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– недостaтність фінансового зaбезпечення, що спричиняє відсутність 

програмного зaбезпеченняу суб’єктів держaвного сектору. 

Перевaгaми впровaдження МСФЗ є прозорість фінaнсової звітності та 

ефективний контроль над цільовим використaнням коштів установами на 

державному і місцевому рівні. Що у свою чергу, надасть інвесторам 

інформацію реального стaнукрaїни і відповідні гарантії щодо вклaдення 

кaпітaлу. Впровaдження МСФЗ сприятиме нaдходженню інвестицій, що вплине 

на фінансове стaновище Укрaїни в цілому. Це призведе до зниження рівня 

безробіття, будуть сплачуватись справедливі подaтки, а також полегшиться 

порівнянність фінансової звітності у світі, що позитивно вплине на розвиток 

нашої країни в майбутньому. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні фінансовий ринок відіграє дуже важливу роль, оскільки має 

вплив на розвиток усіх секторів економіки нашої держави. Для України 

становлення та подальший розвиток фінансового ринку є передумовою появи 

потужного джерела інвестицій, що спрямовуватимуться в різні сектори 

економіки. Проте, сьогодні фінансовий ринок України характеризується 

нестабільністю, суттєвим відтоком фінансових ресурсів, слабким розвитком 

фінансових посередників. Фінансовий ринок – це найважливіша складова 

фінансової системи держави, яка може успішно розвиватися і функціонувати 

лише в ринкових умовах. 

Дослідимо особливості фінансового ринку України. Найактивнішими 

учасниками фінансового ринку України є банки, страхові компанії, фондові 

біржі, адже саме вони складають найбільшу частку фінансових ресурсів 

держави. Розглянемо особливості діяльності комерційних банків в Україні 
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протягом останніх років (рис.1) [1].  

 
Рисунок 1 – Динаміка діючих в Україні банків 2015 – 2019 рр., шт. 

 

Оцінивши дані варто відмітити що протягом останніх років 

спостерігається зменшення кількості діючих в Україні банків, в тому числі 

зменшується і кількість банків з іноземним капіталом. Так, станом на 

01.01.2015 року в Україні діяло 163 банки, а вже станом на 01.01.2016 року їх 

кількість скоротилася на 28% до 117 банків. Станом на 01.01.2017 року 

кількість діючих банків становила 96, а вже станом на 01.01.2018 року – 82 

банки. Згідно найактуальніших даних станом на 01.01.2020 року в Україні 

зареєстровано 75 діючих комерційних банків, що на 54% менше ніж станом на 

01.01.2015 року. 

Досліджуючи фінансовий ринок, варто дослідити фондовий ринок. Так, 

важливим критерієм при оцінці ринку цінних паперів є дослідження обсягу 

випуску акцій (рис.2) [2]. 

 

 
 

Рисунок2 – Динаміка обсягу випусків акцій 2015 – 2019рр., млн. грн. 
 

Так, дослідивши дані варто відмітити, що протягом 2015-2017 років 

спостерігалося зростання обсягу випуску акцій на ринку цінних паперів 

України. Вже у 2018 році ми бачимо різке зменшення обсягу випуску акцій на 

фондовому ринку України – обсяг випуску становив 22263,97 млн. грн., що на 

92,2% менше ніж у попередньому році. У 2019 році обсяг випуску акцій на 

фондовому ринку України зріс відносно попереднього року і становив 63539, 
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53 млн. грн. 

Не можна не згадати при дослідженні фінансового ринку про такі 

небанківські фінансово – кредитні установи як лізингодавці (табл. 1) [3].  
 

Таблиця 1 – Динаміка кількості лізингодавців та укладених договорів 

фінансового лізингу 2015–2019 рр. 

Юридичні особи (лізингодавці) 

Показник 2015 2016 2017 2018 
9 міс. 

 2019 

Кількість зареєстрованих установ, шт. 267 202 183 167 165 

Кількість договорів фінансового лізингу, 

укладених за звітний період, шт. 
2700 9122 7699 8739 7780 

 

Так, згідно данихв Україні протягом останніх років спостерігалось 

зменшення лізингодавців. У 2015 році їх кількість становила 267 юридичних 

осіб, а вже станом на ІІІ квартал 2019 року – на 38,3% менше (165 компаній). 

Щодо кількості договорів фінансового лізингу, укладених за звітний період, то 

у 2015 році було укладено 2700 договорів фінансового лізингу, у 2016 році – 

майже в чотири рази більше (9122 договори), а вже станом на ІІІ квартали 2019 

року було укладено 7780 договорів фінансового лізингу. 

Важливе місце на фінансовому ринку України належить установам 

небанківського типу – страховим компаніям (табл. 2) [4].  
 

Таблиця 2 – Основні показники діяльності страхових компаній  

за 2015–2019 рр. 

Показники 2015 2016 2017 2018 
9 міс.  

2019 

Кількість страхових 

компаній, шт. 
382 310 294 281 234 

Валові страхові премії, млн. 

грн. 
29736,1 35170,3 43431,8 49367,5 40561,9 

Валові страхові виплати, 

млн. грн. 
8100,5 8839,5 10536,8 12863,4 9845,6 

 

Дослідивши статистику страхового ринку, варто відмітити що протягом 

2015–2019 рр. спостерігалось зменшення кількості страхових компаній в 

Україні. Так, у 2015 році в Україні зареєстровано 382 страхові компанії, у 2016 

році їх кількість скоротилася на 19% і становила 310 компаній. У 2017–2018 

роках знову спостерігалось скорочення кількості страхових компаній, а вже 

станом на ІІІ квартал 2019 року в Україні зареєстровано 234 страхові компанії. 

Щодо страхових премій та страхових виплат, то в Україні протягом 2015–2019 

років також спостерігалось їх збільшення. 

Отже, дослідивши ситуацію на фінансовому ринку України, варто 

відмітити, що сучасний етап розвитку фінансового ринку та його складових є 

вкрай складним, динамічним і важкопрогнозованим. Проте, саме такий період є 

найбільш сприятливим для впровадження інноваційних заходів щодо 

реформування фінансового ринку.  
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ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ  

 

На сьогоднішній день, однією з актуальних тенденцій економіки є 

роздрібна торгівля товарами через Інтернет. Це обумовлено тим, що постійно 

збільшується кількість користувачів мережі Інтернет, поширенням системи 

електронних платежів, розвитком та популяризації соціальних мереж. А на 

сьогоднішній день, з впровадженням карантину, Інтернет торгівля стала майже 

єдиним методом купівлі-продажу товарів не першої необхідності.  

Зараз сайти створюються підприємствами з різними цілями. Деякі веб-

сайти використовуються лише з представницькими функціями, такі як сайт-

візитка – представити те чи інше підприємство і надати необхідні контакти, 

відомості (адресу, телефон, e-mail). Проте все частіше підприємства створюють 

сайти – інтернет-магазини. 

Правові основи торговельних операцій через мережу Інтернет визначає 

прийнятий у 2015 році Закон України «Про електронну комерцію», який 

визначає інтернет-магазин як засіб для представлення або реалізації товару, 

роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. 

Електронна торгівля - вид дистанційної торгівлі товарами з використанням 

комп'ютерної та телекомунікаційної техніки. 

В бухгалтерському обліку витрати на створення веб-сайту можна 

відобразити одразу на витрати підприємства, або визнати його як 
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