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За сучасних умов господарювання облікова політика є тим інструментом, 

який сприяє створенню повної, правдивої та неупередженої інформації щодо 

фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів суб’єктів 

господарської діяльності. На законодавчому рівні для забезпечення 

уніфікованих підходів до формування фінансових показників діяльності  

розроблені принципи, методи і процедури, які й складають основу облікової 

політики. 

Питання формування облікової та фінансової звітності розкриті в 

наукових працях вітчизняних вчених, а саме: Ф. Бутинця, Ю. Вериги, В. Сопка 

та інших. 

Кожне підприємство самостійно визначає свою облікову політику, у тому 

числі стосовно фінансової звітності, яку повинно дотримуватися з року в рік і 

прописує її в Наказі про облікову політику підприємства.  

Згідно з ст.1 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» і п.3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», облікова 

політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності. 

Склад фінансової звітності залежить від того, до якої категорії суб’єктів 

господарювання віднесено юридичну особу. Відповідно до законодавства 

залежно від кількості працівників та обсягу доходу від реалізації за рік 

розрізняють такі категорії юридичних осіб: малі, великі і середні. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

11 

До суб’єктів малого підприємництва належать юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності. 

Загальними вимогами до них є: середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не повинна перевищувати 50 осіб та річний дохід від будь-

якої діяльності не може перевищувати суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у 

яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 

перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 

еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України [1]. 

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього 

підприємництва. 

Річна фінансова звітність середніх і великих суб’єктів господарювання 

складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 

власний капітал і приміток до фінансової звітності. Форми фінансової звітності 

№ 1-4 наведені в додатках 1 і 2 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», форма № 5 затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 

29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності». 

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних 

суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) 

встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу 

(форма № 1-м) і звіту про фінансові результати (форма № 2-м), форма і порядок 

складання яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

25 лютого 2000 року № 39. Суб’єкти господарювання які ведуть спрощений 

бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового 
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законодавства та є суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, 

що відповідають критеріям мікропідприємництва можуть складати Спрощений 

фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у формі Балансу (форма № 1-

мс) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс). 

Підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про 

власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану 

фінансову звітність [2]. 

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності 

групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних 

операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні 

консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову 

політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової 

звітності. 

Основними формами фінансової звітності є Баланс та Звіт про фінансові 

результати. Інші форми деталізують інформацію розкриту в перших двох. 

Незалежно від того, яку фінансову звітність формує підприємство, 

облікова політика щодо неї повинна забезпечити дотримання законодавчо 

встановлених основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» принцип 

бухгалтерського обліку – це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, 

оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у 

фінансовій звітності [3]. 

Перелік законодавчо встановлених основних принципів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності наведено в таблиці 1. 
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Таблиця1 

Принципи бухгалтерського обліку та їх характеристика 

Принципи Сутність принципу 

Обачності  

Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов′язань та витрат і завищенню оцінки 

активів і доходів підприємства 

Повноти 

висвітлення 

Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, 

що приймаються на її основі 

Автономності 

Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена 

від її власників. Тому особисте майно та зобов′язання власників не 

повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства 

Послідовності 
Передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики 

Безперервності 
Оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з 

припущення, що його діяльність буде тривати далі 

Нарахування та 

відповідності 

доходів і витрат  

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно 

порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів 

Превалювання 

сутності над 

формою 

Операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише 

виходячи з юридичної форми 

Історичної 

собівартості  

Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 

виробництво та придбання 

Єдиний 

грошовий 

вимірник 

Передбачає вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 

підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці 

Періодичності 
Припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з 

метою складання фінансової звітності 

 

Отже, облікова політика є важливим засобом для формування фінансової 

звітності. Під час складання якої необхідно збалансувати усі принципи таким 

чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності. 
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Актуальність дослідження цієї теми полягає в тому, що в сучасному світі 

гостро стоїть проблема видобутку та використання енергоресурсів, адже 

людство дуже неекономно використовує майже всі види енергоресурсів, які 

досить швидко вичерпуються. Внаслідок швидкого зростання споживання 

енергетичних ресурсів, особливо електроенергії, в енергетичному господарстві 

складається проблематична ситуація. Яка призводить до того, що починає 

активно розгортатися енергозберігаюча політика за підтримки використання 

нетрадиційних поновлюваних джерел енергії [1, с. 10]. У даний час 

використання поновлюваних джерел енергії в Україні знаходиться на 

початковій стадії, їх частка складає близько 0,5% від усього енергетичного 

потенціалу. 

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії»: 

альтернативна енергетика – це сфера енергетики, що забезпечує вироблення 

електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії; 

геотермальна енергія – енергія, що накопичена у формі теплової енергії під 

твердим шаром земної поверхні [2]. 

Доцільність використання геотермальної енергетики в Україні 

обумовлена перш за все наявністю великого запасу ресурсів геотермальної 

енергії на її території. Це визначається термогеологічними особливостями 

рельєфу та характерними ознаками геотермальних ресурсів країни. За різними 

оцінками, економічно-доцільний енергетичний ресурс термальних вод України 

становить до 8,4 млн т н.е./рік (тонн енергії в нафтовому еквіваленті). 
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Експлуатація першого теплопостачальної геотермальної установки в 

Україні почалася в 1999 р. Це були 2 свердловини Берегівського родовища, 

тепло води використовувалося для опалення санаторію. Загальна потужність 

теплоустановки становить 1,2 МВт. Експлуатація гідротермальних ресурсів 

забезпечує санаторію економію в розмірі 143 т у.п. на рік [3, с. 36]. 

Великі запаси термальних вод виявлено і на території Чернігівської, 

Полтавської, Харківської, Луганської та Сумської областей. Найбільш 

перспективним для розвитку геотермальної енергетики в Україні, є Закарпаття, 

де, за геологічними і геофізичними даними, на глибині до 6 км температури 

гірських порід досягають 230-275
о
С. Тут легкодоступними є геотермальні 

бурові скважини глибиною від 55 до 1500 м, у яких температура води в гирлі 

скважини складає 40-60
о
С, а при глибинах до 2000 м температура зростає до 90-

100
о
С [4].  

Переваги використання геотермальної енергії: геотермальну енергію 

отримують від джерел тепла з великими температурами; температура 

теплоносія значно менша за температуру при спалюванні палива. Перевагою 

використання геотермальних ТЕС є і їхня екологічність. Відпрацьовані води 

відкачуються назад у підземні води, що забезпечує екологічну безпеку регіону і 

стабільність технологічного циклу. Геотермальні ТЕС викидають в атмосферу 

набагато меншу кількість шкідливих речовин – типова геотермальна станція 

робить викид СО
2
 на 1 ВМт∙год виробленій енергії у розмірі 0,45 кг, тоді як 

теплоелектростанція, що працює на природному газі – 464 кг, на мазуті – 720 

кг, на вугіллі – 819 кг. Для будівництва геотермальних ТЕС використовують 

значно менші ділянки землі, ніж для ТЕС, які можна проектувати і розміщувати 

на будь-яких землях, також на сільськогосподарських угіддях [3, с. 39]. 

До недоліків належать: низька термодинамічна якість; необхідність 

використання тепла біля місця видобування; вартість спорудження свердловин 

зростає зі збільшенням глибини. Характерним для геотермальних джерел є 

різний вплив на навколишнє середовище. В атмосферу надходить більша 
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кількість розчинених в підземних водах сполук сірки, бору, миш’яку, аміаку, 

ртуті; викидається водяна пара, збільшуючи вологість; відбувається опускання 

земної поверхні; здійснюється засолення земель [5, с. 10]. 

Вкладаючи кошти у альтернативні напрямки розвитку енергії, країна 

доб’ється більшої економічної і політичної безпеки, ніж витрачаючи їх на 

заходи по охороні танкерів з нафтою. Геотермальні джерела енергії як 

альтернативні вигідні не лише з економічної точки зору, але й з екологічної 

точки зору. Адже при використанні геотермальних джерел енергії природі 

завдається мінімум шкоди, а самі ресурси, взяті для створення електроенергії, 

повертаються у природнє середовище майже без втрат. 

Слід додати, що існуючі сьогодні оцінки потенціалу геотермальних 

ресурсів в Україні потребують подальшого дослідження, перегляду та 

уточнення з метою визначення перспектив їх господарсько-економічного, 

екологічного і соціального впливу на розвиток території. 
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Кожна людина прагне стабільності в своєму житті. Одним із способів 

досягнення впевненості у завтрашньому дні є страхування. Проте в умовах 

конкуренції існує проблема підвищення ефективності каналів продажу 

страхових послуг. Вирішити цю проблему покликані страхові агенти, які і 

виступають проміжною ланкою між клієнтом і страховою компанією. 

Інформаційні технології дають змогу спростити процес продажу страхової 

послуги і підвищити якість роботи агента. 

Проблемні питання впровадження інформаційних систем і технологій в 

страхуванні досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Ф. Бутинець, 

А. Береза, В. Ситник, Л. Терещенко, Н. Голь та інші. Водночас, специфіка 

страхового бізнесу потребує спеціалізованих ІТ-рішень, які дозволять 

підвищити темпи автоматизації як ключових, так супутніх бізнес-процесів 

страхової компанії.  

Мета роботи полягає у визначенні значення інформаційних технологій в 

еволюції діяльності страхових агентів, сутності і проблем упровадження 

автоматизованих агентських страхових систем. 

Агентська діяльність – діяльність суб’єктів  підприємницької діяльності, 

уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше 

страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування 

страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної  з 

укладенням та виконанням договорів страхування, у тому числі оформлення 
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всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або 

страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат [1]. 

Страхові компанії пропонують широкий спектр послуг, забезпечуючи 

широке інформування клієнтів сучасними засобами комунікацій. Проте, 

закордонний досвід країн Європи, а також США, свідчить, що більшість 

страхових договорів, майже 65%, укладається за допомогою страхових 

посередників, а саме агентів. Це пояснюється тим, що агенти самостійно 

займаються пошуком і мають персональний підхід до кожного покупця 

страхових послуг. Тому вони потребують спеціалізованих IT-рішень, зокрема 

автоматизованих агентських страхових систем, що забезпечують ефективний 

обмін інформацією зі страховими компаніями та максимально комфортну 

співпрацю з клієнтами. Наприклад, таку систему пропонує польська компанія 

«Comarch», IT-пропозиції якої надають користувачам базову інформацію про 

доступні страхові продукти (Comarch CMS), поліси і розрахунки («Comarch 

Draco»), кількість клієнтів, суми їх договорів та отримані за певний період 

комісії («Comarch Sales Management») [2]. 

Вітчизняні страхові агенти мають дуже обмежений набір IT-рішень. До 

невирішених проблем, які уповільнюють темпи автоматизації страхової 

діяльності вітчизняних страхових посередників, варто віднести: 1) низький 

рівень розвитку страхового ринку внаслідок складної ситуації в країні, 

економічної й політичної дестабілізації, падіння курсу гривні, що робить 

страхові послуги не доступними для значної частини громадянам України; 

2) відсутність спеціалізованих програм для страхових агентів; 3) повільний 

процес впровадження електронних договорів страхування; 4) недосконалість 

законів про електронний документообіг. 

До основних критеріїв вибору страховими посередниками програмних 

продуктів можна віднести: доступність інформації про страхові послуги, 

наявність калькулятора для розрахунку вартості полісів, швидкий доступ до 

бланків договорів і відшкодування збитків, зручний зв’язок з клієнтами та 
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страховиками [4]. Зокрема, вітчизняна розробка PolisOK дозволяє розрахувати 

вартість полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

[3]. 

Отже, проаналізувавши забезпеченість вітчизняних страхових агентів 

сучасними ІТ-рішеннями, варто підкреслити, що розвиток страхового ринку 

відбувається досить повільно порівняно з зарубіжними країнами. На нашу 

думку, значного прогресу можна досягти вдосконаливши нормативно-правову 

бази, яка перешкоджає вільному укладанню електронних договорів, 

впроваджуючи ІТ-інновації для страхових агентів та клієнтів, зокрема мобільні 

страхові додатки, якими жодна з ІТ-компаній в Україні не займається, 

стимулюючи розробку нововведень для страхових агентів. Усе це буде сприяти 

прискоренню розвитку ринку страхових послуг. 
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Нa плaтоcпрoможнicть пiдприємcтвa впливaють кризoвi явищa в 

екoнoмiцi Укрaїни, цe у cвoю чeргу викликaє зрocтaння oбcягiв дeбiтoрcькoї 

зaбoргoвaнoстi тa змeншeння крeдитoрськoї. Актуaльнicть цьoгo питaння 

знaчнoю мiрoю зaлeжить caмe вiд нaявнocтi тa eфeктивнoгo упрaвлiння цим 

видoм зaбoргoвaнocтi. 

Прoблeмaм oблiку дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi в ocтaннi рoки приcвячeнo 

бaгaтo прaць вітчизняних тa зaрубiжних учeних, a сaме: Соловей Н.В., 

Маліношевська К.І., Кватирка П., Оляднічук Н.В., Плаксієнко В.А., Беленкова 

М.І., Сколотій Л.О. 

Відповідно до Положення ( стандарту) обліку дебіторської заборгованості 

(ПсБО) 10 Дебіторська заборгованість це – сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату [1]. 

Облiк дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi рeгулюютьcя дeкiлькoмa 

мiжнaрoдними cтaндaртaми, ceрeд яких: Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку(МСБО) МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 

32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» , МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка». В Україні ж облік дебіторської 

заборгованості регулюється чітко визначеним нормативом – П(с)БО 10, 

положення якого в певній мірі відрізняються від запропонованих у 

міжнародних стандартах. 

Організація обліку дебіторської заборгованості займає важливого 

значення на підприємстві, тому що сприяє упорядкуванню інформації, 
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достовірності даних з розрахункових операцій з дебіторами за борговими 

паперами [2]. 

Створення ефективного контролю і управління дебіторською 

заборгованістю з метою вчасного погашення дебіторами, виступає правильне 

визначення облікової політики щодо дебіторської заборгованості в частині її 

оцінки, документообігу, проведення інвентаризації розрахунків, застосування 

рахунків бухгалтерського обліку [3]. 

В управлінні дебіторською заборгованістю однією із складових є аналіз 

заборгованості. Головним завданням якого можна зазначити: оцінку рівня і 

складу поточної дебіторської заборгованості підприємства, ефективність 

інвестування в неї коштів. 

Продовженням аналізу є співставлення величини дебіторської та 

кредиторської заборгованостей. Важливим елементом контролю за 

співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства з 

огляду на стабільність його фінансового стану та розвитку підприємства 

виступає порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Збільшення або зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості 

може бути результатом такого аналізу. І збільшення і зменшення може 

призводити до негативних наслідків для фінансового стану підприємства. 

Правильне керування дебіторською заборгованістю дасть змогу 

раціонально використовувати наявні фінансові результати, а також укріпити 

економічну безпеку підприємства. 

Oргaнiзaцiя oблiку дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi нa пiдприємcтвi будь-якoї 

фoрми влacнocтi мaє вeликe знaчeння, тoму щo для зaбeзпeчeння пocтiйнoї 

нaявнocтi oбoрoтних кoштiв i плaтocпрoмoжнicтi пiдприємcтвa, дужe вaжливe 

знaчeння мaють рoзмiри йoгo дeбiтoркoї зaбoргoвaнoстi тa дoстoвiрнicть дaних 

iз рoзрaхункoвиx oпeрaцiй зa бoргoвими прaвaми з дeбiтoрaми. 

Джeрeлoм крeдитувaння для пoкупцiв в cучycних умoвах виcтупaє 

дебіторcька зaборговaність нa вигiдних умoвах, тoму щo виcтупaє 
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безвiдcoткoвим крeдитoм. Ця обcтaвинa oбумoвлює, крiм пeрeгляду 

трaдицiйнoгo рoзумiння самої сутності дебіторської заборгованості, а й 

необхідність застосування ефективних управлінських дій, спрямованих на 

регулювання її розмірів.  

Таким чином, організація обліку дебіторської заборгованості на 

підприємстві будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє 

упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових 

операцій з дебіторами. Правильно організований бухгалтерський облік 

дебіторської заборгованості повинен мати таку систему рахунків, яка б 

достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську діяльність з 

вимушеною конкретизацією і забезпечувала отримання об’єктивної та 

своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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Сьогодні інкубування підприємництва стає досить поширеним шляхом 

підтримки малого та середнього бізнесу, як правило інноваційного типу, на 

ранніх стадіях розвитку. Такий підхід є актуальним через посилення бар’єрів 

входу на ринок, високого рівня конкуренції.  

Досить розповсюдженим явищем є формування таких структур на основі 

вищих навчальних закладів. Така тенденція пояснюється щільною 

концентрацією не лише кваліфікованих кадрів, та значної інформаційної бази, а 

й великою кількістю ініціативної молоді. 

Проте за відсутності положення, яке б чітко регламентувало діяльність 

бізнес-інкубаторів, подальший розвиток є практично неможливим.  

Бізнес-інкубатори стикаються з рядом проблем: 

- відсутність законодавчої бази; 

- відсутність належних приміщень; 

- низький рівень зацікавленості у діяльності таких організацій, через 

недостатню інформованість щодо перспектив розвитку підприємництва 

регіону; 

- небажання керівників вузів вирішувати проблеми працевлаштування 

студентів-випускників бізнес-інкубатору [1]. 

Академічні бізнес інкубатори дозволяють подолати деякі з них. Така 

структура з розвитку інноваційних підприємств має можливість надання 

консультацій з бізнес планування, юридичних, податкових питань, надання 

доступу до інтернету та інших каналів зв’язку, допомогти з пошуком 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

24 

інвесторів, залученням додаткових позикових коштів, стартовим 

фінансуванням нових компаній, надавати фінансові, бухгалтерські, 

маркетингові та інші економічні послуги. Окрім цього бізнес інкубатор 

проводить презентації, організовує виставки, конференції, допомагає у 

впровадженні технологій та інновацій. Важливим фактором, що виокремлює 

академічні бізнес інкубатори на тлі інших є широка інформаційна та 

викладацька база, що зумовлює високий рівень навчання, проведення тренінгів, 

курсів перепідготовки і, безумовно, навчання економічній базі, необхідній для 

успішного ведення бізнесу. Окрім допомоги у формуванні бізнесу та пошуку 

роботи такі структури ще можуть надавати приміщення в оренду на пільгових 

умовах, проте це варіюється в залежності від умов існування структури та 

профілю її діяльності [2]. 

