змістом правовідносин, що існують між його суб’єктами, за підставами їх 

виникнення [ 4].  
У цивільних правовідносинах суб’єктивні права і обов’язки реалізуються 

їх суб’єктом особисто або замість нього діє представник, який повністю заміщає 

такого суб’єкта. Процесуальний представник не заміщає сторону в цивільному 
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судочинстві (за винятком законних представників – батьків, опікунів, 

піклувальників), а діє поряд з нею, на захист її суб’єктивних прав і охоронюваних 

законом інтересів. Особиста участь у справі громадянина чи органу управління 

юридичної особи не є перешкодою для реалізації ними права мати в цій справі 

представника. Захист у суді прав та інтересів недієздатних чи обмежено 

дієздатних громадян їх батьками, усиновителями, опікунами чи 

піклуваль¬никами не позбавляє таких громадян права мати субпредставника, 

оскільки вони самі є законними представниками зазначених осіб (ст. 111 ЦПК) . 

Правове становище представника в цивільному праві цілком залежить від 

сторони в договорі доручення і визначається змістом останнього, що 

регулюється ст. 1000 Цивільного кодексу України . Процесуально-правове 

становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта 

цивільних процесуальних правовідносин у цивільному судочинстві визначається 

нормами ЦПК (статті 98, 111, 116, 117) , і лише повноваження на виконання 

деяких процесуальних дій щодо розпорядження об’єктом матеріального спору і 

процесу надаються довірителем (ст. 115 ЦПК) .  
Об’єктом правовідносин між представником і судом треба вважати захист, 

охорону (в окремому провадженні) порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави у 

цивільному процесі.  
Змістом процесуальних відносин між судом і представником є права та 

обов’язки представників і суду та їхні дії. Обсяг прав, якими наділяється 

добровільний представник, визначається повноваженнями, якими наділили його 

закон та довіритель.  
За ЦПК представник має право на здійснення всіх процесуальних дій від 

імені особи, яку він представляє, а довіритель має право лише обмежити 

повноваження представника. Інститут представництва застосовується не до всіх 

процесуальних відносин. Він має суворо визначені, установлені законом межі. З 

огляду на це, процесуальне законодавство: обмежує коло суб’єктів 

представництва. Не всі учасники цивільного судочинства можуть мати 

представника у справі, та не будь-яка особа може бути представником у 

цивільній справі в суді; процесуальне представництво можливе при розгляді не 

всіх цивільних справ.  
Згідно з ч. 1 ст. 38 ЦПК представництво неможливе у справах про 

усиновлення. Особи, які є заявниками у справах про усиновлення, у разі 

винесення рішення про усиновлення заявниками дитини юридично стають її 

батьками. Це покладає на них великий моральний та правовий обов’язок із 

виховання усиновленої дитини, тому обмеження процесуального 

представництва, що запроваджене законодавцем, для цієї категорії справ 

здається цілком виправданим. Крім того, особиста участь у справі усиновлювачів 

дає змогу суду певною мірою упевнитися в особі усиновлювача, її надійності, 

особливо якщо це стосується іноземних громадян. Наявність представника у 

справі, в принципі, має надавати можливість стороні особисто не брати участь у 
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процесі. Однак у деяких категоріях цивільних справ для їхнього правильного 

вирішення дуже важливими є особисті пояснення сторін і третіх осіб по суті 

спору, що не можуть бути замінені поясненнями представників, тому суд згідно 

з п. 4 ч. 1 ст. 169 ЦПК може викликати позивача або відповідача для особистих 

пояснень і тоді, коли у справі беруть участь їхні представники [5]. 
Висновок.  Аналізуючи весь матеріал статті, можна зробити висновок, що: 
Цивільним процесуальним кодексом України запроваджено нову правову 

конструкцію визначення поняття та значення представництва та обсяг 

повноважень представника в цивільному процесі. Отже,згідно чинного 

законодавства представництво в цивільному процесі – це процесуальна 

діяльність особи (представника, повіреного), спрямована на захист суб’єктивних 

прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, 

державних і громадських інтересів, а також сприяння суду у всебічному, 

повному і об’єктивному з’ясуванні обставин справи, в постановленні законного 

і обгрунтованого рішення. 
 Сутність інституту представництва полягає у наступному: 
 – по-перше, представник виступає від імені і в інтересах особи, яку він 

представляє; 
 – по-друге, представник здійснює права і обов’язки особи, яку він 

представляє, якими він наділяється внаслідок здійснення своїх повноважень; 
 - по-третє, вчиненні дії представником є обов’язковими для особи, яку він 

представляє;  
– по-четверте, представник діє в межах наданих йому повноважень і може 

бути обмежений у здійсненні деяких із них;  
– по-п’яте, дії представника спрямовані на захист порушених, 

оспорюваних та невизнаних прав та інтересів довірителя, державних чи 

суспільних інтересів.  
    Об’єктом правовідносин між представником і судом треба вважати 

захист, охорону (в окремому провадженні) порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів 

держави у цивільному процесі. 
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ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПРАВО 

ЛЮДИНИ 
 
Анотація. У статті розкривається природа фундаментальних прав 

людини на доступ до інформації. Виокремлено 34 статтю Конституції України 

якою передбачено право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Наголошено, що 

право на інформацію є, передусім, природним правом людини, сучасне існування 

якої неможливе без створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони, захисту інформації про себе та навколишнє середовище. 

Виділено основні аспекти гарантії права на доступ до персональних даних та 

окреслено гарантії захисту прав на достовірність персональних даних. 
 
Abstract. The article reveals the nature of fundamental human rights to access 

to information. Article 34 of the Constitution of Ukraine is singled out, which provides 
for the right of everyone to freely collect, store, use and disseminate information orally, 
in writing or in another way. It was emphasized that the right to information is, first of 
all, a natural human right, the modern existence of which is impossible without the 
creation, collection, receiving, storage, use, distribution, protection, and protection of 
information about oneself and the environment. The main aspects of the guarantee of 
the right to access to personal data are highlighted and the guarantees of protection 
of the rights to the authenticity of personal data are outlined. 

 
Вступ. Упродовж тисячоліть головними засобами організації суспільства 

виступають право і держава, розвиток яких здійснюється на базі синтезу 

інформації про вчорашній і сьогоднішній стан суспільства та ситуації в ньому. 

Саме від політичних, ідеологічних, економічних, культурологічних, релігійних, 

етнічних та інших чинників залежатиме, якими будуть право і держава в 

майбутньому. Як відомо, за силою впливу на свідомість суспільства засоби 

масової інформації називають четвертою владою після законодавчої, виконавчої 

та судової.  

                                                             
* Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри права ВНАУ Андрій ПРАВДЮК 
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Доступ до інформації є однією зі складових права людини на інформацію, 

яке закріплене ст. 34 Конституції України. Право громадян на інформацію – 
самостійне конституційне право, що дозволяє людині вільно шукати, 

одержувати, передавати, створювати і поширювати інформацію будь-яким 

законним способом. 
Виклад основного матеріалу. Проблеми суспільних відносин, пов’язаних 

зі становленням та реалізацією права на інформацію як невід’ємного, 

основоположного та фундаментального права людини, досліджувались такими 

науковцями, як С.С. Алексеєв, Ю.Г. Барабаш, І.Л. Бачило, С.В. Бобровник, А.М. 

Колодій, В.В. Копейчиков, Б.А. Кормич, В.В. Лемак, Л.Р. Наливайко, Н.М. 

Оніщенко, С.П. Погрибняк, П.М. Рабінович, В.М. Савчин, В.Я. Тацій, В.С. 

Цимбалюк, І.С. Чиж, Ю.С. Шемшученко та іншими. 
Інтенсивний та динамічний розвиток інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, впровадження їх у життєдіяльність суспільства 

і функціонування органів державної влади стали передумовою формування 

інформаційного суспільства. Основними факторами, що визначають рівень 

розвитку держави є якість, кількість та міра використання інформації. Феномен 

інформації, інформаційного обміну та інформаційного складника суспільного 

буття у цілому привертає значну увагу вчених різних галузей знань. В епоху 

переходу до інформаційної цивілізації стає очевидним те значення, яке несе в 

соціумі інформація, знання, таємниця тощо. Процеси накопичення і збереження 

інформації притаманні людському суспільству на всіх історичних етапах його 

існування, тому з найдавніших часів вважається однією з найважливіших 

соціальних функцій. 
Розглядаючи розвиток права на інформацію в історичному контексті, стає 

очевидним, що кожне наступне покоління намагалося захистити права людини 

надійніше, ніж попереднє, забезпечити собі більший обсяг прав та свобод. 

