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академічної діяльності ВНЗ можуть бути гранти та фінансова підтримка для 
студентів, що стимулює їх до досягнення високих академічних результатів та 
підвищує їх особисту відповідальність за участь у навчальному процесі. 

Пошук та розробка ефективної моделі фінансування ВНЗ повинна враховувати 
всі види університетської діяльності і повинна базуватися на принципах ефек-
тивності, прозорості та автономності та служити головній меті надання якісних 
освітніх послуг, ринку спеціалістів з підготовки фахівців та проведення ефек-
тивних досліджень. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ  
НА СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Пандемія коронавірусу вплинула на економіку всього світу і банківський 

сектор України не є виключенням. На самому початку появи коронавірусу 
головним завданням усіх банків і банківської системи в цілому стало запобігання 
поширенню хвороби. І щоб виконати це завдання НБУ створив антикризові 
заходи на час карантину в країні. Більше того, НБУ також інформує українців 
про сучасний стан економіки, використовуючи власний сайт [2], ЗМІ та 
соціальні мережі.  

Найбільш сильні зміни в банківській системі відбулися навесні 2020 року. 
Під час впровадження антикризових заходів НБУ банки України адаптували 
свою діяльність, спираючись на такі заходи: 
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− з 1 березня по 30 квітня 2020 р. всі ФОП звільнялися від сплати єдиного 
соціального податку; 

− в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року не застосовувалися штрафні 
санкції за порушення податкового законодавства, які були вчинені в цей самий 
період; 

− до 1 липня 2020 р. було продовжено термін подачі річної декларації про 
майновий стан і доходи; 

− з 1 березня по 30 квітня 2020 року об’єкти нежитлової нерухомості не 
оподатковувалися як об’єкти оподаткування податком на нерухоме майно. 

За даними НБУ банківська система України від час пандемії була досить 
стійкою, незважаючи на глобальність пандемії [1]. Згідно оцінки голови НБУ 
стан банківської системи є оптимістичним. Якщо порівнювати стан банківської 
системи у 2014–2016 роках і стан банківської системи 2020 року, то система є 
стійкою і надійною. 

Причини збереження стабільності і надійності банківської системи під час 
пандемії: 

1. Відсутність ажіотажу на знаття готівки. 
2. Обіг коштів загалом відбувається на території України. 
3. Під час пандемії навесні відбувся невеликий відтік депозитів, але загалом 

річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств в національній валюті 
становить 27%, а в іноземній – 5 %. 

Прибутковість банківського сектору також зазнала змін в період пандемії: 
за 10 місяців прибутки банківського сектору склали 40 млрд грн, в порівнянні із 
минулим роком прибутковість банків стала менша на 23%. Однією з причин 
такого результату є відрахування банків у резерви на 23 млрд. грн. 

Пандемія коронавірусу неоднозначно вплинула на банківську систему 
України, станом на грудень 2020 року банки України поступово відновлюють 
свою звичайну діяльність. На жаль, інфекція ще знаходиться в світі, а, отже, 
банківську систему може чекати нові виклики, але тепер банки будуть знати як 
реагувати на можливу нову пандемію. Більше того, НБУ вже створює нові можливі 
антикризові заходи на 2021 рік. Тому, на нашу думку, банківська система України 
і надалі буде стабільною. 
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ВПЛИВ КРИЗИ  
НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Криза – це порушення рівноваги між попитом і пропозицією на товари та 

послуги, що спричиняє депресивний процес в економіці. 
Криза може бути тривалою або короткою, може наступати поступово, або 

різко і несподівано. У криз є дві складові, які їх об’єднують. Перша – після 
кризи завжди є наслідки і чим глобальніша в масштабах криза, тим сильніші 
і відчутніші наслідки. Друга складова, кризи має природу циклічності. Як би 
сильно людство не намагалося вберегти себе від криз, у певні проміжки часу 
кризи все одно відбуваються. 

 Щоб довести циклічність криз, наведемо приклади найвідоміших криз 
ХХ сторіччя:  

«Ножиці цін» – дисбаланс цін між промисловими і сільськогосподарськими 
товарами, що виник в радянській економіці восени 1923 року. Промислові 
товари, якщо розрахувати їх вартість в пудах пшениці, виявилися в кілька разів 
дорожчі, незважаючи на більш низьку їх якість. 

Велика депресія (1929-1939) – криза банківської системи усього світу, коли 
банки не розрахували обсяги кредитів, які могли видати [2].  

Нафтова криза – (відома під назвою «нафтове ембарго») розпочалась 
17 жовтня 1973 року, коли всі арабські країни-члени ОПЕК, а також Єгипет 
і Сирія, заявили, що вони не будуть постачати нафту країнам, що підтримали 
Ізраїль у конфлікті з Сирією та Єгиптом. Це стосувалось передусім США та союз-
ників у Західній Європі. Упродовж наступного року ціна на нафту збільшилась із 
трьох до дванадцяти доларів за барель [2]. 
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