Академічні бізнес інкубатори різняться не лише за напрямком діяльності, 

а й за якостями, набутими протягом існування. Так деякі можуть мати більш 

тісні зв’язки з роботодавцями, деякі надають послуги на більш вигідних 

умовах. Проте досить вагомим фактором є вплив випускників інкубатору на 

економічну сферу. Так як можливості надання допомоги є лімітованими, 

кількість місць в структурі інкубатору також є обмеженою. Найчастіше 

студенти та підприємці беруть участь у конкурсі власних проектів. За даними 

UBI-Index топ-300 бізнес інкубаторів розглядають заявку у одному з п’яти 

випадків. WorldTop 25 UniversityBusinessIncubators 2015 очолюють 

Великобританія, Тайвань, Канада, що є лідерами за результатами щодо 

покращення економіки, доступу до інформаційних та матеріальних ресурсів та 

за показниками ефективності підприємств у після інкубаційний період [3]. 

Залучення магістрів, аспірантів, докторів наук сприяє реалізації проектів 

та відновленню економіки регіону. Партнерами Бізнес-інкубатору можуть бути 

банківські установи, владні структури, вищі навчальні заклади, що прагнуть 

залучити нові кадри, інші кредитні установи, що є джерелом залучення 
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інвестицій новоствореного бізнесу, провідні підприємства, з орієнтацією на 

постійний аналіз ринкових тенденцій. 

Отже академічні бізнес-інкубатори сприяють не лише підвищенню рівня 

освіти учасників, а й сприяють підготовці спеціалістів-новаторів, формуванню 

малих та середніх інноваційних підприємств, працевлаштуванню ініціативної 

молоді . Окрім цього попит на випускників академічних бізнес-інкубаторів  на 

ринку праці є вищим, адже вони є молодими висококваліфікованими 

спеціалістами-новаторами, що здатні не лише до виконання професійних 

обов’язків, а й до науково-дослідної діяльності.  
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Інтенсивність розвитку банківського сектору змушує уважніше 

відноситися до діяльності фінансово-кредитних інститутів. У зв’язку з цим 

ризик-менеджмент є особливо актуальним в управлінні будь-яким банком, адже 
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він стає не лише засобом попередження збитків, але і засобом отримання 

додаткових доходів. На сучасному етапі в умовах фінансової кризи 

удосконалення системи та правил ризик-менеджменту набувають особливої 

актуальності та є необхідними в діяльності банківських установ. 

Дослідженням проблеми формування системи ризик-менеджменту в 

банку займалися як зарубіжні так і вітчизняні вчені. Зокрема, свій вклад у 

висвітлення окремих аспектів проблем формування системи ризик-

менеджменту в банках внесли И.Т. Балабанова, А.О. Старостіна, 

Л.О. Примостка, Ю.Ю. Русанова, В.Т. Севрук, та ін. Згадані вчені внесли 

великий вклад у розробку теоретичних та практичних аспектів дослідження 

банківських ризиків, проте питання ефективності системи ризик-менеджменту 

в банках залишаються недостатньо вирішеними, як в теоретичному, так і в 

методично-практичному аспектах. 

З наукової точки зору, ризик-менеджмент – це наука, що вивчає проблеми 

управління банківськими ризиками. Важливість і значимість систематизованих 

наукових знань про управління ризиками визначається тим, що вони дають 

змогу вчасно і якісно управляти поточною діяльністю банківської установи, 

прогнозувати можливі варіанти розвитку подій і відповідно з цим, розробляти 

стратегію і тактику функціонування комерційного банку, грамотно здійснити 

постановку цілей і задач. 

Ризик-менеджмент є досить динамічним. Ефективність його 

функціонування багато в чому залежить від швидкості реакції на зміни 

ринкової кон’юнктури, економічної ситуації, фінансового стану банківської 

установи. Він повинен базуватися на знанні прийомів і методів управління 

банківськими ризиками, а також на вмінні швидко і правильно оцінювати 

конкретну економічну ситуацію, на здатності швидко знайти кращий, якщо не 

єдиний вихід з ситуації, яка склалася. В банківському ризик-менеджменті 

готових рецептів не має і бути не може. Саме він вчить тому, як знаючи методи, 
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прийоми, способи вирішення тих чи інших задач можна добитися суттєвого 

успіху в конкретній ситуації. 

Варто при дослідженні методологічних основ банківського ризик-

менеджменту дотримуватися правил для прийняття рішень в умовах ризику, 

зокрема:  

1) не можна ризикувати більше, аніж це може дозволити власний капітал;  

2) необхідно думати про наслідки ризиків;  

3) позитивні рішення приймати лише за повної відсутності сумнівів;  

4) не можна ризикувати великим заради малого;  

5) не можна думати, що існує лише одне рішення, адже, можливо, 

існують й інші [1, с. 292]. 

Починаючи з періоду кризи 2008-2011 років значну увагу економісти 

звернули на непріоритетні раніше ризики, пов’язані з країною діяльності: 

зокрема до політичних, регуляторних та міжнародних ризиків. 

Цікавим видом ризику для банківського ринку, який розвивався 

паралельно із розвитком регулятивного поля банківської діяльності в цілому, є 

правовий ризик, являючи собою загрозу втрат від штрафних санкцій за 

недотримання вимог діючого законодавства або втрат від судових спорів з 

контрагентами з приводу кредитно-інвестиційної або господарської діяльності 

[2, с. 25]. 

Наступним видом ризику, негативного впливу якого зазнала українська 

банківська система в часи кризи, став репутаційний ризик.  

Найважливішим, з точки зору перспектив подальшого розвитку, для 

банків в часи кризи був стратегічний ризик, який виявився у нестачі 

довгострокових планів розвитку банків, що стримувало інвесторів від 

вкладення додаткових коштів, посилювало невизначеність у перспективах 

інвестицій [3, с. 137]. 

Банківські ризики, в першу чергу, носять соціальний ефект, адже банки 

ризикують не лише власними коштами, а головним чином залученими 
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ресурсами. Наслідки неефективного управління ресурсною базою стають більш 

гострими, оскільки у випадку невдачі втрачає кошти не лише банк, а й його 

клієнти, які розмістили в ньому свої грошові кошти. Саме тому банківські 

кризи є найбільш болючими, оскільки призводять до фінансових втрат 

учасників, які є пов’язаними між собою грошово-кредитними зобов’язаннями.  

Удосконалення методів і прийомів банківського ризик-менеджменту потрібно 

розглядати як мистецтво управління банком в умовах невизначеності. 
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Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур 

ринкової економіки. забезпечення фінансової стійкості банків – це необхідна 

передумова ефективного функціонування економіки країни. Але банк, як 
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комерційна структура, зацікавлений у найбільш прибутковому вкладенні 

наявних грошових ресурсів. Прагнення максимізації прибутків зумовлює 

вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. Класичне 

поняття про банківську систему випливає з трьох існуючих головних критеріїв: 

ліквідність, рентабельність та безпечність. Ці критерії необхідно враховувати 

банкам при вивченні проблем фінансової стійкості. 

Фінансова стійкість банку – це спроможність банку як системи 

трансформування ресурсів банку (персоналу, фінансових ресурсів, активів, 

обладнання та інформаційних технологій) з максимальною ефективністю і 

мінімальним ризиком виконувати свої функції у ринковому середовищі попри 

впливу ендогенних та екзогенних факторів [2, с. 44].  

Розробка методів управління фінансовою стійкістю банку в нестабільній 

економіці, створення системи аналітичних засобів та інструментарію для 

оптимізації управління фінансовою стійкістю кредитної установи в умовах 

невизначеності та ризику, вимагає узагальнення та серйозного фахового 

дослідження великого масиву інформації як із зовнішніх, так і внутрішніх 

джерел [1, с. 18].  

Аналіз фінансової стійкості базується на ключових показниках звітності 

банку. Також для проведення комплексного аналізу фінансової стійкості 

необхідно мати аналітичні матеріали, що дають змогу одержати достовірну, 

повну і всебічну інформацію про банк. До такої інформації слід відносити, 

насамперед, законодавчо-правову, нормативну, планово-бюджетну, обліково-

статистичну й аналітично-пошукову інформацію (табл. 1). 

Для одержання об’єктивних результатів, які сприяють підвищенню 

ефективності функціонування банку, у комплексному аналізі фінансової 

стійкості доцільно виділити такі етапи його проведення: 

1. Уточнення об’єктів, мети та завдань аналізу, розробка плану 

аналітичної роботи. 
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2. Розробка системи різних показників, за допомогою яких 

характеризується об’єкт аналізу. 

3. Збір і підготовка до аналізу необхідної інформації (перевірка її 

точності, приведення у порівняльний вигляд). 

4. Порівняння фактичних результатів з показниками плану звітного 

періоду, фактичними даними минулих років, основними показниками банків-

конкурентів тощо. 

5. Детальний аналіз зібраної інформації за допомогою різних методів 

аналізу фінансової стійкості. 

6. Виявлення відхилень фактично отриманих результатів від планових 

або нормативних, а також причини цих відхилень і можливості їх усунення. 

7. Розробка пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення управління 

банком. 

Таблиця 1 

Види інформації, що залучається для оцінювання фінансового стану 

банку 

Законодавчо-

правова 

Укази Президента, Закони, Декрети Кабінету Міністрів України 

Кодекси законів кримінального і цивільного права 

Нормативна 

Постанови, інструкції, положення, рішення, рекомендації, 

вказівки тощо 

Економічні нормативи: обов’язкових резервів, адекватності 

капіталу, ліквідності балансів, інвестиційної діяльності, 

максимального ризику, валютної позиції 

Положення про штатний розпис, права, обов’язки, 

відповідальність і матеріальне стимулювання персоналу 

Планово-бюджетна 

Плани-проекти: стратегічні і тактичні 

Кошториси на утримання апарату управління, вивчення ринку, 

проведення реклами тощо 

Обліково-

статистична 

Бухгалтерський баланс, первинні документи, обліково-аналітичні 

реєстри 

Податкова звітність 

Звітність: статистична, бухгалтерська, оперативна 

Аналітично-

пошукова 

Матеріали зборів, засідань, нарад, семінарів, конференцій, з’їздів 

тощо 

Дані масових джерел інформації: телебачення, радіо, преса, 

періодичні видання тощо 

Аналітична інформація: анкетування, опитування. Огляд запитів 

клієнтів у мережі установ банку 

Джерело: складено автором 
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Таким чином, методи дослідження мають базуватися на 

загальнонаукових підходах, які включають в себе індукцію, дедукцію, аналіз, 

синтез, порівняння, методичний апарат економічного аналізу. Для вирішення 

поставлених власниками банку та суспільством до банківської системи завдань,  

необхідно використовувати загальні методи наукового пізнання, системний 

підхід, який полягає у вивченні процедури та організації здійснення 

фінансового аналізу, як методу формування стратегії банку. Методика 

дослідження також ґрунтується на спостереженні, характеристиці економічних 

явищ, аналізі, узагальненні та порівнянні одержаних результатів. 

Запропоновані підходи можна використовувати як інструмент 

аналітичних досліджень, що дає змогу отримати інтегральну оцінку фінансової 

стабільності банку, як за окремими напрямками банківської діяльності, так і в 

комплексі. 

Список використаних джерел 

1. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна 

стратегія українських реформ. – К. : Знання України, 2002. – 326 с. 

2. Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в 

ринкових умовах : Монографія. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 300 с. 

 

 

УДК 336.71 

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ В КОНТЕКСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

Юлія Безденна 

Науковий керівник: 

Бартош О.М., старший викладач 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Бурхливий розвиток новітніх технологій та шахрайств з їх 

використанням, різке підвищення ролі інформації та інформаційних технологій 

в умовах інтенсивного розвитку корпорацій, необхідність прийняття швидких 
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та обґрунтованих управлінських рішень обумовили появу нового терміну та 

виду діяльності – «внутрішній аудит». А останні скандальні банкрутства із-за 

недоліків у організації внутрішнього контролю призвели до перегляду ролі 

внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у будь-якому бізнесі. 

Приклади з Enron, WorldCom, Parmalat, Health South, Global Crossing, Adelphia 

Communications, Adeccо є найбільш яскравими аби зрозуміти це. Банківська 

система країни є своєрідним індикатором розвитку економічних процесів і 

потребує високого рівня захисту від різних ризиків. Ефективне управління 

ризиками в банку забезпечується функціонуванням системи внутрішнього 

контролю, найважливішим елементом якого є внутрішній аудит та управління 

комплаєнс ризиками фінансового моніторингу банку [1]. 

Обумовлені вимоги та підходи набули відображення в новій угоді 

Базельського комітету з регулювання банківської діяльності «Базель-3» [2]. 

Угода «Базель-3» представляє собою симбіоз прогресивних способів оцінки 

ризиків (кредитного, ринкового та операційного) та створення відповідного 

капіталу, змістовного в основі пруденційних засад нагляду та ринкової 

дисципліни. І лише сукупність цих трьох «стовпів» представляє можливість 

називати ризик-орієнтованим наглядом, який за задумкою Базельського 

комітету буде в стані забезпечувати фінансову стабільність. Це є нова 

парадигма, що поширюється на всі ділянки банківської діяльності. Якщо перші 

дві позиції носять здебільшого суб’єктно-об’єктну складову, що генерує 

зростання ризиків банку, то операційні ризики вимагають  адекватної 

організації внутрішніх процедур, відповідної методології, нормативного 

забезпечення та контролю за ризиками. Особливо чутливою є сфера управління 

ризиками системи фінансового моніторингу банку в контексті забезпечення 

управління комплаєнс ризиками фінансового моніторингу [3].  

Роль комплаєнсу в банківській справі зводиться до виконання функцій 

контролю (рис. 1). 
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Рис. 1 Спектр функцій комплаєнс костролю у банку 

Джерело: розроблено автором на основі [3] 

 

Одним із найважливіших завдань, що постали перед системою 

внутрішнього контролю, є підвищення чутливості до змінних в регуляторному 

середовищі, розробка систем раннього реагування в аспекті методичного 

забезпечення методів управління ризиками, контролю за розкриттям інформації 

та впровадження ризик-орієнтованого підходу до прийняття рішень. У 

відповідності до рекомендацій Базельського комітету організація внутрішнього 

контролю має забезпечувати відповідний рівень організаційно-нормативного 

забезпечення системи фінансового моніторингу у банку (рис. 2).  

Комплаєнс контроль у банку 

Репутація 

Взаємовідносини з регуляторами та 

органами державної влади; 

Контроль за взаємодією з клієнтами 

та контрагентами; 

Забезпечення прозорості діяльності 

організації; 

Зовнішні комунікації. 

Контроль 

Моніторинг дотримання 

законодавства, 

внутрішніх процедур, 

операцій клієнтів банку; 

Протидія шахрайству; 

Проведення 

розслідувань. 

Структура 

Відстеження і 

впровадження змін 

законодавства; 

Продукти і угоди; 

Бізнес – процеси. 

Захист 

Дотримання законодавства; 

Фінансова безпека; 

Недопущення 

безконтрольності; 

Захист від шахрайства. 

Етика 

Репутаційна оцінка клієнта, 

операцій, продуктів і бізнесу; 

Етика та протидію корупції; 

Захист інтересів клієнтів, 

працівників; 

Конфлікт інтересів; 

Впровадження етичних норм і 

правил; 

Навчання персоналу. 
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Рис. 2 Модель трьохступеневого рівня заходів управлінської безпеки 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Отже, до найбільш вагомих причин впровадження системи комплаєнс-

контролю належать наступні: застосування нових, сучасних форм і методів 

фінансового контролю; посилення недержавного фінансового контролю; 

забезпечення гнучкості в управлінні банком; забезпечення альтернативних 

способів досягнення ефективності фінансово-господарської діяльності. 
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Одним із важливих питань, яке хвилює більшість країн світу є корупція. 

Це явище вважають перешкодою економічного зростання і розвитку держави. Її 

прояви загострюють існуючі проблеми суспільства. 

Мета: Вивчити кращий китайський досвід щодо боротьби з корупцією та 

оцінити перспективи впровадження певних його елементів в Україні. 

Аналіз останніх публікацій. Проблематика та різні аспекти корупції 

досліджується у роботах таких вітчизняних науковців, як В.С. Журавський 

«Корупція в Україні – не політика», О.Я. Прохоренко «Корупція по-українськи 

(сутність, стан, проблеми)», Б.В. Романюк «Світовий досвід створення та 

функціонування інституцій з попередження та боротьби з корупцією» та ін. 

Автори звертають увагу, що запозичення досвіду боротьби з корупційним 

проявами у зарубіжних країнах є необхідним для удосконалення системи 

протидії хабарництву. 

Виклад основного матеріалу. Китайська Народна Республіка – потужна 

аграрно-індустріальна країна з високорозвиненою економікою, але у ній 

процвітає хабарництво. За результатами дослідження «Барометра Світової 

Корупції» від Transparency International (Global Corruption Barometer) за 2016 

рік КНР займає 79 сходинку з 176 [1]. Якщо порівняти минулі роки, то КНР у 

2015 році займала 83, а у 2014 знаходилась на 100 місці, а отже КНР 
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демонструє позитивну динаміку у вирішенні проблеми. На відміну від Китаю 

Україна посідає 131 місце в рейтингу Global Corruption Barometer у 2016 [2].  

Практика бою з корупцією в Китаї виглядає контрастно, якщо порівняти з 

Україною. Коли проти китайського чиновника починається розслідування за 

звинуваченням у хабарництві, то його неодмінно чекає обвинувальний вирок. 

Яскравим прикладом непохитної боротьби з корупцією став судовий процес 

над міністром з продовольства і ліків КНР Чжен Сяоюя, який завершився 

смертним вироком. У нашій державі давно оголошена війна, але фактичні 

результати боротьби є незначними. Лише п’яту частину чиновників-хабарників 

(19%) засудили до тюремного ув’язнення, 9% засуджених були виправдані, 

38% отримали випробувальний термін, а 34% злочинців були оштрафовані [3].  

У КНР зрушення боротьби з хабарництвом пов’язують з ім’ям Сі 

Цзіньпін – Головою Компартії Китаю. Чиновникам передали список у якому 

відбиваються правила поведінки: відмова від урочистості та формалізму; 

відмова брати участь у будь-яких комерційних заходах, таких як закладка 

каменів, участь у конференціях, перерізання стрічок при відкритті і т.д.; 

зведення до мінімуму поїздок за кордон; ведення документації та роз’яснення 

зрозумілим для звичайних громадян мовою; відмова від перекриття доріг, 

вулиць для проїзду кортежів; відмова від зайвого піару; відмова від публікацій, 

автобіографій, повчальних книг та інше [3]. 