Кожний на історичному шляху надавав нових якостей правам людини і 

громадянина на інформацію, але цей процес відбувався не стихійно, а завдяки 

постійній боротьбі громадян за свої права та свободи. 
Нині з впевненістю можна стверджувати, що інформаційні права людини 

лежать в основі розбудови демократичної правової держави, є одним з основних 

інститутів громадянського суспільства та головним надбанням і цінністю 

європейської спільноти. Права людини є наднормативною формою взаємодії 

людей, упорядкування їхньої поведінки та координації діяльності, вони є також 

засобом подолання протиріч і конфліктів. Вперше на міжнародному рівні 

закріплення інформаційних прав людини відбулося в ст. 12, 18 та 19 Загальної 

декларації прав людини, що в принципі відтворено і в Основному Законі нашої 

держави – Конституції України [2; 3]. 
К.Р. Калюжний зазначив, що, як довів час і розвиток суспільства, та і світу 

в цілому, на розвиток інформаційних прав людини впливає багато різних 

факторів. Це і розвиток жорсткої конкуренції та ринку інформаційних товарів і 

послуг, значний цифровий розрив, зіткнення і ломка законодавства країн через 
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зникнення географічних і геополітичних меж держав у рамках інформаційних 

мереж та багато інших. Усі ці обставини вимагають розроблення нового 

системного підходу до інформаційних прав громадянина, адже вони можуть 

стати важливим інструментом для зближення не тільки країн, а і цивілізацій [4, 

c. 56]. 
Відповідно до Конституції України «кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб – на свій вибір». Конкретизують цю конституційну норму 

положення Цивільного кодексу України, законів України «Про інформацію», 

«Про звернення громадян». Закон України «Про інформацію» закріплює право 

особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України. 

Зазначається, що всі громадяни України, юридичні особи і державні органи 

мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реалізації 

ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій [5]. 
Якщо аналізувати погляди науковців стосовно права людини на 

інформацію як ключового інформаційного права людини, то для суб’єктивного 

права на інформацію можливість дії, провідників конституційного права, означає 

те, що правомочний не зобов’язується на здійснення дій, тобто збирання, 

зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший 

спосіб на вибір, на охорону та захист інформації, йому належить свобода вибору 

у їх здійсненні, правомочному не приписується вид поведінки у збиранні, 

зберіганні, використанні і поширенні інформації. М.В. Савчин слушно зауважив, 

що в Україні проходить суперечливий процес налагодження довірливих 

відносин між громадянами та державою. Труднощі полягають у стереотипах 

ставлення до громадян з боку держави, яке інколи досягає крайнощів: з одного 

боку, держава намагається надмірно опікуватися громадянином, що звужує 

можливість вибору ним варіантів реалізації своїх прав, з іншого, держава 

розглядає громадянина як суб’єкта, що його інтереси перебувають у 

суперечності з державним інтересом, до якого у крайньому разі можна 

застосувати заходи репресії. Доречним є твердження М.В. Савчина, що права і 

свободи людини у світовому досвіді конституціоналізму розглядаються як засіб 

обмеження публічної влади, однак визнається, що держава зобов’язана 

забезпечити такий порядок, коли права і свободи належним чином гарантуються. 

Вважається, що методологічною основою для розуміння прав і свобод людини, 

їх місця у системі конституційного права є розкриття суті гідності людини, що 

наповнює права і свободи залежно від типу цивілізації моральним, релігійним 

змістом, визначає особливості наявних у суспільстві звичаїв [6, c. 237]. 
Процес розбудови правової держави в Україні безпосередньо пов’язаний із 

додержанням та належною реалізацією гарантованих Конституцією України 

прав і свобод людини та громадянина, зокрема, таких, що пов’язані з 

інформаційними відносинами. У такому разі я підтримую думку О.В. 

Скрипнюка, що ефективність реалізації конституційних прав і свобод залежить і 
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від багатьох інших чинників – правотворчої, правозастосовної та правозахисної 

діяльності суб’єктів конституційного права, рівня їхньої правосвідомості, 

розвитку відповідних напрямів конституційно-правової науки і освіти тощо [7]. 
Також варто розглянути таке поняття, як інститут права на інформацію. Це 

– нормативно визначений порядок повноважень різних суб’єктів права (фізичних 

та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

держави, громадських об’єднань, корпоративних структур) у галузі вироблення 

(створення), пошуку та отримання (доступу), передачі, використання, 

поширення інформації в цілях, які не суперечать свободам, правам та інтересам 

особи, інтересам держави, суспільства, передбачених і гарантованих 

національним законодавством [8, с. 93]. 
Право на інформацію, як право на свободу думки, слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, є невід’ємним елементом системи прав 

людини, що при цьому мають великий взаємний вплив стосовно один одного. 

Так, нині повноцінне життя людини немислиме без права вільно висловлювати 

свої думки, свої переконання, без доступу до інформації, а отже, без самого права 

на інформацію. Поняття «інформація» та «право на інформацію», як їх розуміли 

українські правознавці до недавнього часу, визначено у відповідних статтях 

Закону України «Про інформацію». Так, стаття 1 цього Закону визначає 

інформацію як будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [5]. Отже, Закон 

«Про інформацію» закріплює джерела інформації, визначає статус учасників 

інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, 

захищає громадянина та суспільство від неправдивої інформації [9, с. 53–57]. 
У наукових колах стосовно поняття права на інформацію склалося кілька 

точок зору. Найбільш поширеною є позиція щодо віднесення до права на 

інформацію досить широкого кола суб’єктивних прав у цій сфері. Так, М.Я. 

Муратов вважає, що право на інформацію охоплює право знати про створення і 

функціонування всіх конкретних інформаційних систем, що стосуються 

особистого життя громадянина: право надавати згоду на збирання інформації, 

що має особистий характер; право перевіряти достовірність такої інформації і 

спростовувати недостовірну інформацію; право на достовірну інформацію про 

стан навколишнього середовища тощо. Інші дослідники, зокрема Т.А. Костецька, 

А.І. Марущак, О. Чомахашвілі, цілком поділяють таке твердження [10, с. 64–65]. 
У статті «Конституційні засади права на інформацію: актуальні проблеми» 

Правдюк А. Л. зазначає, що право на інформацію є фундаментальним 

комплексним правом людини, що належить їй від народження. Право на 

інформацію – це можливість вільно здійснювати з інформацією будь-які не 

заборонені законом дії (отримання, користування, зберігання, поширення, 

перетворення), якщо вони не завдають шкоди інформаційній безпеці людини, 

громадянина, держави та суспільства [12, c. 108–118].  
Глобальний інформаційний простір є об’єктом міжнародно-правового 

регулювання. Саме тому для посилення гарантій забезпечення доступу до 
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інформації важливим є вивчення кращого міжнародного досвіду процедур 

комунікативної політики. Цікавим з цієї точки зору є досвід Канади. Початком 

формування канадської системи відкритості є 1982 рік. Тоді було прийнято Закон 

«Про доступ до інформації» та Закон «Про недоторканість приватного життя». 

Відповідно до законодавства документи зобов’язують публікувати «Вказівки 

доступу до інформації». Примірники згаданого видання можна знайти в 

більшості бібліотек і поштових відділень Канади [11, c. 102–104]. 
Наостанок хочу зазначити, що найголовнішою залишається роль держави, 

адже проблеми законодавчого регулювання (неповнота, наявність прогалин, 

колізії тощо) ведуть до зловживання виконавчої влади у сфері прав людини, 

вибіркового його застосування, створення невиправданих преференцій у 

забезпеченні фундаментальних прав окремим колам осіб. 
Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що доступ до 

інформації є фундаментом демократичного розвитку, інструментом 

забезпечення відкритості та підконтрольності влади, засобом підвищення 

активності громадян, їхньої свідомості та політичної культури, формою 

реалізації прав громадян на отримання повної та об’єктивної інформації. Влада 

має бути зацікавлена у своїй відкритості, адже без цього немає довіри до тих 

заходів і реформ, що вона ініціює та проводить. На шляху до забезпечення 

відкритості державного управління досягнуто позитивних напрацювань. 

Зокрема, прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації», « Про 

захист персональних даних», низку підзаконних нормативно-правових актів для 

їх реалізації.  
Проте навіть створення якнайкращого законодавства не дозволить 

забезпечити відкритість, поки не відбудеться певних змін у масовій свідомості 

державних службовців і суспільства в цілому. А тому зазначаю, що право на 

інформацію – одне із найбільш важливих прав людини. Реалізація права людини 

на інформацію, забезпечення вільного доступу до інформації, що має суспільне 

значення, інформаційна відкритість органів влади є важливими умовами та 

критеріями функціонування правової, демократичної держави. 
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analyzed. The essence of information security development as a part of national and 
international legislation is revealed. 