Вищою мірою покарання чиновників, яких зловили на хабарі, в Китаї є 

смертна кара. З 2000 року в Китаї розстріляні за корупцію близько 10 тисяч 

чиновників, ще 120 тисяч отримали по 10-20 років ув’язнення. 

Якщо оцінити перспективи впровадження китайського антикорупційного 

досвіду в українську практику, то в Україні смертна кара скасована і такий 

жорсткий вид покарання є неможливим. Наша держава повинна шукати інші, 

не менш ефективні шляхи протидії корупції, на прикладі вище перелічених 7 

пунктів [4]. 
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У Китаї покарання за корупційний вчинок не обмежується засудженням до 

смертної кари через розстріл. Як і в Україні, найпоширенішими методами 

боротьби з хабарництвом є штраф, виправні роботи, конфіскація майна та 

арешт. Законодавство КНР чітко окреслює межі покарання залежно від 

отриманої суми чиновником та жорсткіші строки. Щоб мобілізувати на війну з 

корупцією широкі народні маси, прокуратура Пекіна в 2004 р. підвищила 

розмір грошової винагороди за достовірну інформацію про корумпованих 

чиновників. Кожному, хто надав свідчення, гарантується повна анонімність [5]. 

Одним із ефективних способів є розголос у ЗМІ. Чиновників відкрито знімають 

з усіх посад, ведуться репортажі з шикарних особняків, представляються 

широким масам розкішні автомобілі, які неможливо купити на звичайну 

зарплату. 

Отже, вивчення Україною зарубіжного досвіду може допомогти або навіть 

наштовхнути до пошуку своєї власної методики. Ознайомившись з 

китайськими методами боротьби проти корупції можна відзначити, що деякі 

способи можна використовувати в українській практиці. Наприклад, одними з 

найперспективніших є збільшення штрафу й строку позбавлення волі, 

скорочення бюрократичного апарату, упровадження повної звітності урядовців. 

Одним із ефективних методів є розгортання через усі засоби масової інформації 

широкої пропагандистської і просвітницької діяльності серед громадськості, 

спрямованої на усвідомлення переваг доброчинності, як основи розвитку 

суспільства, небезпеки негативних наслідків корупції, формування громадської 

думки щодо необхідності ведення боротьби з цими негативними явищами.  
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У сучасному становищі оборона зобов’язана надавати ефективні рішення 

усіх воєнно-економічних завдань з забезпечення миру в середині країни та 

захисту країни від посягань ззовні. Також ще одним завданням є постійне 

оновлення військового забезпечення для зайняття гідного місця України в 

системі міжнародної безпеки. 

До найважливіших показників, що відбивають прагнення держави 

забезпечити необхідні умови розвитку збройних сил та інших військових 

формувань, підтримання їхньої бойової готовності в належному стані, є обсяг 

та рівень видатків на оборону.  

Вагомим показником обороноздатності держави є рівень видатків на 

національну оборону у відсотках до ВВП. Нормою асигнувань на оборону в 

країнах НАТО є 2,2-2,5% від ВВП. При цьому питома вага видатків сектору 

загальнодержавного управління на оборону є досить різною в окремих країнах: 

в Канаді – 1,1% від ВВП, в межах 1,2%-1,5% у Швейцарії, Латвії, Литві, 
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Словенії, Нідерландах, а вищою 2% є лише в країнах, що претендують на 

лідерські геополітичні позиції в світі, беруть участь у військових конфліктах, 

чи готуються до них (США – 4%, Російська Федерація – 2,9%, Велика Британія 

– 2,8%, Індія – 2,3%.). Важливим є те, що в Україні з 2015 року рівень видатків 

на національну оборону у відсотках до ВВП у 2015 р. виріс на 0,62% у зв’язку з 

військовими подіями, які відбуваються в Україні. 

Видатки на оборону держави мають непродуктивний характер, оскільки 

вони не сприяють приросту ВВП, розвитку продуктивних сил. Разом з тим 

оборона країни – одна з найважливіших функцій держави, зумовлена 

необхідністю забезпечення її суверенітету, незалежності й територіальної 

цілісності. Як бачимо з рис. 1 виділення видатків на забезпечення збройних сил 

України має тенденцію до зростання. З 2012-2016 рр. видатки зросли у 3 рази, 

що пов’язано з воєнними подіями, що відбуваються на території України. 

 

 

Рис. 1 Видатки на збройні сили 2012–2016 рр., млн грн 

 

Військовий бюджет України – це сукупність витрат державного бюджету 

України, призначених для утримання та забезпечення збройних сил України [1].  

Оборона країни – одна з найважливіших функцій держави забезпечення 

суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України. 
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Щодо структури видатків Міністерства оборони України у 2012-2016 рр. 

можна зазначити що більша частина видатків – 80%-90% національного 

оборонного бюджету спрямовується на утримання особового складу і лише 

приблизно по 10% на бойову підготовку та закупівлю озброєнь. 

Таким чином, вважаємо, що бюджетний процес сфери оборони України, у 

сучасному його розумінні – це асигнування засобів і, відповідно, розподіл 

людських і матеріальних ресурсів та інфраструктури, спрямованих на 

реалізацію воєнної стратегії України.  

Для України є небезпечною як мілітаризація економіки та суспільного 

життя, так і недооцінка зовнішніх загроз та хронічне недофінансування 

військових витрат. З іншого боку, ситуація, яка сьогодні склалася з анексії 

Автономної Республіки Крим, проведення Антитерористичної операції на сході 

України, а також світовий досвід переконливо свідчить, що ніяких грошових 

коштів не вистачить, якщо не забезпечити об’єктивність інформаційних даних, 

прозорість та ефективність використання коштів, а також дієвий контроль за їх 

використанням. 

Внаслідок сприяння розвитку оборонної сфери не тільки буде забезпечена 

оборонна могутність держави, підготовлені та добре оснащені Збройні Сили 

України, але й вона стане ефективним чинником економічного зростання 

держави, а також надасть можливість вийти Україні на світовий ринок. Зараз, 

будуючи демократичну державу, Україна надає великого значення 

забезпеченню демократичного цивільного контролю над оборонними 

витратами, прозорості оборонного бюджету та створенню механізмів 

ефективного використання бюджетних коштів. Бюджет не можна розробляти 

без стратегічного планування, без розуміння суті воєнної стратегії. Крім того, 

системі формування оборонного бюджету слід мати межі оцінок ефективності 

розподілу ресурсів при ухваленні оборонних рішень, давати інформацію 

відносно цілей і задач, щоб своєчасно вжити необхідних заходів для 

недопущення негативних наслідків і досягнення кінцевої мети. 
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Отже, оптимізація формування й раціональне виконання оборонного 

бюджету на утримання збройних сил можливі на основі стабільного розвитку 

економіки та раціонального індикативного планування їх розміру.  
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ПДВ прийнято вважати одним з найбільш складних податків з точки зору 

адміністрування, що спричиняє значні труднощі при його плануванні та 

оптимізації. Досить часто суб’єкти господарювання «відмовляються» від 

статусу «платник ПДВ» шляхом дроблення бізнесу з дотриманням граничного 

«мільйонного» обмеження для реєстрації особи платником ПДВ. Але питання 

оптимізації витрат на ПДВ залишається одною з актуальних проблем 

менеджменту підприємств. 

Оптимізація оподаткування являє собою організаційні заходи в рамках 

чинного законодавства, пов’язані з вибором часу, місця, та видів діяльності, 

створенням і супроводом найбільш ефективних схем, з метою збільшення 

грошових потоків компанії за рахунок мінімізації податкових платежів. 
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При плануванні витрат на сплату ПДВ, необхідно враховувати аспекти 

визначення бази оподаткування, зокрема база оподаткування операцій з 

постачання: 

 товарів / послуг – не може бути нижчою за ціну їх придбання; 

 самостійно виготовлених товарів/послуг – не може бути нижчою за 

звичайні ціни; 

 необоротних активів – не може бути нижчою за балансову вартість, яка 

склалася станом на початок звітного періоду. [1] 

Специфікою застосування норм законодавства з приводу мінімальної бази 

оподаткування ПДВ є те, що постачальник нараховує податкові зобов’язання, а 

покупець не має права на податковий кредит (на суму перевищення мінімальної 

бази оподаткування над ціною купівлі-продажу). 

Практикуючі бухгалтери виділяють наступні найбільш використовувані у 

практиці методи оптимізації ПДВ: 

 оптимізація з допомогою експорту товарів за договором ЗЕД-комісії; 

 оптимізація із залученням експортера для продажу товарів у межах 

України; 

 оптимізація ПДВ із залученням експортера для купівлі товарів в 

Україні. 

Найбезпечнішим методом оптимізації ПДВ є податкове планування. Як 

вказує І.Б. Атаманенко, податкове планування – це діяльність платника 

податків, яка орієнтована на всебічне використання нюансів чинного 

податкового законодавства з метою досягнення найкращого результату 

діяльності з позиції податкових наслідків. [2] 

Податкове планування витрат на ПДВ може бути організовано через 

реалізацію наступних заходів: 

 недопущення ситуацій перерахування авансів (передоплат) в останні 

дні звітного податкового періоду, що є причиною суттєвого збільшення 

податкових зобов’язань з ПДВ; 
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 організація системи контролю над залишком грошових коштів на 

електронному рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ, який 

відкрито у кожного платника податку на додану вартість у Казначействі; 

 налагоджування партнерських відносини з контрагентами-

постачальниками з метою недопущення порушення строків реєстрації 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

 організація системи контролю за договорами на отримання товарних 

цінностей з урахуванням вимог ст. 188 «Порядок визначення бази 

оподаткування в разі постачання товарів / послуг». 

Отже, через недосконалість законодавства є багато способів оптимізації 

податкових зобов’язань з ПДВ. Хоча вказані заходи й гарантують певний 

ефект, виражений у грошовому еквіваленті, необхідно враховувати також 

значні ризики, пов’язані з реалізацією таких схем на практиці. Застосування 

схем оптимізації ПДВ не рекомендується, тому що воно пов’язане: зі значними 

ризиками, які в основному виникають через імовірності настання подій, що 

призводять до відтоку оборотних коштів підприємства (фінансових ресурсів на 

сплату штрафних санкцій). Перспективним методом управління витратами з 

ПДВ є процес планування, ефективність реалізації якого залежить як від 

бухгалтерії підприємства, так і від менеджменту. 
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Альтернативні джерела енергії останнім часом стали одним із 

найважливіших критеріїв сталого розвитку сучасного суспільства. Активно 

ведеться пошук нових і вдосконалення існуючих технологій енергозбереження. 

Головними причинами цього  є вичерпання запасів існуючих видів палива, 

різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій 

їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше 

і більше турбують світову спільноту. 

Останнім часом зросла кількість наукових досліджень, що стосуються 

проблем енергоефективності. Питання ефективності та доцільності розвитку 

альтернативної енергетики в Україні, вивчали такі українські вчені, як 

Адаменко О., Височанський В., Дев’яткін С., Самойленко А. та ін. Однак, це 

питання не достатньо досліджене у працях вітчизняних та зарубіжних 

науковців [1]. 

Аналіз використання енергоресурсів в Україні, дозволяє зробити 

висновок про те, що існує гостра необхідність розвитку альтернативних джерел 

енергії. Особливо необхідним для України є використання економічних та 

екологічних альтернативних джерел енергії, що в свою чергу зміцнить 

національну енергетичну безпеку та приблизить країну до світового 

енергетичного союзу. 

Основою державної політики повинно стати зниження енергоємності 

економіки. Виробництво альтернативної енергії значно зростає та перевищує 

обсяги аналогічних традиційних видів. На сьогодні частка користування 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

45 

альтернативними джерелами енергії у світі не є значною, але їх потенціал на 

кілька порядків перевищує рівень світового споживання паливно-енергетичних 

ресурсів [2]. 

Необхідними заходами покращення енергетичного стану в Україні 

передусім зменшення її енергозалежності та подальша інтеграція до 

Європейської співдружності [1]. 

Головним завданням для українського уряду повинна стати усебічна 

підтримка розвитку альтернативних енергетичних установок у різних регіонах 

країни, для цього потрібно провести ряд дій таких як: 

 удосконалення низки існуючих законодавчих актів щодо 

відновлювальних джерел енергії, які б сприяли підвищенню економічної 

ефективності виробництва альтернативної енергії;  

 розробка інвестиційних проектів з метою залучення додаткових 

вкладень в дану галузь;  

 надання гарантій державою виробникам «чистої» енергії щодо її купівлі 

за фіксованими тарифами;  

 забезпечення рівня енергетичної безпеки України завдяки модернізації 

мережі існуючих енергетичних установок, підвищення рівня їх надійності та 

безперебійності роботи;  

 інформування населення України щодо перспективності використання 

нетрадиційних джерел енергії, необхідності збереження довкілля та зменшення 

викидів парникових газів в атмосферу від спалювання традиційних видів 

палива [3].  

Доцільність використання альтернативних джерел енергії в подальшій 

перспективі може забезпечити для України наступне:  

 зміцнення державності України за рахунок підвищення енергетичної та 

економічної незалежності;  

 зниження енергоємності внутрішнього валового продукту;  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

46 

 досягнення світового рівня ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів;  

 зменшення обсягів імпорту паливно-енергетичних ресурсів;  

 створення ринку енергозберігаючого обладнання, відповідної техніки та 

технологій;  

 покращення стану здоров’я людей;  

 зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля;  

 відтворення природних ресурсів.  

Висновки: Отже, в сучасних умовах розвитку альтернативних джерел 

енергії, головним для України є окреслення таких напрямків як: 

 організаційно-правовий, для забезпечення стратегії розвитку 

альтернативних джерел енергії та створення досконалої законодавчої бази; 

 фінансово-економічний, для створення привабливого інвестиційного 

клімату та залучення в подальшому іноземних інвестицій; 

 техніко-технологічний, для обґрунтування схем територіального 

розміщення та встановлення оптимальних потужностей з виробництва 

альтернативної енергії; 

 інфраструктурний, для безперебійного та стабільного процесу 

виробництва та споживання альтернативної енергії [3]. 
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Система охорони здоров’я – це одна з провідних галузей діяльності будь-

якої країни світу, така діяльність здійснюється для забезпечення доступного 

медичного обслуговування. Адже здоров’я кожної людини – це здоров’я всієї 

країни. Медичне обслуговування та стан здоров’я населення залежить від рівня 

забезпечення медичних закладів матеріально–технічною базою, тому це 

потребує завжди великих вкладень.  

Мета дослідження полягає в аналітичному дослідженні складу та 

структури видатків на охорону здоров’я та медицину з державного та місцевого 

бюджетів України. 

У Конституції України закріплено право кожного громадянина на 

безкоштовне лікування [1]. Тому кожний громадянин України має право 

звернутися до будь-якого медичного закладу на території України і йому 

повинні надати безкоштовно медичні послуги. Нами проведене дослідження 

видатків державного та місцевого бюджету на охорону здоров’я та медицину в 

Україні з метою визначення обсягів державного фінансування. В таблиці 1 

представлена динаміка та структура бюджетного фінансування системи 

охорони здоров’я протягом 2012-2016 років [2].  

За даними таблиці 1 робимо висновок, що видатки Державного бюджету 

за аналізований період зросли на 1,24%, а темп приросту місцевих бюджетів 

зріс на 1,28%. Через те що статистика охорони здоров’я за кошти місцевого і 

державного бюджету є недостатньою для виконання потреб громадян в 
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медичних послугах, справедливим є залучення нових механізмів та додаткових 

ресурсів з інших джерел фінансування [2]. 

Таблиця 1 

Динаміка та структура бюджетного фінансування системи охорони 

здоров’я протягом 2012-2016 рр. 

Джерело 

фінансування 
Рік 

Загальний 

фонд ЗФ 

(млн грн) 

Спеціальний 

фонд СФ 

(млн грн) 

Всього 

(млн.грн) 

Кошти державного 

бюджету 

2012 9646,2 1712,3 11358,5 

2013 11141,2 1738,1 12879,3 

2014 8482,6 2098,2 10580,8 

2015 10037,4 1413,0 11450,4 

2016 12251,6 1852,1 14103,7 

Темп приросту, % 2016/2012 1,27 1,08 1,24 

Кошти місцевих 

бюджетів 

2012 42326,2 4769,2 47095,4 

2013 44808,9 3880,5 48689,4 

2014 42726,3 3843,0 46569,3 

2015 48938,2 10602,9 59541,1 

2016 50328,1 12905,8 60123,5 

Темп приросту, % 2016/2012 1,19 2,71 1,28 

 

Держава є відповідальною за охорону здоров’я, зокрема, збереження 

здоров’я здорових людей. В Україні протягом 2012-2017 рр. видатки на 

медицину представлені в таблиці 2 [3]. 

Таблиця 2 

Динаміка видатків на медицину з 2012-2017 рр. 

 

Місцеві 

бюджети, 

млн грн 

Темп 

приросту, 

% 

Державний 

бюджет, 

млн грн 

Темп 

приросту, 

% 

Зведений 

бюджет, 

млн грн 

Темп 

приросту, 

% 

2012 47095 - 11358 - 58454 - 

2013 48689 1,03 12879 1,13 61569 1,05 

2014 46569 0,96 10581 0,82 57150 0,93 

2015 59551 1,28 11450 1,08 71001 1,24 

2016 62952 1,06 12456 1,09 75409 1,06 

 

За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що видатки в Україні на 

медицину з року в рік зростають. Станом на 31.01.2017 року видатки місцевих 
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бюджетів зросли на 0,98%, державного бюджету на 1,24%, зведеного бюджету 

на 1,03% [3]. 

Попри зростання, видатки бюджетів на медицину залишаються значно 

меншими від мінімально необхідних для забезпечення її ефективного 

функціонування. Незважаючи на швидке зростання обсягів видатків бюджетів 

на надання медичних послуг, обсяги вітчизняного бюджетного фінансування 

охорони здоров’я є одними із найнижчих серед розвинутих країн та країн-

сусідів. 

Із метою підвищення рівня забезпеченості фінансування охорони 

здоров’я і медицини пропонуємо: 

1. Проведення урядом реформи системи охорони здоров’я та 

медицини на європейський рівень. 

2. Створити єдину систему обліку витрат на охорону здоров’я та 

медицину, не тільки бюджетного фінансування , а й інших джерел.  

Таким чином, фінансування охорони здоров’я та медицини з року в рік 

зростає, але все ж коштів не вистачає. Тому потрібно шукати нові джерела 

підтримки охорони здоров’я та медицини та здійснити реформування в галузі 

медицини, впровадження медичного страхування 
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Велику роль в соціально-економічному житті кожного підприємства та 

організації відіграють розрахунки за виплатами працівникам. Такий облік 

потрібно розглядати у вигляді підсистеми у загальній системі обліку.  Питання 

державного та договірного регулювання оплати праці, прав працівників на 

оплату праці та їх захисту визначається Кодексом законів про працю, Законом 

України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами.  

Дослідженням понять оплати праці присвячені праці багатьох 

вітчизняних науковців, а саме: О.Ф. Ярмолюк розглядав облікові аспекти 

виплат працівникам підприємства [3], О.В. Цятковська – питання організації 

бухгалтерського обліку виплат працівникам [4]. 

Аналіз деяких літературних джерел підтверджує, що більшість ключових 

питань у обліку розрахунків за виплатами працівників є досить змістовно 

досліджена. Наразі існує низка проблем щодо методів, принципів та форм 

виплат працівникам. Але найперше – це потрібно розібратись з самим терміном 

та дослідити суть питання обліку розрахунків за виплатами працівникам. 

Слід зазначити, що визначення поняття «виплати працівникам» наведене 

лише в МСБО 19 [1]. Згідно з цим стандартом виплати працівникам – це всі 

форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, 

надані працівниками. Розглянемо П(С)БО 26 [2] відповідно до якого «Виплати 

працівникам» включають:  

1) поточні виплати, до яких відносять: заробітну плату згідно окладів і 

тарифів; інші нарахування з оплати праці (щорічну, додаткову та інші види 

відпусток; оплату за час виконання працівниками державних та громадських 
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обов’язків у робочий час); виплати за невідпрацьований час (оплату перших 

п’яти днів тимчасової непрацездатності робітника, виплати у зв’язку з 

витратами, пов’язаними з народженням або похованням тощо); 

2) виплати при звільненні працівника;  

3) виплати у зв’язку з припиненням трудової діяльності;  

4) виплати інструментами власного капіталу (премії за виконання і 

перевиконання плану);  

5) інші довгострокові виплати (суми цільової матеріальної допомоги 

або суми, які надаються на термін більше одного року без відсотків і 

підлягають поверненню) [2]. 

Виплати працівникам включають виплати, що надаються або 

працівникам, або їхнім утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових 

виплат (або товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім 

дружинам/чоловікам, дітям чи іншим утриманцям або іншим особам [1].  

МСБО 19 поділяє виплати працівникам на чотири категорії (рис. 1): 

короткострокові виплати, виплати по закінченні трудової діяльності, інші 

довгострокові виплати працівникам, виплати при звільненні [1]. 

 

     Виплати після закінчення трудової діяльності              Виплати при звільненні 

 

 Поточні виплати                   Виплати працівникам               Інші довгострокові виплати 

 

Рис. 1 Структура поняття «виплати працівникам» як категорії 

бухгалтерського обліку 

 

Оскільки кожна з цих категорій має різні характеристики, то встановлено 

окремі вимоги до кожної категорії. Короткострокові виплати працівникам – це 

виплати працівникам, які підлягають сплаті в повному обсязі протягом 

12 місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні 

послуги. Виплати по закінченні трудової діяльності – виплати працівнику, які 
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підлягають сплаті по закінченню трудової діяльності працівника [2]. Інші 

довгострокові виплати - усі виплати, що підприємство намагається здійснити не 

раніше ніж через 12 місяців. Конкретне визначення терміну «інші виплати» в 

П(С)БО не сформульоване, зазначено лише, що інші виплати – це виплати 

працівнику, які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти 

місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу. 

Можна зробити висновок, що виплати працівникам включають в себе всі 

форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, 

надані працівниками. Економічні, правові та організаційні принципи обліку 

розрахунків за виплатами працівникам регламентуються значною кількістю 

законодавчих актів України та нормативно-правовими актами. Подальші 

дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування порядку визнання різних 

виплат працівникам, їх оцінок, розробку форм внутрішньої звітності для 

управління ними та проведення їх інвентаризації. І саме тому, організація 

обліку виплат працівникам є не тільки важливою ділянкою у системі обліку 

підприємства, а й ключовим фактором довгострокового розвитку, що 

забезпечить конкурентоспроможність суб’єкта господарювання на ринку. 
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Як нам показує досвід світової кризи 2007 року, бульбашки першими 

лопаються саме на фінансових ринках, а потім вже зачапають реальний сектор 

економіки, тому задля стабільності економіки в цілому необхідно 

контролювати і завчасно виявляти відхилення на фінансовому ринку, в тому 

числі і в банківській системі. А саме комерційні банки є однією з найбільших 

ланок фінансового ринку, і як показали нещодавні події однією з 

найуразливіших. Тому дослідження стабільності окремих банків і системи в 

цілому не втрачають актуальності і нині. 

Дослідження цієї проблеми сягають вісімнадцятого сторіччя, але 

особливого розвитку ця тема набула наприкінці двадцятого століття, коли 

потужні обчислювальні потужності дозволили обробляти великі масиви даних 

[1]. Проте досі не існую єдиного показника який би гарантував би 

стовідсоткову надійність, більше того розбіжності в законодавстві, 

макроекономічній ситуації та навіть культурі вимагають створення нових та 

удосконалення попередньо розроблених показників з урахуванням цих 

особливостей. 

Однією з найпопулярніших рейтингових систем оцінки банківської 

діяльності на території України є система CAMEL [2]. Вона названа по перших 

буквах основних показників, які визначають надійність і стабільність банку а 

саме: 

«C» (адекватність капіталу) – це оцінка банку з точки зору достатності 

його капіталу для захисту інвесторів. 

«A» (якість активів) – це можливість забезпечення повернення активів, а 

також це вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку. 
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«M» (Management) – це оцінка пануючих методів управління, і їх вплив 

на ряд показників в тому числі ефективність роботи банку. 

«E» (надходження) – це оцінка рентабельності, можливості для 

подальшого зростання і розширення. 

«L» (ліквідність) – можливість виконання зобов’язань, в тому числі 

непередбачуваних. 

Деякі з цих компонентів можуть бути оцінені відповідно до даних, які 

даються в Національний банк України комерційних банками, а деякі з них 

вимагають виїзної інспекції в банках [2]. 

Більш дистанційною є методика оцінки надійності банку Кромонова, яка 

полягає у визначенні шести коефіцієнтів які визначаються на основі обсягу 

власного капіталу, працюючих активів, ліквідних активів, зобов’язань до 

запитання, сумарних зобов’язань, захищеного капіталу, статутного капіталу 

банку. Сума цих коефіцієнтів, зважених на їх долю впливу і сталий коефіцієнт, 

формують генеральний коефіцієнт надійності, який коливається в рамках від 

1 до 100. Також опираючись на цей показник, були сформовані пять груп 

надійності комерційного банку: від 90 до 100 сильний банк, від 70 до 89 

задовільний, від 50 до 69 посередній, в межах від 30 до 49 граничний, і всі 

банки які мають генеральний коефіцієнт нижче 30 характеризуються як 

незадовільні [3]. 

Проаналізувавши фінансову звітність банків за 2015 рік з їх офіційних 

сайтів, були отримані досить непередбачувані результати (табл. 1). Як ви 

можете побачити, вони суперечать поширеній думці в Україні про найнадійніші 

банки, а також результатам інформаційних порталів та рейтингових агентств. 

Так визнаний інформаційним порталом Мінфін, банк Кредіт Агріколь як 

найнадійніший в Україні, має генеральний коефіцієнт надійності лише 29,42 що 

відносить його до групи незадовільних банків.  
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Таблиця 1 

Рейтинг надійності банків України згідно з методикою Кромонова 

Банк Генеральний коеф. Оцінка 

CredoBank 77,27391 2 

PravexBank 61,38799 3 

UkrgasBank 42,54633 4 

Alfabank 38,30158 4 

Ukrsiddank 36,90242 4 

Procreditbank 35,10162 4 

RBA 30,17577 4 

CreditAgricolebank 29,42 5 

Ukreximbank 24,10458 5 

Pumb 23,23149 5 

OTP 12,89921 5 

 

Як видно з результатів, рівень стійкості банків назбігається з оцінками 

отриманими за допомогою інших методів. Це може бути результатом 

включення в модель тільки фінансових чинників. Але значною перевагою є 

дистанцій їсть проведення дослідження. 

Незважаючи на недоліки, цей метод має великі перспективи, як при 

використовуванні рейтинговими агентствами, в поєднанні з іншими 

показниками, а також на державному рівні. 
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Формування і становлення ринкової економіки в Україні безпосередньо 

пов’язано з розвитком інвестиційного бізнесу. Інвестиції необхідні для 

економічного, науково-технічного та соціального розвитку національної 

економіки.  

Дослідження проблем ефективного інвестування в економіку завжди 

перебувало в центрі уваги науковців. Це зумовлено тим, що інвестиції 

впливають на глибокі відтворювані основи господарської діяльності й 

визначають процес економічного розвитку загалом. Саме тому оцінка 

ефективності інвестицій та методики, що застосовуються виступають одним із 

вагомих аспектів даного напрямку банківської діяльності. Оскільки основними 

характеристиками інвестиційного проекту є елементи грошового потоку і 

коефіцієнт дисконтування, ризик треба враховувати, враховуючи один із 

показників. На практиці це уможливлюється таким чином: 

1. Аналіз чутливості. Він пов’язаний з черговим коригуванням елементів 

грошового потоку на регламентований для всіх показників відсоток та 

наступним розрахунком значень NPV. При порівнянні інвестиційних проектів 

ризикованішим вважається той, в якого розмах варіації NPV більший. 

Результатом розрахунку має бути ранжирований за відхиленням критерію 

перелік елементів грошового потоку [2]. 

2. Метод сценаріїв. Пропонується п різних варіантів прогнозу залежно від 

зовнішніх і внутрішніх чинників. Імовірності сценаріїв розраховуються 

експертним способом. Для кожного з варіантів прогнозу задається відхилення 

початкових даних. Далі за прогнозованими даними розраховують n варіантів 
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проекту. Після цього визначають показники варіації за відповідними 

формулами, користуючись якими й оцінюють ризик інвестицій. При порівнянні 

рівнів ризиків за окремими інвестиційними проектами перевагу треба віддавати 

тому з них, значення коефіцієнта варіації для якого є найнижчим (це відповідає 

кращому відношенню ризику до прибутку) [1]. 

3. Поправка на ризик до коефіцієнта дисконтування. Цей метод не 

допускає коригування елементів грошового потоку. Вводиться поправка до 

коефіцієнта дисконтування. Для більшості проектів, що передбачають класичну 

схему інвестування, зростання коефіцієнта дисконтування спричинює 

зменшення зведеної вартості і відповідно NPV [2]. 

4. Експертний метод. Цей метод оцінювання ризиків можна 

використовувати тоді, коли в інвестора немає потрібних інформативних чи 

статистичних даних для розрахунку розглянутих вище показників або якщо 

інвестиційний проект, що планується, не має аналогів. Метод ґрунтується на 

опитуванні кваліфікованих спеціалістів (інвестиційних, страхових, фінансових 

менеджерів) відповідно до математичного оброблення результатів цього 

опитування. Щоб мати більш розгорнуті характеристики рівня інвестиційного 

ризику за проектом, опитування слід орієнтувати на окремі види ризиків, 

характерні для інвестиційного проекту. 

Експертний аналіз окремих інвестиційних проектів дає змогу кількісно 

оцінити рівень їх ризику та виділити такі інвестиції: 1) безризикові; 2) з рівнем 

допустимого ризику; 3) з рівнем критичного ризику; 4) із високою ймовірністю 

дефолту. 

Для отримання додаткової інформації про об’єкт інвестування доцільно 

також використовувати послуги консалтингових компаній. Такі компанії 

займаються збиранням та обробкою фінансової інформації про підприємство, 

установу, що уможливлює компетентний висновок щодо фінансового стану 

досліджуваного об’єкта. Ця інформація є вагомою для прийняття 
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обгрунтованого рішення щодо альтернативного варіанту залучення капіталу 

або напряму розвитку бізнесу.  

Окремі розрахунки фінансових та економічних оціночних показників 

проекту зумовлюються різноманітною вигідністю результатів для інвестора та 

суспільства загалом. Наприклад, проект обіцяє велику користь державі, 

підвищує життєвий рівень населення, проте він недостатньо вигідний для 

певного інвестора (очікуваний відсоток його прибутку нижчий від його 

внутрішньої норми ефективності). За цих умов економічна оцінка проекту 

відіграє пріоритетну роль і держава за допомогою податкової, митної, 

амортизаційної, кредитної або цінової політики підтримує проект або субсидує 

його. 

Узагальнюючи викладене, підсумуємо, що українська економіка має 

велику потребу в зростанні капіталу. Підприємство будь-якої форми власності, 

обов’язково залучає капітал для розширення виробництва, використовуючи при 

цьому альтернативні способи чи їх комбінації. Природно, перш за все, що для 

цих цілей необхідний всебічний порівняльний аналіз кожного способу, оцінка 

його недоліків та переваг, що дасть можливість прийняти правильне рішення 

щодо інвестування. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства через тенденцію до вичерпання 

традиційних джерел енергії все більшої актуальності набуває використання 

альтернативних її джерел. 

Постійне зростання вартості нафтопродуктів, газу та відповідної 

сировини змушує уряд країни та її жителів все частіше вдаватись до 

використання альтернативних джерел енергії, що може стати важливим кроком 

до набуття енергонезалежності країни. 

Україна має низку можливих альтернативних джерел енергії, вагоме 

місце серед яких займає сонячна енергія. З кожним роком все більше людей 

переводять свої будинки на живлення від сонячних батарей.  

Сонячна батарея – це фотомодуль, який здатний перетворювати енергію 

сонячного випромінювання на електричну енергію. Фактично сонячна батарея 

являє собою плоску панель, що складається з розміщених на ній фотоелементів 

і електричних з’єднань, захищену з лицьової сторони прозорим твердим 

покриттям [1]. 

Можливі такі варіанти побудови систем використання сонячної енергії, 

як: автономна, мережева та гібридна електростанції. Сьогодні найбільш широке 

застосування отримують мережеві системи. Це пов’язано з тим, що даний вид 

систем не вимагає установки блоку акумуляторних батарей. Ще одним 

важливим фактором, який сприяє значному поширенню цього типу обладнання 

в Україні, є прийняття закону про «Зелений тариф». 
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Відповідно до закону України про електроенергетику, зелений тариф – це 

спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на 

об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії [2]. 

Дані Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

свідчать про збільшення кількості сонячних електростанцій в 

домогосподарствах українців.  

За 9 місяців 2016 року ця цифра збільшилась майже в 5 разів – до 625 

порівняно з аналогічним періодом минулого року (132). 

Прийняття закону про «зелений» тариф дало можливість 

домогосподарствам, які встановили сонячні панелі і споживають менше 

електроенергії, ніж виробляють, продавати її надлишок у мережу, а отже – 

заробляти на цьому. За даними Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, у 1-му кварталі 2016 року на 22,1% зросла кількість 

домогосподарств, які встановили сонячні електроустановки (298), у другому 

кварталі – на 44,3% (430), а в третьому – на 45,4% до 625 домогосподарств [3]. 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг встановлює «зелені» тарифи на 

електричну енергію, яку приватні домогосподарства виробляють завдяки 

встановленим на дахах і фасадах сонячним панелям і вітроенергетичним 

установкам, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт [4]. 

Нині для таких домогосподарств, встановлені наступні тарифи: 

− з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 523,37 коп/кВт·год 

(без ПДВ); 

− з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 498,17 коп/кВт·год 

(без ПДВ); 

− з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 447,76 коп/кВт·год 

(без ПДВ); 

− з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 398,83 коп/кВт·год 

(без ПДВ) [3]. 
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Таким чином, можна із впевненістю сказати, що зелений тариф є 

механізмом, що призначений для заохочення населення вироблення 

електроенергії з альтернативних джерел. 

Чим же обумовлена така популярність сонячної енергетики? 

Найвагомішими її перевагами є те, що, по-перше, сонячна енергетика є 

загальнодоступним та невичерпним джерелом енергії. По-друге, сонячна 

енергія є екологічно чистим джерелом, що дозволяє використовувати її без 

шкоди навколишньому середовищу та екології країни.  

Отже, використання альтернативних джерел енергії – об’єктивна 

тенденція розвитку суспільства. Україна має низку можливих альтернативних 

джерел енергії, але значне місце посідає використання сонячної енергії. 

Сьогодні найбільш широке застосування отримують мережеві сонячні 

електростанції. Фактором, що сприяє поширенню використання  таких 

електростанцій та заохочує населення до використання сонячної енергії, як 

альтернативного джерела – є «зелений» тариф. Для України використання 

альтернативних джерел енергії може стати вагомим кроком до 

енергонезалежності. 
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Показником основних тенденцій притаманних світовому ринку праці є 

розмір заробітної плати, який посідає особливе місце у загальному механізмі 

регулювання доходів населення в окремій країні. Заробітна плата є одним з 

показників життя людини, її добробуту, тому є нагальна потреба в чіткому і 

найбільш ефективному механізму виплат та контролю з боку держави. Останнє 

передбачає вирішення таких завдань, як протидія зниженню величини реальної 

зарплати та підвищення загального рівня оплати праці. 

Довгий час українець, виконуючи просту, некваліфіковану працю, 

отримував винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати, перебував в 

умовах боротьби за виживання. Тому тема виплати мінімальної заробітної 

плати залишається актуальною для вітчизняної практики. 

Метою роботи є дослідження рівня заробітної плати в Україні на основі 

вивчення світового досвіду та узагальнення особливостей її використання у 

вітчизняній економіці. 

Після економічного занепаду 90-х років рівень мінімальної заробітної 

плати в Україні постійно зростав, і не тільки номінально, а й реально. Про це 

свідчить динаміка мінімальної заробітної плати останніх років до 2014 року в 

перерахунку на курс євро (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка зміни рівня мінімальної заробітної плати в Україні з 2010 по 

2017 рік у перерахунку на курс євро [1] 

 

Аналізуючи даний графік за досліджуваний період констатуємо, що 

протягом 2010-2013 років мінімальна заробітна плата в перерахунку на євро 

поступово збільшувалась, тобто доходи населення зростали. В липні 2013 року 

мінімальна зарплата досягла максимуму за всю історію України та становила 

116,89 € (1218 грн) за офіційним курсом євро – 10,42. 

На початок 2014 року всі досягнення попередніх років були знівельовані, 

причиною цього став незмінний рівень мінімальної заробітної плати при 

поступовому падінні курсу національної валюти. Найгірша динаміка 

спостерігалась в перші місяці 2015 року. Станом на 01 березня 2015 року 

мінімальна заробітна плата досягла мінімальних значень за попередні 12 років 

та становила – 35,77 €. Аналогічний рівень мінімальної зарплати спостерігався 

у Ліберії, Ботсвані та Демократичній республіці Конго. 