 
Вступ. Конституція України, втілюючи міжнародно-правові стандарти 

конституційного статусу людини, встановила, що права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Основного 

Закону). Втілення цього принципу має здійснюватися наявністю дієвого 

організаційно-правового механізму забезпечення конституційних прав, свобод, 

що фактично є досить розгалуженою системою, яка охоплює своїм регулюючим 

впливом усі найважливіші сфери життєдіяльності людини: особисту (приватну), 

політичну, соціальну, економічну, культурну та ін. 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій та динамічне впровадження 

їх у буденне життя сприяють тому, що інститут прав людини і громадянина, 

пов’язаних з інформаційною сферою, набуває дедалі більшої значимості в 

контексті їх правової регламентації та захисту. Вказане обумовлює потребу в 

розробці й прийнятті відповідних нормативно-правових актів, що забезпечать 

вирішення поставленої задачі. Передувати цьому процесу має наукове підґрунтя 

інституту інформаційних прав. 
Проте, беручи до уваги те, що як наука, так і галузь інформаційного права 

тільки розвивається, досліджень, присвячених вивченню сутності, юридичної 

природи, системи тощо, інформаційних прав людини і громадянина, на сьогодні 

не так вже й багато, що дозволяє говорити про недостатню наукову 

розробленість цього інституту. Разом з тим, тільки детальне вивчення інституту 

інформаційних прав з різних теоретичних та прикладних сторін, створить 

належну основу для чіткого, системно-конструктивного правового регулювання 

з боку законодавця. 
Виклад основного матеріалу. У наукових дослідженнях останніх років 

активно використовують такі категорії, як «інформаційне суспільство», 

«глобальне інформаційне суспільство», «інформаційна цивілізація», 

«інформаційно-комунікаційні технології», «інформаційний суверенітет», 

«інформаційна безпека», «державна інформаційна політика», «інформаційний 

простір» тощо. Також прийнято низку відповідних нормативно-правових актів 

на підставі чинних міжнародно-правових актів у цій галузі, національних 

пріоритетів, потреб людини та громадянина в інформаційній сфері. 
Водночас актуальним є аналіз власне конституційних засад, 

конституційно-правового регулювання передусім інформаційних прав. Вони 

становлять основу іншого прикладного галузевого правового регулювання 

інформаційного суспільства, його інститутів, шляхів розвитку в умовах 

сьогодення. 
Метою статті є з’ясування окремих характеристик інституту 

інформаційних прав людини і громадянина, а саме: термінологічна відповідність 

вживаних понять, потреба в терміні “інформаційні права” в контексті 

вітчизняного та міжнародного законодавства,розуміння класифікації 
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інформаційних прав, визначення місця інформаційних прав в системі поколінь 

прав людини і громадянина. 
Вживаючи поняття «інформаційне право» (в однині), слід мати на увазі, що 

використовувати його потрібно виключно у тому значенні, яке його 

характеризує, а саме: у тривимірному ракурсі, оскільки воно може існувати як 

наука, галузь права або навчальна дисципліна. Тобто при застосуванні поняття 

“інформаційне право”, ми розуміємо його у значеннях: а) системної сукупності 

знань, теорій та міркувань про інформаційне право, інформаційні відносини та 

інформаційно-правові норми, а також вид пізнавальної діяльності, спрямованої 

на дослідження явищ інформаційно-правового характеру, узагальнення 

відповідних результатів та юридичної практики для створення нових знань про 

інформаційне право; б) самостійної галузі національного права України, що 

містить сукупність норм, які регламентують інформаційні відносини за 

допомогою інтегрованого методу правового регулювання; в) сукупності 

загальноправових та спеціальногалузевих знань про інформацію, інформаційні 

відносини, їх правову регламентацію, суб’єкти та інших знань інформаційно-
правового спрямування, які обов’язкові для вивчення на юридичних і деяких 

інших факультетах навчальних закладів України [1].  
права і свободи людини й громадянина, що реалізуються у сфері 

інформаційних відносин, безпосередньо пов’язані зі становленням 

демократичного суспільства, адже гарантії прав і свобод людини щодо 

інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової 

держави, адже вони інтегровані до дієвого механізму державного управління в 

демократичному суспільстві. 
Реалізація основоположних прав і свобод громадян в інформаційній сфері 

займає особливе місце в системі національних інтересів України, ґрунтуючись 

на принципах свободи інформації і права – усе, що не заборонене законом, 

дозволене. Ці принципи закріплені в основних міжнародно-правових 

документах, Конституції Україні й ряді інших законів. Відтак важливого 

значення набуває усвідомлення змісту таких дефініцій, як інформаційні права і 

свободи людини і громадянина[2]. 
Поняття «право на інформацію» за своїм змістом є вужчим за зміст поняття 

«інформаційні права»; вони співвідносяться між собою як часткове та загальне. 

Підтримка такої позиції часто знаходить свій вияв у сучасних наукових 

дослідженнях [3]. 
Відзначимо ще один аспект. П.М. Сухорольський вказує, що термін 

«інформаційні права людини» не набув поширення на міжнародному рівні [4, с. 

19]. 
Термін «інформаційні права» в юридичній науці активно почав 

використовуватися зарубіжними в даному випадку російськими вченими, а 

згодом і вітчизняними науковцями [5]. На сьогодні цей термін у спеціальній 

літературі є досить вживаним, здійснюються певні кроки щодо розуміння 

сутності та змісту названої категорії. Цей факт є досить позитивним у якісно 
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нових умовах сучасного праворозуміння, оскільки актуальними є не тільки 

розробка юридичною наукою відповідних основоположних понять, категорій, а 

й їх застосування в нормативно-правових актах, офіційних документах 

концептуального та іншого характеру, навчальній літературі тощо. 
M. Mуpaтoв вважає, що право на інформацію охоплює право знати про 

створення і функціонування усіх конкретних інформаційних систем, що 

стосуються особистого життя громадянина, право надавати згоду на збирання 

інформації, що має особистий характер, право перевіряти достовірність такої 

інформації і спростовувати недостовірну інформацію, право на достовірну 

інформацію про стан навколишнього середовища тощо [6, с. 45]. 
Натомість Б. Гоголь зауважує, що такий широкий підхід до визначення 

змісту права на інформацію призводить до ототожнення понять право на 

інформацію та інформаційні права особи. Тож під правом на інформацію 

дослідник пропонує розуміти нормативно забезпечену можливість особи вільно 

збирати, зберігати, обробляти і поширювати інформацію у будь-який не 

заборонений законодавством спосіб, а складовими права на інформацію називає 

права збирати зберігати, поширювати та обробляти інформацію [7, с. 65]. 
Конституція України 1996 р. відповідно до вже існуючих тенденцій 

основоположних міжнародно-правових актів у галузі прав людини право 

кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір об’єднала в нормах різних 

частин статті 34 з іншим правом кожного на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, визначивши їх самостійність. 
З огляду на те, що до основних структурних елементів права на інформацію 

Основний Закон включає низку правоможливостей: право збирати, право 

зберігати, право використовувати та право поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб – на свій вибір, які, у свою чергу, структуруються 

в інші численні інформаційні права, можна вважати, що назване право є 

комплексним. 
Водночас, змістовними складовими інших конституційних прав і свобод 

закріплені такі, зокрема, права як: право давати згоду на збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про неї ; право кожного 

громадянина на доступ до відомостей про себе (крім тих, що становлять 

захищену законом таємницю) в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах і організаціях; право кожного перевіряти 

достовірність інформації про себе і членів своєї сім’ї; право спростовувати 

недостовірні відомості в судовому порядку; право вимагати вилучення будь-якої 

інформації про себе; право кожного на відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням 

недостовірної інформації про себе і членів своєї сім’ї ; право на забезпечення 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції ; 

право на вільний доступ і поширення інформації про стан навколишнього 

середовища (право на екологічну інформацію), про якість харчових продуктів і 
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предметів побуту (ст.ст. 31, 32, 50) та інші, які певним чином можна визначити 

як саме «інформаційні права» в межах досліджуваного поняття [8]. 
Як свідчить аналіз, цілісність правового регулювання в інформаційній 

сфері на сьогодні все ще відсутня, наявні нечіткість, неузгодженість, 

суперечливість норм, актів законодавства, неузгоджений понятійно-
категоріальний апарат тощо. Особливо ця проблема стала очевидною після 

набрання чинності вагомих за своїм значенням Законів України: «Про 

інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. 

Розробка юридичною наукою основоположних понять, категорій, їх адекватне 

застосування в нормативно-правових актах, офіційних документах 

концептуального та іншого характеру залишається нагальною проблемою. 
Зокрема, належне застосування категоріально-понятійного апарату 

законодавства залежить, зокрема, від вироблення загальнонаукових підходів до 

розуміння категорії вихідної категорії – «інформація». 
Визначення сутності вказаного поняття є предметом широких дискусій 

представників різних галузей знань, в тому числі юридичної науки [9] 
Кількість інформаційних прав доволі ґрунтовна; одні з них мають правову 

регламентацію, інші – в стані наукової розробки. Інформаційне законодавство 
знаходиться у стані формування і ще багато питань залишаються відкритими. 