Станом на 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата України стала 

на рівні 2012-2014 років, що являє собою позитивну тенденцію і складає 

112,60 € за офіційним курсом євро – 28,42 [2]. 
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Також, станом на січень 2017-го року в Україні офіційно було 

зареєстровано 429 тисяч безробітних громадян у Державній службі зайнятості, 

у грудні 2016-го року цей показник був практично на 40 тисяч безробітних 

менше. Вже на початку лютого 2017 р. подали заявку по безробіттю 439,3 тис. 

осіб, тобто, кількість офіційних безробітних збільшилася порівняно з січнем 

2017 р. на 10,3 тис. громадян, не враховуючи непрацездатних осіб, які не 

зареєструвались у Держслужбі зайнятості [3]. 

Значне підвищення розміру мінімальної зарплати України у 2017 році 

призвело до зниження зайнятості населення в малому та середньому бізнесі 

завдяки зростанням витрат на оплату праці. За прогнозами НБУ частка 

скорочень працівників складатиме 630 осіб або 5,4%, але зниження буде 

компенсоване зростанням неофіційної праці, переведенням працівників на 

часткову зайнятість та збільшення працівників, які перебуватимуть у 

неоплачених відпустках [4].  

Як висновок, можемо стверджувати, що заробітна плата повинна 

зростати, але поступово, адже саме доходи населення (а це і заробітна плата), є 

найбільш важливим для розвитку економіки, оскільки реальне зростання 

передує збільшенню платоспроможного попиту, а отже – доходів підприємств і 

фірм. Очікувати реального (неінфляційного) зростання заробітної плати можна 

тоді, коли зросла продуктивність праці, як у національній економіці, так і на 

підприємствах та буде надійна підтримка малих підприємств. 
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Забезпечення ефективності діяльності підприємства завжди було 

актуальною проблемою, особливої важливості це завдання набуває в умовах 

економічної інтеграції та жорсткої конкуренції.  

Поняття «ефективність» в економічній літературі трактується 

неоднозначно. Його вживають в різних аспектах: ефективність капітальних 

вкладень, ефективність удосконалення технологічних процесів, ефективність 

раціоналізації виробництва. 

Ефективність організаційної системи з точки зору результативності її 

функціонування складається з наступних складових [1]: 

– дієвість – рівень досягнення поставленої мети; 

– економічність – рівень використання ресурсів; 

– якість – рівень відповідності специфікаціям та призначенню; 

– прибутковість як співвідношення між валовим доходом і сумарними 

витратами; 

– продуктивність – співвідношення кількості виробленого продукту до 

спожитих ресурсів; 
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– якість трудового життя – ступінь задоволення особистих потреб та 

запитів працівників у процесі трудової діяльності; 

– впровадження нововведень як характеристика перетворення науково-

технічного потенціалу організації. 

Отже, сформулювати поняття ефективності діяльності підприємства 

можна наступним чином: 

Ефективність діяльності підприємства – це поняття, яке охоплює 

внутрішні та зовнішні аспекти ефективності, а саме формулювання цілей 

відповідно до потреб, досягнення мети та бажаного співвідношення між 

результатами і витратами. 

Для забезпечення та підтримки ефективності діяльності підприємства 

використовують заходи антикризового менеджменту. 

Забезпечення ефективної діяльності завжди було стратегічною та 

тактичною метою підприємства у будь-яких економічних умовах, оскільки 

виступало запорукою розширеного відтворення основного та оборотного 

капіталу. В умовах мінливості зовнішнього середовища забезпечення 

ефективної діяльності підприємств стикається з цілим комплексом факторів, які 

негативним чином можуть відобразитися на результативності використання 

основних засобів, матеріальних та фінансових ресурсів, здійсненні 

маркетингових заходів [2]. 

В антикризовому менеджменті використовують оперативні та стратегічні 

заходи управління кризовими ситуаціями. 

Оперативні заходи включають в себе ліквідування збитків, виявлення 

резервів, залучення спеціалістів, кадрові зміни, відстрочка платежів, кредити, 

зміцнення дисципліни. 

Стратегічні заходи в свою чергу включають в себе аналіз і оцінку 

потенціалу, виробничих програм, доходів, інновацій, відбувається розробка 

концепції оздоровлення фінансової, маркетингової, технічної, управлінської, 

інвестиційної діяльності, будується план заходів [3]. 
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Найпоширенішими антикризовими заходами є: скорочення витрат; 

горизонтальна й вертикальна інтеграція; аутсорсинг; жорсткий контроль 

альтернативних витрат; оптимізація технологічних процесів; оптимізація 

оподаткування. 

Дослідження передумов ефективності антикризового управління дозволяє 

виділити основні характеристики, які повинна мати система антикризового 

управління підприємством [4]: швидкість реагування на перші сигнали кризової 

ситуації; комплексність застосування заходів антикризового управління; 

узгодженість антикризових дій із стадією життєвого циклу підприємства та 

загальною стратегією організації. 

Виділяють такі напрямки виходу підприємства з кризової ситуації [3]: 

1) налагодження стійких зв’язків із ринком як ресурсного забезпечення, 

так і реалізації продукції; 

2) створення матеріальної основи для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства; 

3) розвиток соціальної сфери на основі збільшення доходів і прибутку. 

Таким чином, оскільки кризи на підприємстві є неминучими та мають 

циклічний характер, головною метою менеджера є прогнозування характеру та 

строків кризових явищ, щоб якомога швидше та з найменшими витратами 

забезпечити підприємству ефективну діяльність. 
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Трансформаційні зміни в економіці впливають на підвищення вимог 

щодо функціонування банківських установ в Україні. Це стосується 

прибутковості, ліквідності, надійності, а також наявності конкурентних переваг 

у того чи іншого банку. Національний банк України впроваджує ряд заходів 

щодо підтримання банками достатнього рівня банківського капіталу за 

допомогою встановлення певних нормативів, здійснює рефінансування банків 

для підтримки їх ліквідності, а також на законодавчому рівні намагається 

припинити відтік капіталу з вітчизняної банківської системи. Проте в Україні 

все більше банків стають банкрутами (за останні кілька років чисельність 

банківських установ зменшилась вдвічі і на 01.02.2017 їх чисельність складає 

93 одиниці [1]), підривається довіра до вітчизняної банківської системи, значна 

частина коштів населення знаходиться поза банками, не здійснюється 

кредитування реального сектору економіки. 

Цікаву точку зору щодо необхідності та доцільності залучення банком 

коштів для здійснення своєї діяльності мали класики політичної економіки. 

Так, Д. Рікардо говорив, що «власне функції банкіра починаються тільки з того 

моменту, коли він утилізує чужі гроші. Поки він оперує тільки власними 

коштами, він лише капіталіст. Діяльність такого банкіра була б вузькою, і таке 

підприємство не було б банком» [2]. Отже, для того, щоб суб’єкт 
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господарювання став банком, він повинен отримати право залучати грошові 

кошти ззовні, які потім будуть використані для здійснення активних операцій. 

Отримати такий дозвіл можна лише після того, коли буде створено свій 

власний капітал. Спільним для обох видів капіталу – залученого та позиченого 

– є те, що це чужі кошти для банку, які знаходяться у тимчасовому 

розпорядженні банку, але при цьому слід враховувати існуючі відмінності між 

ними (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні відмінності між залученим та позиченим капіталом 

Порівняльна 

характеристика 

Залучений капітал Позичений капітал 

Ініціатива запозичення Від клієнтів позиція банку 

пасивна 

Від банку, оскільки він 

займає активну позицію 

Хто визначає плату за 

користування коштами 

У більшості випадків банк Плату за користування 

визначає кредитор 

Строк користування 

коштами та їх кількість  

Визначає вкладник з огляду 

на власні потреби та інтереси 

Визначає банк–позичальник 

Основні напрямки 

використання коштів 

Для здійснення активних 

операцій 

Для підтримання ліквідності  

Необхідність додаткових 

витрат 

Маркетингові витрати для 

отримання конкурентних 

переваг  

Не потребує додаткових 

маркетингових витрат 

Можлива кількість 

кредиторів  

Банк залучає кошти 

одночасно від багатьох 

вкладників 

Отримати наступну позику 

можливо за умови погашення 

попередньої  

Валюта коштів Національна та іноземна У більшості випадків лише 

національна 

Примітка: [3, с. 10] 

 

Аналізуючи таблицю 1 можна стверджувати, що у залучені кошти є більш 

привабливими для банківських установ, оскільки у випадку банк займає 

активну позицію та сам визначає низку ключових моментів, на яких 

зосереджена увага. Даний факт підтверджено відповідним аналітичним 

матеріалом (рис. 1). 

Аналізуючи дані рис. 1 можна зробити висновок, що на протязі 2008-2015 

рр. поступово збільшувалася питома вага капіталу банків у загальних пасивах, 

хоч і незначною мірою, а саме з 11,61% до 15,07%, а потім зменшилась до 
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9,85% станом на 01.01.2017 р. Це свідчить про певне часткове нарощення 

власного капіталу банками України, і відповідно його зменшення у 2016-

2017 рр. У той же час питома вага зобов’язань банків у загальних пасивах 

спочатку мала тенденцію до зменшення, а потім до збільшення, і на 

01.01.2017 р. складала 90,15%. 

 

Рис. 1 Динаміка та структура пасивів банків в Україні у 2008-2017 роках 

Примітка: розраховано та побудовано автором на основі [1] 

 

При цьому, питома вага коштів фізичних осіб як у загальних пасивах так і 

у зобов’язаннях банків з 2008 по 2011 рік зменшувалася, а починаючи з 2011 по 

2017 рік зростала. Так, на початок 2017 року питома вага коштів фізичних осіб 

у зобов’язаннях банків становила майже 40%. Отже, порівняння вартості 

залучених та позичених коштів, ще раз підтверджує, що вагомим чинником 

формування ресурсного потенціалу банку в Україні виступають депозити 

фізичних осіб, основним джерелом яких є заощадження населення. 
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В умовах циклічності кризових явищ в економіці все більшої уваги 

заслуговують питання теорії антикризового менеджменту на підприємстві. 

Однією із цілей управління підприємством є забезпечення стабільного 

функціонування та можливості протистояння впливу негативних чинників на 

результати його діяльності. Досягнення цієї мети неможливо без формування 

механізму антикризового фінансового управління, реалізація якого передбачає 

забезпечення фінансової стабільності та відновлення фінансової стійкості 

підприємства. Однак, перш за все, слід з’ясувати зміст поняття «антикризовий 

механізм фінансового менеджменту підприємства». Даний термін містить 

окремі поняття такі як криза, механізм, фінансовий менеджмент, антикризовий 

механізм, антикризовий менеджмент, що самі по собі мають змістовні 
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наповнення. Будь-яке управління на підприємстві пов’язане з його фінансами та 

здійснюється за допомогою механізму, тому пропонуємо розглядати 

скорочений варіант представленого вище терміну, а саме – «антикризовий 

менеджмент підприємства». 

У наукові літературі використовується велика кількість визначень 

антикризового менеджменту, розглянемо деякі з них. Я. Алмашій визначає 

антикризове фінансове управління підприємством як ефективно організоване 

управління, в основу якого покладено застосування арсеналу специфічних 

методів та прийомів управління фінансами підприємства, які націлені на 

подолання фінансової кризи, застосувавши фінансовий потенціал підприємства 

[1]. 

Лаконічним є визначення антикризового менеджменту авторства 

Зуба А.Т. – це функція, що забезпечує мінімізацію потенційного збитку від 

кризи і яка допомагає встановити контроль над ситуацією [2, с. 54]. 

Згонник Л.В. вважає, що антикризове управління це діяльність, що лише 

переслідує мету виведення фінансово-нестійкого підприємства із фінансової 

кризи та продаж його як майнового комплексу новим власникам і покриття із 

надходжень боргів підприємства [3]. 

Доволі розширене тлумачення подає О. Гершанок, на його переконання, 

антикризове управління – це комплексна система управлінських заходів і 

рішень, що містить інноваційні випереджуючі механізми діагностики, 

попередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та їх причин на макро, 

мезо і мікро рівнях економіки і охоплює усі рівні розвитку кризового процесу, в 

тому числі його профілактику та попередження; носить стратегічний характер і 

дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти та примножити ринкові позиції 

за будь-яких обставин, спираючись в основному на власні ресурси; враховуючи 

гостру обмеженість часу на прийняття управлінських рішень та реалізацію 

антикризових процедур [4, с. 57]. Підтвердження думки, про необхідність 

швидкого прийняття управлінського рішення в системі антикризового 
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управління віднаходимо і в роботі українського вченого В. Василенка, який 

наголошує на необхідності прийняття швидких заходів ліквідаційного 

характеру з найменшими втратами та негативними наслідками [5, c. 122]. 

Крім вище названих характеристик антикризового управління група 

авторів [6, с. 77] вважає, що антикризове управління – це управління не лише в 

умовах кризи (неплатоспроможності підприємства), але й розробка заходів із 

запобігання втрати підприємством фінансової стабільності, а також включає в 

себе увесь комплекс управлінських дій у зв’язку з ліквідацією господарюючого 

суб’єкта у випадку неефективності таких заходів і визнання підприємства 

банкрутом. Ще одну характеристику антикризового управління, а саме 

постійний характер (безперервність), виявляє Л.О. Лігоненко, який наголошує 

на тому, що антикризовий фінансовий менеджмент – це постійно організоване 

управління, спрямоване на найбільш оперативне виявлення ознак кризового 

стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з 

метою забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, 

запобігання його банкрутству [7, с. 57]. 

З представленого вище можемо зробити висновок, що антикризове 

управління містить дві складові, перша – це процес із недопущення кризи на 

підприємстві і друга, – усунення кризи. Таким чином, основними завданнями 

такого управління є передбачення кризи шляхом аналізу її симптомів; 

здійснення заходів із мінімізації негативних наслідків кризи та використання її 

чинників для подальшого розвитку. Дослідження напрацювань у сфері 

антикризового менеджменту дозволило тлумачити його як це систему 

управління підприємством, що носить комплексний, системний та постійний 

характер і спрямована на запобігання чи усунення несприятливих для 

діяльності підприємства явищ шляхом використання усього потенціалу 

сучасного менеджменту, розробки та реалізації стратегії, що дозволяє усунути 

тимчасові труднощі, зберегти та приростити ринкові позиції при будь-яких 

обставинах, спираючись в основному на власний потенціал. 
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В умовах українського ринку банківських послуг суттєвим компонентом 

забезпечення успішної діяльності банку є гнучкість і швидкість реакції його 

керівництва на зміни зовнішнього економічного та правового середовища. 
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Ефективність банківського бізнесу великою мірою залежить і від оптимального 

управління наявними ресурсами та внутрішніми резервами. 

Правильно обрана банком стратегія в процесі втілення її в життя 

повністю відповідає як внутрішнім, так і зовнішнім факторам його діяльності,  

дає банку стабільну конкурентну перевагу, сприяє підвищенню інтенсивності 

його діяльності, спрямована на підтримку довгострокової ділової активності 

банку [1]. 

Встановлення цілей кредитної організації дає змогу сформувати правила 

прийняття конкретних стратегічних рішень, орієнтованих на її організаційну 

структуру і підвідомчу їй; сферу прийняття рішень. Це дає можливість всій 

ієрархії керівників банку одноманітно спрямовувати діяльність структурних 

підрозділів і організації в цілому, а також відстежувати результати своєї 

діяльності. Однією з таких цілей є оцінка конкурентоспроможності банку на 

ринку. В науці й практиці розроблено та використовується значна кількість 

різних методик та підходів до оцінки конкурентоспроможності банку. На наш 

погляд, заслуговує на увагу метод рейтингу стійкості банків «Мінфіну» [2]. За 

даною методикою формування рейтингу банків здійснюється на основі 

ранжування  банків України виходячи з комплексної оцінки їх  стресостійкості 

та лояльності вкладників. Рейтинг враховує найбільш важливі показники з 

відкритих джерел інформації, що впливають на вибір банку для розміщення 

депозитних вкладень.  

Вибірка банків для рейтингу включає банки першої, другої і третьої груп 

за класифікацією НБУ, які активно працюють на ринку роздрібних депозитів, а 

також окремі банки з 4-ї групи з депозитним портфелем фізичних осіб понад 

1 млрд гривень. З рейтингової вибірки виключаються неплатоспроможні банки, 

в яких головує тимчасова адміністрація. 

Джерелами інформації для проведення аналізу надійності банків є 

показники фінансової звітності банків та інша відповідна інформація з 
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відкритих джерел: офіційних сайтів банківських регуляторів, банків, 

банківських асоціацій, рейтингових агенцій тощо.  

Загальний бал рейтингу банків визначається як середнє арифметичне 

балів, отриманих банком за 2-ма групами факторів: стресостійкість банку; 

лояльність вкладників.  

Рейтинг банків визначається кількістю балів кожного банку: від 1 до 5, 

які залежать від значення загального балу. При розрахунку рейтингу 

враховують такі чинники, що визначають якість депозитів банку:  

1. Стресостійкість банку – здатність банку протистояти внутрішнім і 

зовнішнім ризикам, на яку впливають такі показники: 1) якість активів; 

2) якість фондування; 3) прибутковість; 4) ліквідність; 5) достатність капіталу; 

6) масштаб діяльності.  

За кожним з двох факторів (стресостійкість банку, лояльність вкладників) 

банк може набрати від 1 до 5 проміжних балів. Проміжний бал кожного 

фактора залежить від зваженої суми первинних балів їх складових. Первинні 

бали за складовими (від 1 до 5) залежать від діапазону значень, в які потрапляє 

відповідний показник.  

2. Лояльність вкладників – прихильність клієнтів банку до його 

депозитних продуктів і успішність діяльності банку на роздрібному сегменті 

депозитного ринку, яку визначають: 1) частка банку на ринку роздрібних 

депозитів; 2) абсолютне зростання роздрібного портфеля вкладів за квартал; 

3) відносне зростання роздрібного портфеля вкладів за квартал; 4) досвід 

роботи на ринку; 5) платіжна репутація банку.  

Таким чином, відповідно одразу ж враховуються результати розрахунку 

середньоринкових показників в динаміці та приводиться до мінімуму вплив на 

результати рейтингування суб’єктивного фактора. У випадку, якщо будуть 

наявні аномально високі відхилення від стандартного розподілу, визначення 

діапазонів для присвоєння первинних балів, дозволяється використання 

експертних способів оцінки. При цьому до уваги можуть братися і 
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нестандартний метод розподілу статистичних параметрів. Банки, що втратили 

платоспроможність, з масовими невиплатами депозитів виключаються з 

рейтингу [2].  

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що одним із найважливіших 

внутрішніх чинників впливу на ринкові перспективи банку слід вважати 

розробку ним стратегії, що забезпечує створення конкурентних переваг на 

окремих ринкових сегментах – на базі оптимального поєднання його цілей, 

ресурсів і вимог ринку. 
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Розвиток економічних відносин супроводжується виникненням нових 

форм розрахунків між суб’єктами економічних відносин. Основною формою 

розрахунків є безготівкові, оскільки вони мають низку істотних переваг перед 

готівкою. В той же час усе більшого поширення набувають розрахунки 

електронними грошима, які є відносно новим інструментом розрахунків. У 

зв’язку з цим актуальним постає дослідження фінансового обліку електронних 

грошей. 
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Аналіз досліджень і публікацій показав, що питання обліку грошових 

коштів розглянуто у працях науковців: Ю.О. Оліфірова, О.М. Шпирко, 

К.Я. Ягмур. 

Визначення терміну «електронні гроші» у вітчизняній фінансовій 

практиці наведено в Постанові НБУ № 481 «Положення про електронні гроші», 

згідно з якою електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, крім емітента, 

особами і є грошовим зобов’язанням емітента [1]. Електронні гроші мають не 

багато спільного зі справжніми грошима – це як би їх умовний знак, 

прив’язаний до курсу валюти (гривні, долари, рублі і т.д.). Купівельну 

(платіжну) функцію електронні гроші мають тільки по інтернету. 

У жовтні 2016 року указом Президента України у зв’язку зі збройною 

агресією Російської Федерації в Україні було заборонено діяльність низки 

російських платіжних систем, зокрема: «Золота Корона», «Юністрім», 

«Колібрі», «Лідер», «Anelik», «Blizko», а у листопаді 2016 року Нацбанк 

України також заборонив російські платіжні системи «Webmoney», 

«Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet» і «Wallet one/Єдиний гаманець». Заборону на 

використання електронних грошей зазначених вище торгових марок в НБУ 

пояснили тим, що правила їх використання не узгоджувалися з Нацбанком.  

Електронні кошти мають низку переваг перед готівкою [2]:  

1) низька вартість емісії електронних грошей – не треба чеканити монети 

й друкувати банкноти, використовувати метал, папір, фарбу тощо;  

2) збереженість унікальних властивостей – електронні гроші не втрачають 

своїх якостей із часом;  

3) відносна безпека – захищеність від розкрадання, підробки, зміни 

номіналу тощо. 

Недоліком є недосконале чинне законодавство, яке насамперед 

проявляється в наступному:  здійснювати розрахунки може обмежена кількість 
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суб’єктів господарювання; сума грошей на електронному гаманці є 

лімітованою. 

У бухгалтерському обліку поповнення платіжної або мобільної старт-

картки (електронного гаманця) з поточного рахунку відображається записом: 

Дебет 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» Кредит 311 

«Поточні рахунки в національній валюті». З погляду фінансового обліку 

субрахунок 335 використовується для відображення інформації про електронні 

гроші як такі, що записані, тобто зберігаються на електронному платіжному 

засобі та використовуються суб’єктом господарювання в обмін на безготівкові 

кошти та лише для розрахунків за товари в електронному вигляді [3]. Оплата 

товарів за допомогою електронного гаманця з платіжної картки здійснюється 

підзвітною особою: Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кредит 335 

«Електронні гроші, номіновані в національній валюті». Навіть при 

безпосередньому придбанні товару карткою з використанням електронних 

грошей застосовується субрахунок підзвітних осіб 372, згідно з Інструкцією 

про застосування Плану рахунків [4], у той час рахунки 30, 31, 33 не 

кореспондують з рахунками 2-го класу, а рахунок 33 не кореспондує з 

рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи сплату податків, що суттєво обмежує 

використання субрахунку 335. Таким чином, електронні гроші в обліку 

відображаються  на рахунку 33 «Інші кошти», а саме, на окремому субрахунку 

335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». 

Отже, особливостями обліку електронних грошей є те, що ці гроші не є 

аналогом готівки або третьою самостійною формою грошей, а є 

високотехнологічним аналогом депозитних грошей, які в перспективі повинні 

замінити чек. Проте, необхідно удосконалити нормативне регулювання 

бухгалтерського обліку операцій з їх використанням, а саме у положеннях 

(стандартах) бухгалтерського обліку слід нормативно прописати і закріпити 

питання облікового відображення виокремлення електронних грошей з 

платіжної системи і їх переведення в готівку або у безготівкові кошти. Також 
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доцільно удосконалити нормативне регулювання фінансового обліку операцій з 

їх використанням. Для цього потрібно виокремити рахунок 336 «Електронні 

гроші, номіновані в іноземній валюті», що забезпечить відображення в системі 

фінансового обліку інформації про електронні гроші в іноземній валюті. 

Список використаних джерел 

1. Про електронні гроші в Україні: Положення НБУ від 4 листопада 2010 р. 

№ 481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 
2. Оліфірова Ю.О. Облік витрат та розрахунків в інтерактивній торгівлі: 

організація та методика / Ю.О. Оліфірова, К.А. Ягмур // Вісник 

ДонНУЕТ. – 2013. – Вип. № 3 (59). – С. 154-162. 

3. Шпирко О.М. Електронні гроші як об’єкт бухгалтерського обліку 

підприємства / О.М. Шпирко // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія Економіка. – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 197-200. 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій / Мінфін України; Інструкція від 30.11.1999 № 291 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

 

 

УДК 004.9:378:796.011.3 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Віта Гарбар 

Науковий керівник: 

Головатенко О.М., старший викладач 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

В умовах розвитку сучасного суспільства важливе місце в його 

становленні займає фізична культура, яка забезпечує його формування та є 

частиною загальної культури. Люди кожного нового покоління мають 

розвивати своє фізичне здоров’я для того, щоб ефективно й досконало 

оволодівати різними видами професій. Сьогодні, як ніколи раніше, фізична 
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культура й виховання підростаючого покоління повинні бути орієнтовані на 

забезпечення їхнього здорового майбутнього. Саме тому актуальною постає 

раціональна організація педагогічного процесу викладання фізичної культури у 

вищих навчальних закладах. Унаслідок цього рівень освіти молодих людей 

значною мірою залежатиме від результативності запровадження нових 

педагогічних технологій фізичної культури, які ґрунтуються на нових 

методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах, що розвивають 

повний підхід до навчання. 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що проблема 

вдосконалення педагогічних технологій у викладанні фізичної культури та 

покращення рівня рухової активності молоді мають дуже важливе значення, 

оскільки молоді люди є тим важелем, від якого в найближчий час залежатиме 

прискорення науково-технічного прогресу й соціально-економічного розвитку 

суспільства. Однак спроби трохи вдосконалити традиційні педагогічні 

технології фізичної культури створюють лише передумови для деякої 

модернізації самого процесу формування фізичного розвитку людини, але не 

формування фізичної культури особистості. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати основні інноваційні методи 

організації педагогічного процесу викладання фізичної культури у вищих 

навчальних закладах. 

Основа інноваційних методів навчання та їх використання були закладені 

працями багатьох дослідників, серед яких слід назвати О. Арламова, 

М. Бургіна, В. Журавльова, В. Загвязинського, Н. Юсуфбекова, А. Ніколса та 

інших. Використання цих методів у навчальному процесі з фізичного 

виховання буде проаналізовано у цій статті.  

Актуальним є запровадження мультимедійних методів у технології 

викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах. Звичайно, жоден 

комп’ютер не замінить живого виконання будь-якої фізичної вправи, однак 

розробка спеціальних презентацій, фільмів спортивної тематики та створення 
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комп’ютерних моделей дали б змогу студентам візуально сприйняти 

правильність виконання тієї чи іншої вправи й сформувати правильний підхід 

щодо дотримання здорового способу життя [1]. Саме тому слід розробити 

спеціальні технологічні лабораторії, оснащені сучасним комп’ютерним 

обладнанням, які повинні створювати спеціальні програми для модернізації 

процесу фізичного виховання та корекції виконання певних рухових вправ. 

Інтегровані технології – відносно новий різновид інноваційних 

технологій, який припускає, що викладач за можливості чітко визначає реакції, 

поняття, ідеї й навички, які мають бути засвоєні студентами, а потім за 

допомогою багатостороннього підходу допомагає їм спрямувати власну 

діяльність на досягнення цих цілей [2]. 

Ігрові технології навчання вперше були запропоновані Й. Гейзенгером. 

Технології ігрового навчання – це така організація навчального процесу, під час 

якої навчання здійснюється в процесі включення молодих у навчальну гру 

(ігрове моделювання явищ, «проживання» ситуації). Цей метод інноваційних 

технологій може бути відображений в організації навчальних занять із фізичної 

культури.  

Особливим видом інноваційних технологій, які можуть застосовуватися у 

фізичному вихованні, є технології індивідуалізації процесу навчання. Це такий 

різновид організації навчально-виховного процесу, при якому вибір 

педагогічних засобів і темпу навчання враховує індивідуальні особливості 

молодих людей, рівень розвитку їхніх здібностей та сформованого досвіду. 

Його основне призначення полягає в тому, щоб забезпечити максимальну 

продуктивну роботу молоді в наявній системі організації навчання [3]. 

Таким чином, кожен із вище названих інноваційних методів, які можуть 

використовуватись у фізичному вихованні, має своє право на існування. Одні 

методи є доступними для викладачів та студентів, інші через свою складність 

не набули розповсюдження. Проте важливо зазначити, що більшість із них не є 

ще занадто актуальними у вищих навчальних закладах. Тому основною метою 
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досліджень у цьому напрямі є вивчення всіх складових інноваційних методів та 

визначення їх місця в системі фізичної культури та спорту. Іншим важливим 

кроком є розробка нових методів інноваційних технологій у педагогічній 

технології, які б дали змогу суттєво вдосконалити сучасну систему освіти. 
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Важливе значення у розвитку вітчизняної економіки має активізація 

діяльності банків у сфері фінансових інвестицій, що сприяє підвищенню 

інвестиційного потенціалу банківської системи України. У світовій практиці ці 

операції є одним з вагомих чинників при здійсненні процесу регулювання 

ліквідності, дохідності та рівня ризику банківської установи.  

Роль інвестиційних операцій банку на ринку цінних паперів у 

забезпеченні реального дотримання вищезгаданих показників, зокрема, 

максимізації прибутку й мінімізації ризику є досить складним завданням, 

оскільки високоприбутковим цінним паперам притаманний високий ризик. 

Тому актуальною є потреба вивчення особливостей інвестиційної діяльності 
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вітчизняних банків на ринку цінних паперів, як найбільш ефективного 

інструменту розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів суспільства.  

Результати досліджень діяльності банків у сфері фінансових інвестицій 

були висвітлені у роботах таких вчених-економістів, як О.Д. Вовчак, 

Б.Л. Луців, А.М. Мороз, М.І. Савлук та інші.  

Мета дослідження полягає в аналізі практичних аспектів діяльності 

вітчизняних банків у сфері фінансових інвестицій та розробці рекомендацій 

щодо вдосконалення процесу банківського фінансового інвестування. 

У період з 2008 року у портфелі банків переважали інвестиційні цінні 

папери. Наразі банки переважно вкладають кошти у спекулятивні фондові 

інструменти. Банківські установи надають перевагу доходам, що отримуються 

не від володіння цінними паперами, а від проведення торговельних операцій з 

ними. Така інвестиційна стратегія передбачає нарощування обсягів зазначених 

вище операцій з метою отримання вищих доходів. 

У першу чергу, необхідно проаналізувати показники діяльності банків із 

цінними паперами. Аналізуючи дані показники, ми бачимо, що у січні-червні 

2016 р. обсяг контрактів з ОВДП порівняно з аналогічним періодом 2015 року 

скоротився зі 172 млрд грн (91% торгів) до 92 млрд грн (85% торгів). Натомість 

обсяг операцій з депозитними сертифікатами НБУ, які в січні-червні 2015 р. не 

торгувались на біржах, за підсумками січня-червня 2016 р. склав 11 млрд грн 

або 10% сукупного обсягу торгів. 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих 

НКЦПФР, станом на 01.07.2016 р. складав 1,69 трлн грн. Протягом І півріччя 

2016 року НКЦПФР зареєструвала випуски емісійних цінних паперів на 

загальну суму близько 56 млрд грн (156 млрд грн за 2015 р.). Серед фінансових 

інструментів протягом І півріччя 2016 року найбільші обсяги випусків було 

зареєстровано за акціями (75%, переважно докапіталізація банків), облігаціями 

підприємств (8%) та акціями КІФ (9%) [5]. 
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Варто зазначити,що особливістю банківської інвестиційної діяльності є 

те, що банки у своїй більшості дуже слабо інвестують у реальний сектор 

економіки, що значною мірою зумовлено відсутністю реальних структурних 

перетворень у вітчизняній економіці, а відтак – високими кредитними 

ризиками. 

Найбільшу частку в портфелі на продаж займають боргові цінні папери, 

які надають можливість банку регулярно отримувати фіксований дохід, а також 

вигравати на зміні курсу, тому що вони є найбільш ліквідними. Діяльність, 

пов’язана із зростанням обсягів вкладень вітчизняними банками в цінні папери, 

крім акцій, особливо в ОВДП, активно прослідковується в період фінансової 

нестабільності, коли вкладення в державні боргові інструменти є майже єдиним 

джерелом уникнення кредитних та фондових ризиків [3]. 

Усім вищенаведеним формам вкладень банків у цінні папери 

притаманний короткостроковий спекулятивний характер, які не можуть 

вважатися довгостроковими інвестиціями. Таким чином, виникає необхідність 

впровадження диференційованих підходів до управління фінансовими 

інвестиціями з огляду на сферу їхніх вкладень, зокрема стимулювання 

інвестування корпоративного сектору економіки. 

На нашу думку, можна виділити такі напрямки розвитку банків у сфері 

фінансового інвестування: переорієнтація інвестиційної діяльності банків на 

ринку цінних паперів із спекулятивного бізнесу в сектор реальної економіки та 

збільшення в портфелі фінансових інвестицій банку питомої ваги цінних 

паперів корпоративного сектору. Дані напрямки є взаємопов’язаними, проте 

останній залишається для банку перспективним, як з точки зору створення 

передумов для збільшення інвестиційного доходу, так і диверсифікації 

портфелю вкладень банку в цінні папери.  

Отже, аналіз стану та динаміки фінансових інвестицій банків показав, що 

банки продовжують надавати перевагу борговим цінних паперам, насамперед 

державним облігаціям і депозитним сертифікатам НБУ, які залишаються значно 
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привабливішими для банків порівняно з цінними паперами корпоративного 

сектору. Дана ситуація, яка характеризує інвестиційну діяльність банків на 

ринку цінних паперів, свідчить про необхідність впровадження 

диференційованих підходів до управління фінансовими інвестиціями з огляду 

на сферу їхніх вкладень, зокрема зростання інвестицій у реальний сектор 

економіки. 
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Результативна діяльність банків та їх операції залежать від обсягу 

ресурсів, якими вони володіють. Більша частина ресурсів комерційного банку 

формується завдяки залученим коштам, а саме: коштам клієнтів, більшу 

частину яких становлять депозити. Саме тому, важливу роль у формуванні 
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ресурсної бази банків відіграють депозитні вклади, які і є результатом довіри та 

визнання діяльності банку вкладниками. 

Дослідженням депозитної діяльності банків присвячені роботи таких 

вітчизняних та зарубіжних вчених, як А.М. Герасимовича, О.В. Васюренко, 

І.О. Лютого, Л.О. Примостки, Р.І. Шевченко, Н.П. Шульги, М.І. Савлука, 

М.М. Жукова, О.Б. Ширінської та багато інших. Проте сучасна проблематика 

ринку депозитних вкладів ще не до кінця проаналізована, що підвищує 

актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку депозитних вкладів й 

оцінка негативних чинників, що впливають на управління депозитною 

діяльністю банків України та визначення напрямів їх подолання.  

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» вклад 

(депозит) – це кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або 

іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на 

договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого 

строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та 

умов договору [1]. 

Сучасні умови, в яких працюють фінансові установи та банки є 

складними. Саме через фінансову нестабільність, військові дії на Сході 

України, анексію АРК виникає багато зовнішніх і внутрішніх ризиків, які 

спричиняють нестабільне функціонування банківських установ і негативно 

впливають на депозитну діяльності банків.  

Однією з проблем розвитку депозитних вкладів є недовіра клієнтів до 

стабільності та надійності роботи банків. Станом на 01.01.2016 р. обсяг 

депозитів фізичних осіб дорівнював 389,1 млрд грн і юридичних осіб – 

317,6 млрд грн [2]. Хоча протягом 2016 року сукупний обсяг клієнтського 

портфелю зріс на 14,2%, та 01.01.2017 р. дорівнював 807,07 млрд грн. Це 

пояснюється тим, що в депозитному портфелі переважали короткострокові 

депозитні вклади строком до 1 року, а саме 274 млрд грн. Обсяг вкладів на 
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вимогу станом на 01.01.2017 р. відповідає 411,59 млрд грн, що дорівнює 48,2% 

сукупного портфелю коштів клієнтів. Враховуючи, що зростання клієнтського 

портфелю відбувається переважно за цією складовою, наразі не має підстав 

говорити про відновлення довіри до банківської системи. В цілому частка 

довгострокових депозитів протягом 2016 року скоротилася до 19,6%.  

Значний вплив на сукупний клієнтський портфель має рівень доларизації 

економіки. Частка коштів, залучених в іноземній валюті, в сукупному 

клієнтському портфелі є значною та коливається біля позначки в 50%. Рівень 

доларизації депозитного портфелю в порівняні 2015-2016 рр. зріс на 2%, якщо в 

2015 році він дорівнював 47% то вже в 2016 році 49%. Це було спричинено тим, 

що рівень інфляції в 2016 році дорівнював 12,6%, а в 2015 році 12,4% [3].  

Основні сучасні проблеми ринку депозитних вкладів: 

- відтік грошових коштів з депозитних рахунків клієнтів; 

- недовіра клієнтів до стабільності та надійності роботи баків; 

- низький рівень обслуговування;  

- недостатня поінформованість та обізнаність населення в питань, що 

стосуються розміщення грошовий коштів та депозитах;  

- нестабільність банківської системи України та банкрутство банків;  

- недосконала нормативна база функціонування Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб;  

- низькі ставки за депозитами в національній валюті.  