Разом з тим, ми не погоджуємося з твердженням, що “велику систему 

інформаційних прав необхідно запропонувати законодавцю об’єднати в один 

цивільно-правовий інститут” [10, с. 89]. Проривом у даній ситуації може стати 

розробка та прийняття Інформаційного кодексу України, про що детально 

йдеться, зокрема у [11]. 
Таким чином, незважаючи на те, що термін “інформаційні права” не 

вважається загальновизнаним на міжнародному рівні, широкий зміст цієї 

категорії дозволяє нам розглядати її як повноцінне, самостійне поняття 

конкретного явища і характеризувати такі права, як своєрідний комплекс прав 

нового, четвертого покоління. 
Стосовно останнього варто сказати, що в науці не завжди можемо 

спостерігати одностайність щодо цієї позиції. “Інформаційні права в системі 

поколінь, – зауважує В.В. Гайтан, – перебувають у процесі свого становлення та 

потребують не лише законодавчого закріплення, а й широкого філософського 

осмислення їх сутності для подальшого впровадження в систему прав людини” 

[12 с. 108]. 
Мабуть, для правильного розуміння та застосування права в цілому 

ідеальним був би такий стан, відповідно до якого будь-який термін, що 

використовується, семантично став однозначним при використанні його в 

різноманітних галузях. У свою чергу, розмаїття трактувань сутності даного 

поняття в юридичному значенні є прийнятною для розвитку теоретичних засад 

регулювання інформаційних відносин. У свою чергу, існуючі підходи 

потребують певної адаптації щодо названої категорії як об’єкту правовідносин, 

інформаційних прав, в яких вона (інформація) має бути конкретизована, певним 
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чином організована та узгоджена. Слід сказати, що нова редакція Закону України 

«Про інформацію», враховуючи певні недоліки першої редакції, на що 

неодноразово вказувалося у спеціальній літературі, визначає інформацію як 

будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях 

або відображені в електронному вигляді (ст.1 Закону). Такий підхід щодо 

трактування інформації як відомостей здається більш коректним та 

прагматичним. 
Водночас необхідно відмітити непослідовність законодавця у 

використанні категорії «інформація», закладеної законодавцем її сутності, при 

визначенні видів інформації за її змістом, наявність яких, як правових інститутів, 

зумовлює низку інформаційних прав людини чи громадянина. Згідно із названим 

законодавчим актом (ст. 10) виокремлюються за встановленим законодавцем 

критерієм: інформація про фізичну особу; інформація довідково-
енциклопедичного характеру; інформація про стан довкілля (екологічна 

інформація); інформація про товар (роботу, послугу); науково-технічна 

інформація; податкова інформація; правова інформація; статистична інформація; 

соціологічна інформація; інші види інформації [13 c, 116]. 
Незначний аналіз законодавчих визначень окремих видів інформації (ст.ст. 

11–18 Закону), зокрема, свідчить про відсутність єдиного підходу щодо їх 

сутності, закладеного у вихідному понятті інформації, наведеному вище. Так, 

інформація про фізичну особу, інформація довідково-енциклопедичного 

характеру, правова інформація, наприклад, визначаються через сутністну 

категорію «відомості». Такі види, як інформація про стан довкілля (екологічна 

інформація), інформація про товар (роботу, послугу); науково-технічна 

інформація відповідно – через «будь-які відомості та/або дані». Статистична 

інформація, у свою чергу, «документована інформація...». І таких прикладів 

чимало.  
Висновок. Розглядаючи практику останніх років, можемо стверджувати, 

що з кожним роком України все більше збагачує базу інформаційного 

законодавства, що впливає на якість регулювання суспільних відносин, які 

формуються відповідно до останніх тенденцій у цій сфері. Це дає змогу 

забезпечити населення в плані інформаційної стабільності та захищеності.  
Інформаційні права – це один з основних інститутів в правовій системі, 

завдяки якому може і повинно належним чином існувати й розвиватися 

демократичне суспільство як в Україні, так і в світі. Більше того, цей інститут є 

основою для подальшої, безпечної для людини, еволюції інформаційного 

суспільства, коли наступаючі технології, що розвиваються, робототехніка, 

штучний інтелект тощо, можуть порушити крихкий баланс прав і свобод в 

людському співтоваристві. Тому інформаційні права потребують належної 
нормативної регламентації, розробленої на чітких наукових доктринах.  

Поняття “інформаційне право”, “інформаційні права” та “право на 

інформацію” не є тотожними по змісту: інформаційне право характеризується як 

галузь права, наука і навчальна дисципліна; право на інформацію за своїм 



668 
 
 

змістом є вужчим за зміст поняття інформаційні права і входить до системи 

останніх. 
У підсумку слід припустити, що відсутність узгодженого понятійно-

категоріального апарату є наслідком, зокрема, досить невисокого рівня 

законодавчої техніки формування норм, направлених на врегулювання відносин, 

у тому числі й у сфері реалізації інформаційних прав людини. Певною мірою 

таке становище зумовлено недостатнім рівнем конституційно-правового 

регулювання цих відносин. Серед проблем, що потребують доктринального 

тлумачення в контексті конституційної реформи, – обґрунтування доцільності 
виокремлення конституційного права на інформацію як самостійного. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню діджиталізації юридичних 

послуг на ринку послуг України. У статті розглянуто декілька визначень 

поняттю «діджиталізації» та виведено власне розуміння даного процесу, 

розглянуто як впливає розвиток інформаційних технологій на юридичну сферу. 

В ході дослідження було визначено яким чином діджеталізація впливає на ринок 

юридичних послуг та особливу цінність інформаційних технологій в сфері 

надання юридичних послуг. Досліджуючи перспективи діджеталізації, 

розглянули яким чином використання різноманітних програмнних продуктів 

(боти, мобільні додатки, ПК-програми) полегшують життя сучасного 

правника. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of digitalization of legal services in 

the service market of Ukraine. The article considers several definitions of the concept 
of “digitalization” and derives its own understanding of this process, considers how 

the development of information technologies affects the legal sphere. In the course of 
the study, it was determined how digitalization affects the market of legal services and 
the special value of information technologies in the field of providing legal services. 
Investigating the prospects of digitalization, we considered how the use of various 
software products (bots, mobile applications, PC programs) facilitate the life of a 
modern lawyer. 

 
Вступ. Кожен із нас сьогодні звик до онлайн-роботи, дистанційного 

навчання, купувати через інтернет одяг, продукти і інші необхідні речі, оцінили 

зручність мобільного банкінгу, держави у смартфоні, доступу до будь-якої 

інформації та можливості відкрити будь-який кодекс України у зручний для себе 

час у електроному форматі. 
Поняття digital presence – цифрова присутність сьогодні стосується усіх 

сфер діяльності суспільства. Підприємства, установи, різноманітні компанії та 

об’єднання вимагають від працівників не лише високого рівня професійних 
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знань, умінь, а й навичок комунікації, здатності до самоорганізації, володіння 

комп’ютерними навичками та офісними програмами. У наш час вже важко 

уявити сучасний ринок юридичних послуг без залучення у процес 

інформаційних технологій різного рівня, характеристика яких зумовлює 

необхідність нашого дослідження. Вже сьогодні спостерігається високий ступінь 

впливу інформаційних технологій на обрання форматів організації робочих 

процесів правників, вибір інструментів здійснення професійної діяльності та 

способів надання юридичних послуг. Динамічний розвиток високих технологій 

та автоматизації, розширення можливостей доступу до інформації – усе це 

вимагає гнучкого реагування на новітні зміни, нових знань і навичок, в тому 

числі й від юристів [1, с. 49]. 
Виклад основного матеріалу. Жити у період діджиталізації означає 

розуміти невідворотність та необхідність технологічних змін. Саме ці зміни, так 

само як і зміни в законодавстві, вказують на те, що постійно потрібно 

оновлювати свої узнання та навички. При цьому ринок юридичних постійно 

очікує на нові рішення. Мати передові уявлення про діджиталізацію та яким 

чином її використовувати — єдиний спосіб залишатися актуальним та 

конкурентоспроможним правником. 
Дослідженню окремих аспектів впливу інформаційних технологій на 

юридичну діяльність, в тому числі на ринок юридичних послуг, свої праці в різні 

часи присвятили: Варава І., Манько Д. Г., Антонюк В. В., Жосан Г., Глібко С. В., 

Сохікян А. С., Яворська Г. Х. та ін. 
 На думку Д. Г. Манько, діджиталізацію розуміють як неологізм, який 

увійшов в українську мову лише кілька років тому, є транслітерацією 

англійського digitalization і згідно з визначенням словника ознaчає зміни в усіх 

сферах суспільного життя, пов’язані з використанням цифрових технологій [2, с. 