На нашу думку, для зниження ризику і підвищення ефективності 

депозитної політики банку необхідно постійно аналізувати і вдосконалювати 

роботу банківської установи по залученню депозитів. Як перспективний напрям 

удосконалення депозитних операцій можна запропонувати розширення кола 

депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціонування, що 

надаватиме вкладникам банку додаткові можливості по використанню своїх 

коштів із прийнятим рівнем доходів. Також для розв’язування деяких проблем 
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потрібно прийняти заходи щодо врегулювання економічної ситуації в країні  та 

ринку банківських послуг і підвищення рівня платоспроможності банків. 

Отже, наразі депозитний ринок України перебуває у стані стабілізації 

після негативних наслідків фінансової кризи. Але для подальшого розвитку 

депозитних операцій та збільшенням джерела ресурсів доцільно 

удосконалювати існуючі та впроваджувати нові інструменти та методи. 
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Доходи Державного бюджету є основою фінансової діяльності держави. 

В цілому, завдяки доходам Державного бюджету відбувається соціально-

економічний розвиток країни як на регіональному, так і на загальнодержавних 

рівнях, а також здійснюється забезпечення населення фінансовою підтримкою. 

Збалансуванням доходів та видатків держави є основою виконання бюджетом 

своїх завдань та функцій. 
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Оскільки Державний бюджет впливає на процеси розвитку як соціальної 

так і економічної сфер діяльності держави, то досить актуальним є вивчення 

саме особливостей формування джерел доходів Державного бюджету України в 

сучасних умовах. 

Дослідженням щодо формування доходів державного бюджету в 

теоретичному аспекті присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних 

вчених, як В.Д. Базилевич, А.О. Епіфанов, І.І. Дьяконова, Ю.В. Пасічник, 

В.М. Федосов, О.Г. Біла та багато інших. Проте сучасна проблема особливостей 

формування доходів Державного бюджету України потребує подальшого 

дослідження. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей формування 

доходів Державного бюджету України в сучасних умовах та можливих джерел 

їх збільшення. 

Державний бюджет, як одна з ланок фінансової системи України, 

відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і 

підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними 

особами з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових 

коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення 

рівня життя й задоволення інших суспільних потреб. Завдяки бюджету 

відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості 

зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та 

соціального розвитку. 

Доходи державного бюджету – це частина централізованих фінансових 

ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і 

необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні 

відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними 

особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів [1]. Доходи 

Державного бюджету України служать фінансовою базою виконання державою 
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її функцій. Структуру доходів Державного бюджету України за 2012-2016 роки 

відображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Доходи Державного бюджету України за 2012-2016 рр., млн грн [2] 

Значення 
Склад, млн грн Структура, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Податкові 

надходження 
274715,2 262777,1 280178,3 409417,5 503879,4 79,2 77,4 78,5 76,7 82,4 

Неподаткові 

надходження 
68287,6 72853,2 68355,2 119960,3 103643,7 19,7 21,5 19,1 22,5 16,9 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

1231,4 255,4 888,1 171,4 191,5 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 

Цільові 

фонди 
254,6 202,7 161,7 155,0 287,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Інші 

надходження 
222,7 1529,3 5383,0 1800,3 1627,3 0,1 0,5 1,5 0,3 0,5 

Всього 346723,5 339630,7 356980,3 533519,5 611645,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Проаналізувавши дані з таблиці, можна побачити, що найбільшу частку 

протягом досліджуваного періоду в доходах бюджету становили податкові 

надходження 75-80%. З цього випливає, що вони мають найбільший вплив на 

формування доходів Державного бюджету. 

Аналізуючи податкові надходження, бачимо, що протягом 

досліджуваного періоду їх динаміка була досить нестабільною. Для доходів 

бюджету в порівнянні з попередніми досліджуваними роками 2016 рік мав 

найбільший показник – 82,4%. У 2015 році показник знизився у порівнянні з 

2014 роком на 5,7%, про що свідчить погіршенн стану економіки через 

політичну ситуацію в країні. Проте, якщо ж говорити про неподаткові 

надходження, то вони найбільшого свого значення досягли у 2015 році і 

становили 119960,3 млн грн (22,5%).  

Оскільки врегулювання податкових надходжень – це досить глобальна 

справа, то можна звернути увагу на менш значимі фактори впливу на 

формування доходів, а саме: цільові фонди та доходи від операцій з капіталом. 
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Це допоможе врегулювати надходження до бюджету держави, а також 

покращить соціально-економічний її стан. 

Зміна обсягів ВВП, військові дії на Сході України та втрата територій від 

анексії – саме ці чинники впливають на стан доходів Державного бюджету 

України в сучасних умовах. Таким чином, необхідно знайти ефективні шляхи 

вдосконалення щодо формування доходів бюджету. 

Отже, дослідивши стан доходів Державного бюджету України в сучасних 

умовах можна сказати, що лише при активізації реального сектора економіки, 

та створення в країні новоствореної вартості буде забезпечено зростання 

податкових надходжень до Державного бюджету України. 
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На сучасному етапі розвитку рівень оплати праці в Україні порівняно з 

виcокорозвиненими країнами світу є досить низьким. Такий рівень заробітної 

плати, наявність заборгованості з її виплати, демотивує людей до прагнення 

збільшення працездатності, що у свою чергу знижує економічне зростання та 

поліпшення рівня життя населення. Також варто зазначити, що роботодавці не 

зацікавлені виплачувати підвищену заробітну плату, так як затрачають більшу 
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частину коштів на сплату податків, придбання матеріально-технічного 

забезпечення, використовуючи при цьому дешеву робочу силу. 

Ефективність системи оплати праці буде лише тоді, коли буде досягнуто 

оптимальної рівноваги між інтересами суб’єктів господарювання та людей, 

пов’язаних з оплатою праці. Проте, у будь-якому випадку завжди будуть 

сторони чи окремі суб’єкти таких відносин, яких не задовольнятимуть ті чи 

інші аспекти системи оплати праці чи її рівня. Тому потрібен новий не 

завуальований ринковий підхід до оплати заробітної плати [1].  

Відповідно до світових стандартів ЄС, необхідно визначення нової 

сутності дефініції «заробітна плата», враховуючи досвід розвинених країн для 

відповідних змін у організації оплати праці в Україні. Підприємства країн 

США, ЄС, Японії мають чималий досвід запровадження інноваційних систем 

форм оплати праці, використання інтелектуального, творчого та професійного 

потенціалу. Найпильнішої уваги заслуговує досвід розвинених країн - 

приміром, Франції, Швеції, США, Японії тощо. 

Державне регулювання оплати праці у Франції здійснюється у трьох 

напрямах: через податкову систему, законодавство та угоди з праці, і навіть 

встановленням залежності зростання фонду оплати праці від динаміки інфляції. 

Фонд оплати праці виступає базою для обчислення місцевих податків. У 

Франції особливим є те, що на фонд оплати праці впливає рівень інфляції. 

Конфедерації підприємств та фінансова адміністрація домовляються і фіксують 

суму фонду оплати праці на майбутній рік, але приріст фонду оплати праці не 

повинен випереджати приросту інфляції. 

Одним із елементів даної системи у Швеції виступає визначення системи  

рівня заробітної плати в промисловості й сфері послуг соціально-економічного 

розвитку. Принцип рівності праці передбачає всім галузям тарифні умови 

оплати праці працівників, вони виконують однакову роботу однієї кваліфікації 

з однаковою інтенсивністю. Даний підхід спонукає адміністрацію збиткових 

підприємств здійснювати модернізацію виробництва чи закривати його. Така 
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політика єдиного рівня солідарної заробітної плати не дає можливості 

підприємствам та працівникам вимагати виплат, які є вищими за середній 

рівень заробітної плати в країні. Основною ознакою «шведської моделі» є 

скорочення розриву між мінімальною і максимальною заробітною платою.  

Організація заробітної плати в Японії полягає в тому, що в ній на 

першому місці стоять особисті якості співробітників - вік, стаж роботи, статус і 

посада, рівень освіти, відданість організації і т.п. Така особливість, швидше за 

все, бумовлюється національною традицією системи довічного найму. Щорічне 

підвищення рівня заробітної плати диференціюється за рівнями статусу 

співробітника. У всіх організаціях застосовується система «плаваючий оклад». 

Диференціація заробітної плати в Японії – одна з найнижчих на світовому рівні. 

В Японії спеціальність слюсаря, продавця, лікаря оплачується лише в чотири-

п’ять разів нижче, ніж президента їх компанії. 

Показник працездатності працівника відображає його потенціал, 

здатність виконувати свої обов’язки (68,1% компаній), важливість виконання 

кожного з обов’язків та взяття на себе відповідальності (25,3% компаній), 

рівень професійної підготовки (34,8% компаній), результативність праці (36,5% 

компаній), і навіть професійний статус (47,5% компаній). 

У США важливим засобом впливу на мотивацію працівника є 

матеріальна винагорода. Система оплати праці в США побудована таким 

чином, що величина зарплати може тільки зростати і практично ніколи не 

зменшується. Для переважної більшості американців фіксований розмір 

зарплати сприймається як щось само собою зрозуміле. Випадки, коли розмір 

оплати змінюється при зміні ефективності роботи компанії, вкрай рідкісні. 

Більшість компаній просто збільшує частину працівників перед тим, як виникає 

необхідність знизити витрати на робочу силу. Найчастіше сама ймовірність 

звільнення дає різко негативний психологічний вплив на працівників, знижує 

стимули до підвищення ефективності своєї роботи [2]. 
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Таким чином, використання ефективної форми стимулювання праці 

персоналу має включати поєднання взаємозв’язку доходів працівників та 

результатів його праці, включаючи розвиток сучасних методів господарювання, 

що є запорукою ефективного використання трудових ресурсів підприємства. 
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Перехід до інформаційного суспільства відкриває нові горизонти не 

тільки в техніці, але і в економіці. Технологічна революція призвела до 

виникнення електронних грошей, тобто можливості трансформувати існуючі 

готівкові кошти в електронні з метою їх накопичення чи переказу. Проте, 

останнім часом на фінансовому ринку з’являються абсолютно нові електронні 

валюти, які не мають «паперового» аналога. Такі гроші отримали назву 

криптовалюта - це різновид цифрової валюти, емісія та використання яких 

базується на асиметричному шифруванні і застосування різних 

криптографічних методів захисту. Їх функціонування відбувається 
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децентралізовано в розгалуженій комп’ютерній мережі. Створення такого типу 

валюти мало під собою мету створити своєрідну монетарну незалежність 

суспільства від держави, тобто від центрального банку.  

Алгоритм генерації криптовалюти спроектований так, що під час 

збільшення грошової маси всередині системи продукування нових грошей стає 

щоразу складнішим обчислювальним завданням і вимагає все більше 

потужностей. Такий хід дозволяє уникнути створення інфляції криптовалют або 

шахрайства. Розробники намагалися створити абсолютно нову валюту, яку б 

можна було назвати ідеальними грошима, які не втрачають своєї цінності, а 

тільки нарощують її. На сьогоднішній день існує понад 100 видів криптовалют, 

проте серед них виділяють криптовалюти з найбільшою ринковою 

капіталізацією ринку є такі як Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Ripple тощо. Біткоїни 

є найбільш популярною криптовалютою на даний момент. Обсяг її ринкової 

капіталізації на кінець 2015 р. становив понад 3,5 млрд доларів США [1]. 

 

Рис. 1. Динаміка курсу біткоїн до грн за період 2015-2017 рр. 

 

За період біткойн зріс в ціні на 573,56% з 5431 грн за 1 біткойн до 31150 

грн. Ряд факторів, що спричинили шалений скачок курсу можна віднести: 

зручність, транскордонність платежів, поширення смартфонів і мобільного 

зв’язку тощо [1]. 
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Курс біткойна до 2020-2030 років буде рости і може досягти позначки в 

10-11 тис. $ за 1 БТС. Чинники росту курсу: 

- транскордонні платежі в біткойнах – сукупний обсяг міжнародних 

платежів подвоївся і склав 0,76% від світового ВВП; 

- невизначеність – політична невизначеність США та Великобританії 

підвищує інтерес до альтернативних активів, насамперед і до біткойна; 

- поширення мобільного зв’язку – частка безготівкових розрахунків з 

кожним роком зростає і через 10 років складатиме 30% порівняно із 15% 

сьогоднішніми [2]. 

Проведення розрахунків за допомогою біткоїнів є мало поширеним 

явищем, водночас існує багато підприємств, які надають послуги за електронні 

гроші. Вони представлені фірмами, що здебільшого працюють в ІТ-сфері. 

Також, одним із позитивних факторів є те, що Японія вже офіційно легалізувала 

біткойн 1 квітня 2017 року, після цього ціна біржах перевищувала 1100$. 

Визнання іншими країнами біткойна як фінансового інструмента кардинально 

змінить правила гри, що насамперед дозволить контролювати ринок крипто 

валюти [3]. 

Проте, з іншого боку, використання біткоїну як еквіваленту обміну несе 

багато ризиків. Фактично, центральний банк не несе відповідальності за 

використання біткоїну, тому всі проблемні аспекти в процесі їх акумулювання, 

використання в розрахунках, раптового обезцінення і т.д. покладаються на 

користувача. Всі можливі втрати від користування біткоїном не компенсуються 

третіми особами. Також, існує великий ризик, пов’язаний із вартістю валюти, 

яка тримається за рахунок попиту на неї. Якщо в певний момент часу значна 

кількість біткоїну буде виставлена на продаж – його вартість буде опускатися 

шаленими темпами і може навіть дорівнювати нулю. 

Таким чином, можна зробити висновок, що науково-технічний прогрес 

породжує багато нових продуктів не тільки на інформаційному, а також і на 

фінансовому ринках. Виникнення криптовалют – це доволі революційне явище, 
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що ставить під питання існування традиційних грошей. На даний момент 

криптовалюти доводять свою високу і зростаючу цінність і фактично стають 

електронним золотом на ринку. Проте, їх входження в звичайні розрахунки не 

набуває широкого поширення, що пов’язано з низьким рівнем довіри населення 

та відсутністю єдиного регулятора розрахунків, а також гаранта можливих 

втрат від використання таких валют. 

Список використаних джерел 

1. Криптовалюты как пиринговые системы и средства платежа [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://paysyst.ru/crypto-payment-system.html. 

2. Приян В.В. Цифрова валюта Bitcoin / В.В. Приян // Автоматизація 

технологічних і бізнес-процесів. – 2013. – №15/16. – С. 35-38. 

3. Фінансова аналітика : динаміка курсу біткоїна [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://charts.finance.ua/ua/currency/bitcoin/-/1/btc. 

 

 

УДК 331.10 

 

АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Арсен Григорян 

Науковий керівник: 

Гунько В.І., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 
 

На сучасному етапі, для того щоб досягти успіху у своїй діяльності 

підприємству необхідно застосовувати ефективну систему мотивації. Цій темі 

присвячено чимало наукових праць, набутий багаторічний досвід в практиці 

нашої країни та за кордоном. Проте, й сьогодні ця проблема залишається не 

менш актуальною. 

Шляхи ефективного управління персоналом та його мотивації, чинники, 

що сприяють або перешкоджають підвищенню якості роботи працівників, 

досліджені в роботах таких учених, як О. Виханский, Б. Генкін, О. Гірняк, 
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Дж.К. Грейсон, І. Дубчак, А. Колот, А. Маслоу, М. Мескон, С. Наумік, 

В. Сладкевич. Саме у розвиток систем мотивації працізробили вагомий внесок 

такі вітчизняні вчені, як С. Дубенко, М. Кравченко, В. Малиновський, 

Н. Нижник, Т. Пахомова та ін. 

В економічній літературі поняття «мотивація персоналу» трактується 

неоднаково, хоч більшість визначень багато в чому схожі. На думку одних 

авторів, мотивація – це свідоме прагнення до певного типу задоволення потреб, 

до успіху [1].  

На думку інших мотивацію можна розглядати з точки зору сукупності 

об’єктивних і суб’єктивних факторів; як стан особи; сукупність рушійних сил; 

сукупність мотивів; процес спонукання, функції менеджменту. 

Достатньо поширеним є підхід, орієнтований на визначення мотивації як 

сукупності мотивів. При цьому поняття «мотивація» зводиться лише до певного 

набору мотивів [2, c. 55]. 

На сьогоднішній день система мотивації праці на підприємстві виражена 

наступними аспектами:  

- грошової, матеріальної мотивації (додаткові пільги,користування 

службовим автомобілем, додаткові виплати до заробітної плати, оплата і 

надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у 

відповідності з трудовим законодавством); 

- не грошова, матеріальна мотивація (скорочений робочий день або 

збільшена відпустка; гнучкий графік роботи, що робить режим роботи більш 

зручним для людини, користування соціальними установами організації; 

користування будинками відпочинку, дитячими оздоровчими таборами, 

забезпечення безкоштовної підписки на періодичні видання); 

- надання квитків на різні культурні заходів; безкоштовний доступ до 

Інтернету); 

- трудова мотивація (підвищення змістовності роботи, підтримання 

ініціативності співробітника, насичення праці творчими, нестандартними 
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моментами, обговорення з підлеглим шляхів реалізації конкретного завдання та 

результатів його виконання, створення кімнати відпочинку); 

- статусна мотивація (мотивацію участю в справах фірми, залучення 

соціальних працівників до розробки і прийняття управлінських рішень, 

розробки програм, внесення практичних пропозицій щодо покращення 

соціальної роботи; делегування прав і повноважень підлеглим, надання їм 

представницьких функцій; розвиток кар’єри, застосування обґрунтованих 

критеріїв для підвищення рангів у межах певних категорій персоналу, 

переведення на нову, присвоєння звань, почесних титулів, що є потужним 

моральним стимулом до праці; навчання працівників: участь у тренінгах, в 

роботі курсів підвищення кваліфікації з видачею сертифікатів або посвідчень) 

[3]. 

Усі перелічені методи матеріальної, трудової чи статусної мотивації є 

ефективними та достатньо дієвими, але управлінець повинен застосовувати 

кожний з методів ситуаційно, коригуючи в певному напрямі. Для досягнення 

найбільшої трудової активності співробітників необхідно комбінувати 

різноманітні методи мотивації. 