19].  
У свою чергу В. В. Антонюк ввaжає, що поняття «діджиталізація» означає 

інформаційно-комунікаційний процес, що забезпечується через використання 

автоматизованих, інформаційних, телекомунікаційних та електронних 

технологій, його важливим елементом [3, с. 9].  
А як зазначає Г. Жосан, цифрова трансформація або діджиталізація – це 

цілісне переосмислення моделі бізнесу, трансформація всіх процесів і перехід до 

використання нових інструментів у напрямах і сферах банків, фінансового 

ринку, виробництва, економіки, професій, освіти, бізнесу та суспільства [4, с. 47].  
Таким чином, можемо зробити висновок, що діджиталізація включає в себе 

цифрову трансформацію, автоматизацію та проявляється у вигляді зміни в 

процедурах, врегульованих законодавством та пов’язаних з переходом від 

процесів у паперовій формі до прямих онлайн процедур, які не потребують 

безпосередньої участі посередника чи компетентного органу [5, с.7], 

використовуючи мережу Інтернет. Саме цей чинник спричинив впровадження 

телекомунікаційних засобів зв›язку, інформаційних ресурсів та сервісів 

Інтернету в усі сфери життєдіяльності людства. Юридична сфера в даному 
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випадку не стала винятком, оскільки будь-яка зміна природи і характеру 

людських відносин вимагає негайної реакції юристів, які забезпечують правове 

регулювання новоспечених змін та інновацій. 
Стрімкий процес діджеталізації протягом останнього десятиліття, 

спричинив впровадження телекомунікаційних засобів зв’язку, інформаційних 

ресурсів та сервісів Інтернету в усі сфери життєдіяльності людства. Юридична 

діяльність в даному випадку не стала винятком, оскільки будь-яка зміна природи 

і характеру людських взаємин вимагає негайної реакції професіоналів в області 

права, які забезпечують правове регулювання новоспечених змін та інновацій. 

Сьогодні залучення інформаційних технології в діяльність правників дозволяє 

вийти на якісно новий рівень юридичного бізнесу, оскільки забезпечує 

застосування нових технічних інструментів і комплексних підходів до 

задоволення потреб клієнтів в правовій допомозі. Відтак у наш час 

спостерігається доволі активна співпраця представників сфери ІТ та юристів, 

внаслідок якої створюються нові унікальні ресурси, програмні забезпечення, що 

спрямовані на вирішення актуальних і найбільш поширених проблем клієнтів. 

Найбільш істотними причинами зосередження уваги представників сфери 

юриспруденції на залученні потенціалу інформаційних технологій в свою 

діяльність є можливість охопити більш широкий сегмент на ринку юридичних 

послуг, можливість удосконалити і посилити ефективність власних робочих 

процесів, а також можливість забезпечити собі суттєву конкурентну перевагу в 

професійному середовищі.  
Невід’ємною частиною надання кваліфікованих юридичних послуг є 

уміння створювати і працювати у пошукових базах даних, реєстрах, мобільних 

додатках, працювати у системі електронного документообігу (ставити 

електронний цифровий підпис), організовувати відеоконференції і т.п. Це 

доводить, що у наш час недостатньо просто знати закони. Наразі, щоб бути 

конкурентоспроможним, юрист має знати сучасні технологічні рішення, способи 

автоматизації, доступні для професії. У повсякденну роботу входять не тільки 

нові програми, які допомагають знаходити нових клієнтів та спрощують 

обслуговування в юридичній сфері. Сьогодні юрист має вивчати людські 

фактори кібербезпеки, психологію та схеми діяльності хакерів, базові принципи 

захисту даних в умовах посиленого ризику, систему електронного 

документообігу. Тож майбутнє за інтелектуальними системами, що 

трансформують юридичну практику, та юристами, які вміють ними керувати. 
Особлива цінність інформаційних технологій в сфері надання юридичних 

послуг полягає в тому, що їх використання має на меті зниження витрат і 

підвищення ефективності юридичної практики.  Важливість інформаційних 

технологій у діяльності юриста обумовлена тим, що одержання правової 

інформації стосовно певної юридичної ситуації здійснюється шляхом комплексу 

інформаційно-правових, інформаційно-пошукових, інформаційно-ко-
мунікативних і інформаційно-аналітичних заходів [6, с. 187]. 
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Вплив інформаційних технологій на ринок юридичних послуг зокрема, 

багато в чому обумовлений спрямованістю державного управління та політики 

України на діджиталізацію різних сфер життєдіяльності суспільства. В правовій 

сфері це проявляється шляхом створення та впровадження урядом держави 

електронного суду, відкритих електронних реєстрів. Сьогодні юрист в ході своєї 

діяльності, використовуючи новітні комп’ютерні технології, направляє 

адвокатські запити, отримує відповіді, документи та інформацію в електронному 

форматі, звертається до державних органів, підприємств, установ, організацій зі 

скаргами, надає допомогу в оформленні ліцензій, дозвільних документів на різні 

види діяльності для клієнтів тощо. Відтак на разі завдяки інформаційним 

системам та інноваційним технологіям юрист може отримати альтернативні 

рішення юридичної проблеми, заощадити час для їх аналізу і вибору остаточного 

правильного рішення, що справить позитивний ефект на якість надання 

юридичних послуг. 
Досвід останніх років, зокрема через впровадження по всьому світу 

карантинних заходів, а на даний момент війні в Україні, дав поштовх до змін 

підходів організації робочих процесів, переглянути можливості та перспективи 

використання дистанційної форми роботи. Тому, говорячи про розвиток надання 

юридичних послуг протягом останніх років, ми можемо спостерігати перехід на 

віддалений формат роботи, зокрема через використання таких інструментів, як 

Go To Meeting, Zoom, Skype, Google-продукти та сервіси, різних видів 

месенджерів тощо. 
Мобільні додатки для юристів, онлайн-конструктори договорів, аналітичні 

онлайн-платформи, смарт-офіси юридичних фірм – все це вже активно 

функціонує в правовому житті України. Хоча технології у сфері права 

стикаються з серйозними проблемами, до них ми можемо віднести негативне 

ставлення старшого покоління або труднощів захисту даних та інформації, 

безперечно, що технологічний прогрес увійшов в галузь юриспруденції 

назавжди [1, с. 54]. 
Досліджуючи перспективи діджеталізації юридичних послуг не можемо не 

звернути увагу на активне використання інформаційних технологій в якості 

потужного інструменту юридичного маркетингу. На сьогодні, завдяки стрімкому 

впровадженню інформаційних технологій в життя суспільства, з’явилась велика 

кількість джерел для розвитку особистого юридичного бізнесу, здобуття 

репутації, і, як наслідок, для залучення клієнтів і лояльної аудиторії, що є 

важливим елементом будь якого ринку послуг в Україні.. 
Безперечним є той факт, що в процесі формування репутації правника 

ключове значення має якість надання юридичних послуг, тому що професійна 

цінність юриста полягає в його спроможності надати кваліфіковану правову 

допомогу, ефективно задовольнивши потреби клієнта.  В такому випадку, для 

того щоб мінімізувати рутинну роботу в простих юридичних питаннях чи 

статистичних даних правники починають звертатися до спеціалістів з цифрових 

технологій, або самі опановують їх. Сьогодні IT-юристи надають правову 
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підтримку та супровід IT-сфери, структурують український IT-бізнес, 

захищають право інтелектуальної власності, забезпечують фаховий юридичний 

супровід при залученні інвестицій в IT-компанії тощо. Крім того, створюють 

різноманітні програмні продукти (боти, мобільні додатки, ПК-програми).  
Боти (чат-боти), стають в допомозі при підготовці стандартних юридичних 

позовів, реєструють торгові марки, надають первинні правові консультації, 

здійснюють перевірку та аналіз юридичних документів, інформують про 

намагання рейдерського захоплення бізнесу. Чат-боти - це програми, які 

призначені для спілкування з користувачем. Вони імітують поведінку людини 

при спілкуванні, і за допомогою заздалегідь прописаних алгоритмів 

відповідають на питання співрозмовника. Спілкуватися з такими ботами можна 

через месенджери, наприклад, в Facebook або Telegram [7]. 
Щодо юридичного змісту чат-бот – це лише програмне забезпечення з 

контентом – об’єкт правовідносин, а не суб’єкт, який має права й законні 

інтереси. Чат-бот – це лише частина послуг певного суб’єкта господарювання, 

сервіс, який взаємодіє з потенційними клієнтами компанії [8]. 
Не менш важливим напрямком розвитку юридичного послуг є так звані 

«юридичні біржі». Такі біржі – це певний сайт, на якому зацікавлена сторона 

може обрати юридичну компанію, фірму або юриста чи адвоката та звернутися 

до нього за допомогою. Знову ж таки, сьогодні на таких платформах формуються 

прості запити, які не потребують унікальних рішень, однак, можливо, що саме 

таким буде майбутній юридичний ринок [9].  
Однак, не потібно забувати, що у роботі юристів є декілька аспектів, які 

роблять неможливим повноцінну заміну звичної роботи юридичних фірм 

подібними сервісами. По-перше, значна частина замовників правничих послуг 

залишаються зі своїми консервативними поглядами, їм потрібне спілкування віч-
на-віч з юристом, в якого він замовляє послугу. По-друге, постає доречне 

питання щодо конфіденційності надання послуг онлайн-юристом. По-третє, є 

досить сумнівним, що на такі платформи підуть запити, які вимагають 

унікальних дій та рішень. 
Питання ботів та «юридичних бірж» наразі є досить актуальним. Вони 

працюють, приносять прибуток і полегшують життя як юристам, так і 

замовникам юридичних послуг. Проте важко стверджувати, що розвиток 

юридичного ринку стоїть саме за цими напрямками. Можливо, завтра буде 

запропонований кращий варіант, який повністю змінить наше ставлення до 

юридичних послуг. 
Можемо зазначити, що інформаційні технології, новітнє спеціалізоване 

програмне забезпечення, інтернет-ресурси, соціальні-медіа в своїй сукупності 

обумовлюють і визначають спрямування подальшого розвитку ринку 

юридичних послуг. Вже сьогодні знання і навички застосування новітніх 

технологій стають обов’язковими для сучасного правника. 
Висновок. Говорячи про перспективи діджиталізації юридичних послуг, 

слід зазначити, що стрімкий розвиток інформаційних технологій протягом 
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останнього десятиліття, спричинив впровадження телекомунікаційних засобів 

зв’язку, інформаційних ресурсів та сервісів Інтернету в усі сфери 

життєдіяльності людства, і юридична діяльність не стала винятком. Процес 

діджеталізації є запорукою переходу на якісно новий рівень юридичного бізнесу, 

оскільки їх використання забезпечує впровадження нових технічних застосунків 

і комплексних підходів до задоволення потреб клієнтів в правовій допомозі.  
Діджиталізація полягає не в тому, щоб автоматизувати правничу 

діяльність, а в тому, щоб зробити її більш ефективною завдяки технологіям. Тож 

це складне явище, яке включатиме, передусім, зміну мислення та поведінки 

людей, формування культури використання даних. Суспільна роль юристів у 

цьому питанні полягатиме у виробленні меж та правил користування ними. 
 Питання діджеталізації юриспруденції у формі ботів та «юридичних бірж» 

наразі є досить актуальним. Ці послуги, що прийшли в мережу працюють та 

приносять прибуток і що головне полегшують працю, як юристам, так і швидке 

вирішення проблем замовникам юридичних послуг, однак все ж таки 

підстраховувати таких онлайн-помічників повинні реальні юристи. 
Однак традиційність і консервативність представників старшого покоління 

стає перешкодою на шляху інноваційного розвитку сфери надання юридичних 

послуг. Крім того, суттєвих змін потребує інформаційне законодавство, 

систематизованість і внутрішня узгодженість якого сприяла б більш активно 

впровадженню новітніх підходів в сфері юриспруденції. Отже, основна увагу має 

бути зосереджена саме на подоланні названих перешкод, з метою забезпечення 

ефективного функціонування адвокатури в майбутньому ще більш 

технологічному світі. 
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Анотація. В умовах дії воєнного стану для перемоги одним з головним 

чинників є підтримка держави, яка всі свої можливості спрямовує на 

забезпечення Збройних Сил України. Сплата податків сьогодні важлива як 

ніколи. І задекларована праця – це шлях до вільної, незалежної, економічно 

сильної держави.  

Стаття присвячена трудовим правовідносинам в умовах воєнного стану. 

В ній вказано, які зміни було внесено про трудові відносини в період воєнного 

стану, як укласти договір в цей період, чи зможе роботодавець змінювати 

умови праці, скільки тривають робочий час і відпочинок, підстави припинення 

трудового договору чи можливо піти у відпустку та інші питання. 
 
Annotation. In the conditions of action of martial law for victory one of main 

factors there is support of the state, that sends all possibilities to providing of the 
Armed Forces of Ukraine. Tax payment is today important as never. And the declared 
labour is a way to the free, independent, economically strong state. 

The article is sanctified to the labour legal relationships in the conditions of 
martial law. It is indicated in her, what changes were brought in about labour relations 
in the period of martial law, how to conclude a treaty in this period, or an employer 
will be able to change the terms of labour, how many last business hours and rest, 
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grounds of stopping of labour contract or it maybe to go out into vacation and other 
quastions. 

 
Вступ. Докорінно вплинув на всі сфери життя українців, у тому числі й на 

трудову діяльність воєнний стан в Україні. В таких умовах одним із головних 

чинників задля перемоги стає підтримка держави. Задекларована праця– це шлях 

до свободи, незалежності та економічної могутності. 
Організація трудових відносин в умовах воєнного стану характерна для 

трудових відносин працівників усіх українських підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої 

належності, а також працівників за трудовими договорами з фізичними особами. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, 

гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 

реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 
Виклад основного матеріалу. Зміни до закону про трудові відносини в 

період воєнного стану включає особливості проходження державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин 

працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від 

форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які 

працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами, у період дії 

воєнного стану [1]. 
Під час дії цього стану сторони узгоджують форму трудового договору. 

При укладанні трудового догору умова про випробування працівника під час 

прийняття на роботу може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. 

Для швидкого залучення нових працівників до роботи, а також усунення 

дефіциту кадрів і робочої сили, в тому числі працівників, які евакуйовані в інші 

райони у зв’язку з фізичною відсутністю, відпусткою, простоєм, тимчасовою 

непрацездатністю чи тимчасово невідомим місцем, роботодавці можуть 

заміщати тимчасову відсутність на час воєнного стану. або укласти звичайні 

трудові договори з новими працівниками протягом періоду [2]. 
Якщо ворожі дії щодо підприємства, громадської установи, місцевості 

розташування організації становлять загрозу життю і здоров’ю працівників, 

трудовий договір може бути розірваний за власним бажанням у встановлений 

строк у своїй заяві (крім випадків примусу до суспільно корисних робіт в умовах 

воєнного стану, робіт на об’єктах критичної інфраструктури). 
У період дії воєнного стану допускається щоб роботодавець звільняв 

працівника за власним бажанням, у період його тимчасової непрацездатності та 

у період відпустки працівника (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

та відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років) із зазначенням 

дати звільнення, тобто тимчасово - перший робочий день після закінчення 



677 
 
 

тимчасової непрацездатності, зазначеної в листі про непрацездатність, або 

закінчення першого робочого дня після відпустки [1]. 
Під час воєнного стану в районах активних бойових дій порядок обліку 

питань трудових відносин, оформлення та ведення трудових книжок та подання 

документів, пов’язаних з ними, визначається роботодавцем самостійно за умови 

ведення достовірного обліку виконаної роботи працівником та обліку витрат на 

оплату праці. 
У період особливого стану сторони трудового договору можуть 

домовитися про альтернативні способи створення, надсилання та зберігання 

наказів (розпоряджень), повідомлень та інших документів з питань трудових 

відносин, а також будь-які інші доступні засоби електронного зв’язку, який 
обрано за згодою між роботодавцем та працівником. Роботодавець зобов’язаний 

вжити всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівника на 

своєчасне одержання заробітної плати [2]. 
Роботодавець може звільнитися від відповідальності за порушення 

зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо таке порушення контракту 

сталося внаслідок військових дій або інших обставин непереборної сили.  

Звільнення роботодавця від несвоєчасної оплати праці не звільняє його від 

обов’язку виплати заробітної плати. У разі неможливості своєчасної виплати 

заробітної плати у зв’язку з військовими діями термін виплати заробітної плати 

може бути відкладено до відновлення діяльності підприємства. 
Під час воєнного стану дію окремих пунктів колективних договорів 

можуть призупинити за ініціативою роботодавця. Під час дії воєнного стану за 

рішенням роботодавця щорічну основну відпустку, яка надається працівнику, 

може бути обмежено до 24 календарних днів поточного робочого року. У разі 

якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника перевищує 24 

календарні дні, невикористані дні відпустки в період дії воєнного стану 

переносяться на період після припинення воєнного стану або після скасування 

воєнного стану. Роботодавець може відмовити працівнику у наданні 

невикористаних днів щорічної відпустки. У разі звільнення працівника у період 

дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація [3]. 
Роботодавець може відмовити працівникам у наданні будь-яких видів 

відпусток (крім відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами та по догляду за 

дітьми до трьох років) на об’єктах критичної інфраструктури, якщо вони 

залучені до роботи. Під час воєнного стану роботодавці за бажанням працівників 

можуть надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати без 

дотримання встановленого законодавством строку. Під час дії воєнного стану за 

бажанням працівника, який залишив територію України або набув статусу ВПО, 

роботодавець зобов’язаний надати йому відпустку без збереження заробітної 

плати тривалістю, зазначеною в заяві, але не більше 90 календарних днів, 

незарахований стаж попередньої відпустки, яка дає вам право на щорічну 

основну відпустку, передбачену законом [6]. 
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Призупинення трудового договору — це тимчасове припинення 

роботодавцем надання працівникові роботи та тимчасове припинення 

працівником виконання робіт, пов’язаних із збройною агресією проти України, 

відповідно до укладеного трудового договору, що виключає можливість 

виконання обома сторонами трудового договору виконувати свої обов’язки за 

трудовим договором. Призупинення трудового договору може бути здійснене за 

ініціативою однієї із сторін і на строк не більше, ніж на період воєнного стану. 

Якщо прийнято рішення про розірвання трудового договору до скасування 

воєнного стану або скасування воєнного стану, роботодавець повинен 

попередити працівника про необхідність приступити до роботи за 10 

календарних днів до поновлення трудового договору. 
Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим 

покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників 

державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які 

обіймають виборні посади [5]. 
Призупинення трудового договору формально визначається наказом 

(розпорядженням) роботодавця, в якому зазначаються відомості про причини 

призупинення, у тому числі нездатність сторін виконувати свої обов’язки та 

спосіб обміну інформацією, тривалість, кількість , розряд та прізвище, ім’я, по 

батькові, з кого укладено трудовий договір, ім’я (за наявності), реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, 

які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, про що повідомлено відповідний 

контролюючий орган та проставлено штамп у паспорті). 
Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, 

укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого 

самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової 

адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території 
(військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а 

за їх відсутності - обласні) [4]. 
У разі наявності у працівника або профспілкового представника 

працівника (працівника) заперечень щодо наказу (розпорядження) роботодавця 

про припинення трудового договору може бути видано відповідний наказ 

(розпорядження) для оскарження до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику, який ґрунтується на законодавстві про працю, що 

реалізує політику державного нагляду та контролю, або його територіальний 

орган, який після ознайомлення зі змістом наказу (розпорядження) та його 

мотивами може за погодженням з військовим адміністрації видати роботодавцю 

припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або іншим чином 
усунути порушення законодавства про працю, зобов’язавши роботодавця 

виконати протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису. 
 Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 
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про працю, або його територіального органу може бути оскаржений 

роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку. Заробітна 

плата, застави та компенсації, які виплачуються працівникам за час 

призупинення трудового договору, повністю покладаються на державу, яка 

здійснила збройну агресію проти України. 
Профспілки в межах своєї діяльності максимально забезпечують 

обороноздатність країни та здійснюють громадський нагляд за мінімальними 

гарантіями праці, передбаченими цим Законом.Компенсація працівникам і 

роботодавцям матеріальних збитків, пов’язаних із трудовими відносинами 

внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів 

країни-агресора та коштів, отриманих від відповідних фондів на відновлення 

України, у тому числі міжнародної, міжнародної технічної та/або поворотної чи 

безповоротної фінансової допомоги, інші джерела, передбачені законодавством.  

Порядок виявлення та відшкодування шкоди працівникам і роботодавцям 

внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України [1]. 
На період дії воєнного стану центральний орган управління та його 

територіальні органи, що реалізують державну політику щодо нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, можуть за зверненням 

найманих працівників або профспілок здійснювати позапланові заходи 

державного нагляду (контролю) додержання юридичними особами 

законодавства про працю незалежно від форм власності, форми, виду діяльності, 

господарювання та фізичних осіб, які використовують найману працю, 

додержання вимог цього закону, а також при визначенні законності 

неоформлених трудових відносин та розірвання трудових договорів [4]. 
Висновок. Організація трудових відносин в умовах воєнного стану - це 

особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, 

організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої 

належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними 

особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України 

“Про правовий режим воєнного стану”. На період дії воєнного стану вводяться 

обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до 

Конституції України. 
Держава створює умови для повної реалізації громадянами права на 

працю, гарантує рівні можливості у виборі професій і видів праці, здійснює 

програми професійного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб. Примусова праця заборонена. Не вважається 

примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також 

робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду, 

або в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці та на заробітну 

плату, не нижчу від встановленої законом. Забороняється залучення жінок і 

неповнолітніх до робіт, шкідливих для їх здоров’я. Громадяни захищені від 
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незаконного звільнення. Право на своєчасну винагороду за працю охороняється 

законом. 
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Висвітлена віра українського народу у швидку перемогу та поглинання світлом 

темряви. 
 
Abstract. The article analyzes the negative consequences of military actions and 

their impact on the environment of our country.  The key problems in the field of 
ecology are substantiated and a list of legal regulations is provided, which enshrine 
the human right to an environment safe for life and health.  The present state of natural 
resources and the rules for their thorough renewal are explained.  The scale and 
degree of criminality of the aggressor state on our territory was assessed, and 
prospects for the future in a completely clean, favorable natural environment were 
discussed.  The composition of environmental offenses and the challenges to their 
elimination are determined.  The faith of the Ukrainian people in a quick victory and 
absorption of the light of darkness is highlighted. 

 
Вступ. Особисто для мене, говорити про вплив війни на екологію — важко. 

Це занадто складна система, в якій неможливі точні цифри й розрахунки, 

особливо під час активних воєнних дій. Але це необхідно знати й обговорювати. 

Як мінімум тому, що це черговий спосіб тиску на міжнародну спільноту, яка вже 

починає менше цікавитися війною в Україні та забуває, що вона ближче, ніж 

здається.  
Ми вважаємо, що збройні дії вже сьогодні спричиняють порушення 

рельєфу, руйнування ґрунту, забруднення й отруєння повітря та води, знищення 

рослинного та тваринного світу. Думаю, кожен погодиться зі мною, що з точки 

зору довкілля не буває локальної війни, адже наслідки навіть найменших 

військових дій поширюється на цілий світ і мають виключно шкідливі 

результати на здоров’я та життя цілого людства. І тому, як результат , довкілля 

вважається непомітною жертвою війни. На жаль, більша частина нашого 

населення не розуміє серйозності цієї проблеми, однак рано чи пізно кожен з нас 

переконається в тому, що байдуже, халатне ставлення до стану природи ставить 

наше майбутнє під пануванням екологічної кризи, а  не екологічно безпечного 

середовища ,як би нам хотілося насправді.   
Розуміємо, що зараз війна вносить свої корективи не лише в сіру 

буденність, а й в екологію в цілому. У неї свої закони та правила, яких ми на жаль 

повинні дотримуватися, аби не стати жертвою безжалісної агресії.  
Доречним є той факт, що на сьогодні екологічна проблематика все частіше 

виходить на перше місце в міжнародних відносинах. Від самого початку, коли 

Україна закріпила свій статус на міжнародній арені як самостійна, вільна, 

демократична, соціальна держава, вона поступово почала врегульовувати 

суспільні відносини в усіх сферах життя. Для розвитку міцної держави потрібно 

було врегулювати економічні, зовнішньополітичні, культурні, екологічні та інші 

питання. 
 І, основне, ми повинні пам’ятати, допоки ми бережемо природу- ми 

бережемо Батьківщину. 
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Наукова новизна полягає у тому, що раніше ніхто не підіймав теми щодо 

негативних наслідків на екологію в результаті бойових дій саме в нашій державі. 

Україна зараз стоїть на шляху, який потрібно пройти впевнено до кінцевого 

пункту- перемоги, однак протягом цього шляху зазнається шкідливий вплив на 

різні природні об’єкти, котрі потребують допомоги з боку нас- людей. Ми, як 

народ , що рухається вперед не дивлячись на перешкоди, зможе ліквідувати ті 

наслідки, завдані країною-агресором та неодмінно покращити, а , можливо і 

повністю налагодити та продовжити життя багатьох природних ресурсів.  
З початку повномасштабного вторгнення рф зафіксовано вже понад 230 

злочинів проти довкілля в Україні. У зоні активних бойових дій опинилися 

хімічно-промислові та металургійні заводи, нафтобази, склади з небезпечними 

відходами та атомні електростанції. Багато з цих об’єктів пошкоджено чи 

повністю зруйновано. Це несе реальну загрозу для природного середовища не 

лише України, а й усього світу.  
Виклад основного матеріалу. Конституція України гарантує кожному  

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди (стаття 50). Окрім цього, всі громадяни мають 

право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація 

ніким не може бути засекречена [1]. 
ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» закріплює, що 

Україна здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення міжнародного 

співробітництва у галузі охорони навколишнього природного середовища з 

іншими державами, а також в рамках природоохоронної діяльності ООН та 

організацій, що входять в її систему, інших урядових і неурядових міжнародних 

організацій( стаття 71) [2]. 
5 червня відзначається Всесвітній день охорони довкілля, який традиційно 

вважається одним з основних способів привернути увагу світової спільноти до 

проблем навколишнього середовища. На жаль, після 24 лютого таких проблем у 

світі суттєво побільшало. За сім місяців війни, яку розв’язала російська 

федерація на території України, було завдано непоправної шкоди екології 

найбільшої в Європі країни. За оцінками експертів, з початку 

широкомасштабного вторгнення рашистів зафіксовано понад 240 злочинів проти 

довкілля, наслідки яких нам доведеться долати ще не одне десятиліття [3]. І кому 

як не нам це не тільки зрозуміло, а й цілком видно на власні очі. Злочини проти 

довкілля можуть бути менш помітними одразу, однак у довгій перспективі 

матимуть досить сумні наслідки. Тобто, це і про хімічне забруднення ґрунтів та 

вод, руйнування екосистем і зменшення біорізноманіття.  
Не можемо не зазначити той факт, що наразі за даними ООН, Україна є 

однією з найбільш замінованих країн світу. Лише за попередньою оцінкою, 

понад 80 тисяч квадратних кілометрів нашої держави потребують очистки від 

мін та вибухонебезпечних залишків. Ми повинні розуміти, що, на жаль, це справа 

не одного року, і навіть не одного десятиліття. Але кому як не нам, сильному 
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духом народу думати про своє світле майбутнє та починати відбудовувати його 

вже зараз. Більша половина нашого народу просто опускає руки, картаючи себе 

тим, що вже нічого не вдієш, усе так і залишиться, наче б то відновити це все 

неможливо. Насправді ж, довкілля просто благає про допомогу саме в цей 

момент, тому ми зобов’язані подати руку порятунку та почати бути справжніми 

«патріотами» свого навколишнього простору [4]. 
На думку одного екоактивіста, найгіршої шкоди довкіллю завдають 

ракети: їхнє паливо отруює ґрунт та воду, провокує хімічне отруєння 

навколишнього середовища. Пожежі не лише спричиняють викиди в повітря та 

забруднення атмосфери, а й знищують верхній, родючий шар нашої землі. У 

майбутньому такі ґрунти не даватимуть врожаю. До цього ж, не можу не додати 

й таке: кожен день, не присвячений активній декарбонізації атмосфери, наближає 

та посилює глобальну кліматичну кризу. Цьому не було присвячено достатньо 

ресурсів і раніше, попри попередження експертів та вже відчутні наслідки для 

окремих спільнот. Але зараз в найбільшій країні Європи триває 

наймасштабніший військовий конфлікт в сучасній історії. І поки він не 

завершиться — весь світ наближатиметься на крок ближче до кліматичної 

катастрофи. Тож це вочевидь не тільки наша війна. Будівництво військових баз і 

використання важкого транспорту пошкоджують ґрунти та знищують рослинний 

покрив. Кожна детонація снаряда чи ракети — це не лише випуск хімічного 

коктейлю в середовище, а й цілковите знищення всіх тварин, рослин і 

мікроорганізмів у радіусі ураження. Понівечені території можуть не тільки не 

відновитися після завершення конфлікту, а й стати джерелом забруднення 

прилеглих територій і поширення інвазивних видів [5]. 
Згідно з інформацією від Міністерства охорони довкілля, 20% всіх 

природоохоронних територій України уражено війною. Майже мільйон гектарів 

заповідних площ потерпають від конфлікту, а 812 заповідників перебувають у 

небезпеці. Очевидно, виміряти повний масштаб руйнувань наразі неможливо, 

але деякі наслідки вже відомі [4]. 
Відповідно до I Протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 

року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, 

прийнятого у 1977 році, від держав, які ведуть війну, вимагається захищати 

природне середовище від “масштабних, довготривалих і серйозних уражень”, та 

забороняються методи чи засоби ведення війни, “які мають на меті або можуть 

призвести до” заподіяння такої шкоди.  
Розгорнувши дану тему, хочу трішки надати роз’яснення щодо 

теперішньої екології Чорного моря, що є не тільки водним багатством, а й зоною 

відпочинку для багатьох із нас. Ви запитаєте: «Що змінилося за час війни?». По-
перше, є безпосередній вплив вибухів на поверхню води, через них гине морська 

фауна. По-друге, є такий фактор ризику — акустичний шум. У підводних човнах 

сонари працюють на певній частоті, яка дуже негативно впливає на органи чуття 

дельфінів. Ті отримують картинку оточуючого середовища завдяки власним 

сонарам, тому ультразвукові та шумові ефекти від кораблів заганяють дельфінів 
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у рибальські пастки та змушують викидатись на узбережжя. Зараз, як ніколи 

часто, фіксується велика кількість таких випадків на узбережжях Румунії, 

Болгарії та Туреччини. А от для флори Чорного моря значної шкоди на даному 

етапі може й не статись, якщо не буде виявлено масштабного стоку 

нафтопродуктів на дні від затоплених суден. У такому ж випадку від гострої 

інтоксикації флора й фауна можуть загинути дуже швидко. 
У випадку з Чорним морем є грубі порушення Бухарестської конвенції про 

захист Чорного моря від забруднення. рф є стороною цієї Конвенції, а також 

членом Чорноморської комісії [5]. Гадаю, кожному з нас хотілося б швидкого 

припинення членства такої держави-злочинця в цій конвенції.  
Не просто правопорушення, а злочини в галузі екології вчиняються 

щохвилини. У результаті вторгнення наша природна спадщина зазнає значної 

шкоди. Сьогодні в Україні 14 Рамсарських угідь площею 397,7 тис. га 

використовуються російськими загарбниками під час бойових дій проти 

українського народу. Це стосується узбережь Азовського та Чорного морів, а 

також територій у нижній течії річок Дунаю та Дніпра. Російські окупаційні 

війська не мали і не виявляють жодної поваги до дикої природи. Зокрема, для 

військових навчань постійно використовувалися окуповані з 2014 року 

Рамсарські угіддя «Крива затока та Крива коса» на Донбасі та «Водно-береговий 

комплекс мису Опук» у Криму. Наразі внаслідок російської агресії постраждали 

понад 20 природно-біосферних заповідників і національних природних парків 

[5]. І, на превеликий жаль, перелік таких порушень з боку військових дій на 

сьогодні не є вичерпним.  
Висновок. Отже, підсумовуючи, хочу зазначити, що екологія кардинально 

впливає на людське буття. Потрібно починати з себе, щоб зберегти багатство та 

унікальність наших природних ресурсів. Родючі ґрунти — одне із найбільших 

природних багатств України, та й світу, адже третина світових чорноземів — це 

наша земля. Унаслідок воєнних дій верхні, найродючіші, шари ґрунту 

страждають найбільше. Вони ж і відновлюються найповільніше: природний темп 

відновлення родючого шару ґрунту — один сантиметр за сто років. Уже зараз 

ми маємо планувати, як допомогти нашій землі швидше відновитися після цієї 

війни. 
 Недарма в народі кажуть: «Природа не шкодує для нас нічого, нікого 

природа не забула, всіх до себе пригорнула». Оскільки наше життя тісно 

пов’язане з природою, як я намагалася з’ясувати, то щоб зберегти її красу і 

багатство, треба знати і дотримуватися правил поведінки у природі. Зв’язок 

людини з природою полягає не тільки в спільному існуванні – він знаходить своє 

відображення в активній взаємодії одне з одним. 
І хоч мій життєвий досвід ще порівняно невеликий, однак хочу пригадати 

слова Ліни Костенко, яка говорила: «Єдине, що від нас залежить,- принаймні вік 

прожити як належить». Я повністю згодна з українською поетесою, і хочу 

сказати, допоки ми будемо удосконалювати себе,  наше навколишнє середовище, 

тобто робити його ще кращим, згодом зможемо досягти бажаних цілей, і колись 
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не шкодувати про те, що можна було зробити раніше. Ми повністю заслуговуємо 

на мир в державі та безпеку нашого довкілля, бо якщо екологія знаходиться в 

сприятливу та повноцінному для соціального буття стані, то і здоров’я людей не 

потребуватиме додаткових ресурсів. 
Кожен українець повинен дбати про екологію- це наш обов’язок. Ми вправі 

зараз зміцнювати свою оборонну діяльність та ставити на крок ближче до 

перемоги, бо чим швидше ми відбудуємо земельні та водні ресурси, тим більше 

часу в нас залишиться на щасливе, мирне, ніким не обмежене, повноцінне життя, 

яке в нас було до приходу війни. І на завершення скажу: « І все на світі треба 

пережити. І кожен фініш-це, по суті, старт……..». 
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