Система мотивації праці персоналу відіграє важливу роль в роботі 

підприємства, забезпечує його існування та стабільну роботу. Саме вірне 

стимулювання робітників і вдале мотивування до виробничої діяльності дає 

внутрішній поштовх для більш ефективного виробництва і з рештою більш 

ефективного функціонування підприємства. Від невміло розробленого 

стимулювання може постраждати не тільки підприємство, а й ціла галузь 

економіки, а тому системи матеріальної, трудової і статусної мотивації повинні 

бути простими і зрозумілими кожному працівнику, бути гнучкими, що дають 

можливість відразу ж заохочувати кожен позитивний результат роботи. Розміри 

заохочення повинні бути економічно і психологічно обґрунтовані (більше і 

рідше; частіше, але менше). Заохочення персоналу важливо організувати за 

такими показниками, що сприймаються кожним. Керівники повинні ситуаційно 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

101 

застосовувати той чи інший метод мотивування, зважаючи на обставини та стан 

справ у колективі. Працівники повинні бачити чіткий взаємозв’язок між своєю 

працею та фінансовими результатами підприємства. Лише задоволені своєю 

роботою працівники можуть принести успіх та процвітання як підприємству, 

так і цілій економічній системі. 
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Питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва на сучасному 

етапі розвитку економіки мають стояти чи не на першому місці. Це 

пояснюється тим, що кількість суб’єктів малого підприємництва в Україні 

займає левову частку чисельності суб’єктів господарювання.  

Суб’єкти малого підприємництва є рушієм розвитку економіки країни в 

цілому. За даними Держкомстату чисельність таких суб’єктів господарювання в 

2016 році складала 1630571 од. (82,6% від загальної структури суб’єктів 
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господарювання). Близько 40% працездатного населення зайняті або 

самозайняті в малому бізнесі, при цьому малі підприємства реалізують 57,6% 

загального обсягу товарів і послуг країни [1]. 

Розвиток сектору малого підприємництва має негативну тенденцію. Уряд 

намагається виправити прогалини в податковому законодавстві, стимулювати 

розвиток сектору та покращити інвестиційний клімат в країні ( Прийнято ЗУ 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII). Проте таких 

змін замало для виведення української економіки на якісно новий рівень. Після 

реформування залишається актуальним ряд проблем, зокрема: 

- обмеження обсягів виручки суб’єктів малого бізнесу, які дають 

право використовувати спрощену систему оподаткування; 

- суми єдиного податку фізичної особи-платника податку 

сплачуються авансом за звітний період (квартал) та не враховується те, чи буде 

фактично отримано дохід від здійснення такої діяльності за звітний період [2]; 

- з метою застосування спрощених режимів оподаткування суб’єкти 

підприємницької діяльності змушені штучно зменшувати обсяги доходів, що 

спричиняє зростання тіньового сектору економіки. 

Однією з найвагоміших проблем функціонування і розвитку малого 

бізнесу є обмеженість фінансових ресурсів. Недостатньо дієвими є програми 

мікрокредитування в Україні. 

За допомогою мікрокредитів здійснюється стимулювання виробництва, 

переробки й збуту продовольчих товарів, сільськогосподарської та промислової 

продукції, оновлення основних засобів, техніки, обладнання, будівництва і 

реконструкції виробничих приміщень [3]. 

З огляду на розглянуті недоліки спрощеної системи оподаткування в 

Україні, можна визначити основні її шляхи вдосконалення: 
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- збільшення максимально допустимої кількості працівників у 

суб’єктів господарювання, що перебувають на спрощеній системі 

оподаткування, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості [4]; 

- розробку стимулюючих податкових механізмів для пріоритетних 

галузей, таких як інноваційні та екологічні напрями, агросектор, 

енергоефективність [3]; 

- ослаблення податкового навантаження на суб’єктів малого 

підприємництва; 

- створення податкових пільг для тих видів підприємницької 

діяльності, результатом діяльності яких є значний позитивний соціальний 

ефект (поліпшення добробуту населення, благодійність, підтримка державних 

соціальних програм, програм захисту навколишнього середовища тощо). 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що з боку держави все 

ще існує недооцінка впливу малого підприємництва на розвиток економіки та 

сприяння боротьбі з соціальною проблемою безробіття. Вирішення зазначених 

вище проблемних питань є необхідним кроком для розвитку спрощеної системи 

оподаткування, створення сприятливих умов господарювання для малого 

підприємництва, що забезпечить становлення середнього класу у вітчизняному 

суспільстві. 

Список використаних джерел 

1. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Швец Ю.А., Шлизерман М.А. Проблемы и перспективы развития системы 

налогообложения малого предпринимательства в Украине / Ю.А. Швец, 

М.А. Шлизерман // ECONOMIC SCIENCES. – 2017. – 3(11). – С. 79. 

3. Васильців Т.Г., Породко О.Ю. Сучасний стан та напрями вдосконалення 

системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / 

Т.Г. Васильців, О.Ю. Породко // Глобальні та національні проблеми 

економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 98-101. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

104 

4. Михальчинець Г., Ногінова Н., Піжук О., Святенко І., Тимошенко О. 

(2016). Удосконалення спрощеної системи в Україні. Редакційна колегія. – 

С. 137. 

 

 

УДК 336.027 

TAXATION OF MONEY TRANSFERS OF WORKING MIGRANTS 

IN UKRAINE 

Alona Danylenko, Maryna Kozyr 

Scientific director: 

Elena Filimonova., c.e.s., associated professor 

Petro Mohyla Black Sea National University 

These thesis are based on the research of international transfers and flows of 

household resources (in money and natural forms), which are received from other 

countries, which are largely associated with temporary or permanent migration. 

Today labor migration causes a great influence on the condition of Ukrainian 

economy, as the amount of currency that comes from migrant workers into the 

country is extremely significant. In 2015 volumes of private transfers from abroad 

amounted to $ 5,2 billion dollars. From this side, labor migration has positive aspects. 

Also, as advantage of international labor migration can be considered the fact that 

people have  job and appropriate salary. A significant feature is decreasing of social 

tension inside the country and a large amount of money which is spent for the benefit 

of Ukraine. Employees acquire status of the largest financial donors of the country. 

The living standard of certain categories of people will fall sharply without this 

money, because these funds are primarily needed for consumer needs. It raises issues 

about transition problems of earned money to shadow sector of economy, directions 

of money expenditures and the legitimacy of their taxation. The last issues are widely 

regarded in these thesis below [4]. 

A tax on remittances from abroad to Ukraine already exists, but most people do 

not consider it obligtoty for payment, as there is an opportunity to avoid it without 

further punishment. 
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As migrant workers are temporarily abroad and their families are often in 

Ukraine. In can be concluded that large volumes of funds are constantly subjected 

inside the country, where they are spent. Establishment of control over a tax on 

remittances would have yielded significant positive impact on the budget of Ukraine. 

This question is extremely relevant, as annual amounts count billion dollars. 

However, it is considered that there is lack of effective management mechanism in 

our country in this field, as certain amount of money enters the country illegally. A 

citizen who received income abroad must file an annual tax return, and will be taxed 

at the rate fixed by paragraph 167.1 of article 167 of the Tax code of Ukraine [1]. 

Generaly, the article considers labor migration, but below is expressed the idea 

about establishment of tax on migrants income. It is appropriate  to consider the 

status of Ukrainian migrant workers and how they earn money. Further, the article 

with statistical data taken from Department of statistics and reporting and 

Management of statistics of external sector «Review of private money transfers to 

Ukraine» is under consideration. This article includes appropriate charts of 

remittances in Ukraine during the period from 2011 to 2015 according to the National 

Bank of Ukraine. This is one of the main sources of analyzed information. In 

addition, Laws of Ukraine regarding migration, publications IOM in Ukraine, 

scientific books and other sources of information are regarded [2]. 

A key step in this report is to establish control of tax on remittances in the 

country. To determine the tax on income, the control of income has to be established 

first. Remittances are actually regulated in the country, however they just define 

general frameworks without any concrete mechanisms and do not give accurate 

information. Other and more complex question is creation of conditions, according to 

which this money is used not only for consumption, but also contribute to 

development of Ukrainian economy. This question is raised by many countries with 

large diasporas abroad (Turkey, Mexico, Philippines etc.), developing programs of 

raising funds of labor migrants into local development, social projects or investments. 
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In Ukraine it is necessary to carry out this concept and show citizens what a great 

contribution they make to their country. 

As a result, statistical data for recent years related to the number of labor 

migrants, their activity and number of illegal workers was regarded. Steps of 

governmental regulation of this process and steps of contribution to their 

improvement were analyzed.  Taxes in the Tax Code of Ukraine and their influence 

on the income of the country were discussed [4]. 
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В умовах зростаючої конкуренції, постійних зовнішніх і внутрішніх 

загроз банки повинні постійно реалізовувати нові стратегії розвитку і 
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просування на ринку, які б забезпечили ефективність, конкурентні переваги, 

стабільність і зростання. За таких умов основне завдання інноваційної 

діяльності полягає в тому, щоб перетворити потреби суспільства в нові 

можливості для прибуткового ведення банківського бізнесу [1, с. 42]. Саме на 

активній взаємодії банку і клієнта будується стратегія Банк 3.0, відповідно до 

якої основними рисами банку майбутнього є орієнтація на розвиток 

високотехнологічних продуктів і послуг, інноваційна інтернет-направленість, 

орієнтація на мобільні технології та інтеграція із соціальними медіа. 

Банк 3.0 [4], або цифровий банк [5] – це сучасний банк, для якого 

характерні такі тенденції:1) мобільні комунікації; 2) соціальні технології; 

3) необмежені пропускні здатності мереж, великі обсяги зберігання даних та їх 

обробка завдяки використанню хмарних сховищ і обчислень, здійснення 

моделювання грошових потоків і кредитних послуг тощо. Головною 

особливістю концепції Банк 3.0 є мобільність. Мобільний банкінг включає: 

мобільні платежі, прямі Р2Р-платежі, безконтактні платежі за допомогою 

вбудованих NFC-чіпів, геолокацію споживачів і надання пропозицій щодо 

можливих послуг за місцем споживання, мобільні гаманці та інші інструменти 

зберігання коштів, віртуальні гроші тощо. 

У концепції Банк 3.0 соціальні мережі стають ефективним і економним 

інструментом маркетингу, продажів, обслуговування, отримання інформації і 

збереження клієнтської бази.  

Слід акцентувати увагу на самообслуговуванні як пріоритетному напрямі 

для українських банків, адже воно заощаджує не тільки час користувача 

банківської послуги, але й скорочує операційні витрати банку [3; 2]. 

За результатами онлайн-опитування, проведеного Standard Chartered, 75% 

респондентів у більш ніж 40 країнах світу відповіли, що в першу чергу вони 

обирають канал дистанційного обслуговування і керуються ним при виборі 

банку і лише 12% опитаних відповіли, що вибирають відділення як основну 

«точку контакту» [4; с. 93]. Звідси можна зробити висновок, що оскільки 
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банкінг еволюціонував, відділення поступово втрачають свою перспективність 

і ефективність. У сучасних умовах потрібно правильно розподіляти витрати, 

залучати клієнтів, при цьому позбавляючись від неефективної мережі філій. 

Враховуючи порівняння концепцій банку за роботою з каналами 

банківського обслуговування, можна зробити висновок, що покоління, яке 

виросло на Skype,Telegram, Facebооk, YоuTube, обиратиме автоматизовані 

відділення [4]. 

Нова концепція повинна будуватися на таких основних базисах: 

 побудова мереж автоматизованих відділень і відділень 

самообслуговування; 

 використання біометричних даних замість паролів; 

 повна інтеграція електронної пошти, соціальних мереж безпосередньо в 

контактний центр, використання єдиної панелі моніторингу клієнта. 

Інноваційні моделі відділень майбутнього можуть набувати різної форми. 

Банківський досвід буде інтегрованим з наявними технологіями: RFID 

(радіочастотна ідентифікація) для розпізнавання клієнтів в той момент, коли 

вони входять до відділення; використання медіа-стін, що аналізують дані в 

реальному часі та визначають, що краще всього показати клієнту з 

врахуванням його віку, статі тощо, аналізуючи концентрацію його уваги і 

купівельну поведінку. При цьому банк стає центром «екосистеми», яка надає 

клієнту не тільки фінансові, але й нефінансові послуги. Для цього банку 

потрібно консолідувати цю екосистему, побудувавши партнерські відносини з 

провайдерами, партнерами, що надають нефінансові послуги.  

Висновки. Таким чином, розвиток банківського бізнесу як складної 

динамічної системи, пов’язаний, зокрема, з оптимізацією мережі філій банків 

та забезпеченням її ефективності, а також з розподілом фінансових ресурсів. 

Майбутні удосконалення банкінгу можливі за рахунок впровадження концепції 

Банк 3.0, яка базується на наданні високотехнологічних послуг, активній 

взаємодії з клієнтами в рамках моделі everydaybanking. 
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За останні роки електронна валюта набула великої популярності серед 

провідних країн світу. На фінансовому ринку з’явились нові терміни – 

криптовалюта, блокчейн та біткоїн. Сьогодні криптовалюта ще знаходиться на 

етапі розвитку, проте вже в найближчому майбутньому буде широко 

розповсюджена у світі. 

Дослідженням питання електронних валют займаються як зарубіжні, так і 

вітчизняні вчені, серед яких: О. Галицький, М. Клягін, К. Уілсон, А. Грінспен, 
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Е. Гельцл. Проте, існує чимало недосліджених питань щодо законодавчих засад 

регулювання криптовалюти та перспектив її використання в Україні.  

Поняття «криптовалюти» розглядають у трьох варіантах: як електронні 

гроші, платіжну система та фінансову послугу. Але ці визначення повністю не 

відображають сутність криптовалюти. Криптовалютою можна назвати цифрові 

монети, захищені від підробки, які можна зберігати в електронних гаманцях і 

переводити між гаманцями [1]. Криптовалюта працює на технології Blockchain 

– вибудованому за певними правилами ланцюжку з сформованих блоків 

транзакцій. 

Визначальною особливістю криптовалюти є відсутність будь-яких 

внутрішніх та зовнішніх адміністраторів. А отже держава, банки, судові органи, 

фізичні чи юридичні особи не можуть ніяким чином вплинути на транзакції 

учасників платіжної системи. Це забезпечує невідворотність угод – жоден з 

учасників не може скасувати, заблокувати, оскаржити чи примусово здійснити 

транзакцію без доступу до приватного ключа власника. Сама криптовалюта є 

нічим не забезпеченою. Головна її мета – незалежність від державного 

регулювання, що в українських умовах означає можливість вільно купувати і 

продавати без податків та обмежень. 

Найпоширенішою та найдорожчою серед криптовалют залишається 

біткоїн (bitkoin). Це електронна валюта, яка, по-перше, є децентралізованою, 

оскільки створена без участі банків або контролю держави; по-друге, 

цифровою, оскільки торгується у онлайн-режимі; по-третє, глобальною, 

оскільки витрачається у всьому світі. Емісія біткоїну достатньо проста та 

прозора, на цифрову валюту не впливає інфляція, оскільки випуск біткоїнів 

запрограмовано обмежений (кількість монет не може перевищити 21 мільйон). 

В Україні з Bitkoin працює невелика кількість компаній, оскільки 

відсутня чітка законодавча база та правове поле, з яким би міг працювати 

бізнес. В нашій державі криптовалюти поки що не легалізовані, оскільки майже 

неможливо здійснювати контроль над такою грошовою одиницею, її курсом та 
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обсягом інвестицій. Якщо розглядати поширення і використання такої цифрової 

валюти у світі, то в Європі біткоїни вже більше року вважають валютою (згідно 

з рішенням Європейського суду справедливості). 

Парадокс заключається у тому, що не дивлячись на низьку 

інформованість населення про кроптовалюту та відсутність її легалізації, 

Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю користувачів bitkoin-

гаманцями. Дані українських запитів у Google свідчать, що Україна виявляє 

стабільний інтерес до Bitcoin: найбільша кількість запитів була зафіксована у 

2013 році. Щодо 2016 року, то найбільше цікавились криптовалютою у Харкові, 

Дніпропетровську, Львові, Одесі та Києві [2]. За даними Bitcoin Foundation 

Ukraine, у 2016 році попит на Bitcoin в Україні зріс у 5 разів (тижневий обсяг 

торгів збільшився з 500 тис. грн до 2,5 млн грн) і продовжує зростати [3]. 

Відомо, що декілька українських депутатів вказали Bitcoin в своїх Е-

деклараціях за 2016 рік. 

Зараз в Україні поступово збільшується перелік місць, де можна 

розрахуватись криптовалютою: провайдер RX-NAME, Apple Ukrainian iPhone 

Service, онлайн-сервіс замовлення квитків 2show.mobі, інтернет-магазин 

hotmine.iо, юридична фірма Juscutum, школа флористики Asant Studio, 

логістична фірма Golden Corn, та деякі ресторани; обміняти Bitkoin можна у 

таких банках, як Приват, Ощадбанк, Альфабанк за відповідним курсом. 

Усвідомлюючи явну зацікавленість в новій системі електронних 

платежів, Нацбанк, хоч і не скасовуючи свою офіційну позицію, висловив 

готовність до спільної роботи з Bitcoin Foundation над новим проектом 

української Bitlicense. Також наприкінці 2016 року стало відомо про намір 

Нацбанку стати емітентом електронних грошей у 2017 році, що є частиною 

програми інноваційного розвитку НБУ [4]. Емісія буде здійснюватись на базі 

Blockchain. З 2016 року в Україні почав працювати перший у світі 

децентралізований аукціон з продажу державного майна e-Auction 3.0. на базі 
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Blockchain: така система забезпечить прозорість влади та дозволить зменшити 

рівень корупції, унеможливить на будь-кому етапі втручатися в хід торгів.  

Експерти прогнозують, що протягом найближчих п’яти років електронна 

валюта займе весь глобальний ринок. Ключовими перспективами для 

легалізації використання електронної валюти в Україні мають стати спрощення 

міжнародних платежів, поступовий відхід від готівкових взаєморозрахунків, 

позбавлення учасників угод необхідності домовлятись про валюту розрахунку. 

Впровадження bitkoin – це питання часу. Звісно, використання криптовалюти є 

відносно новим для України, але при відповідному законодавчому регулюванні  

та розвитку інфраструктури  ця технологія увійде в повсякденне життя. 
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В умовах pинкової тpансфоpмації одним із найважливіших аспeктів 

ствоpeння дeмокpатичного суспільства та peалізації соціальної політики 

дepжави є соціальнe паpтнepство. Сучасне українське суспільство стоїть перед 
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необхідністю розвитку нових форм управління соціально-трудовими 

відносинами, тому досвід європейських країн у реалізації соціального 

партнерства є своєрідним орієнтиром, особливо у контексті євроінтеграції. 

Питання соціального паpтнepства шиpоко pозглядають вітчизняні та 

інозeмні вчeні, а самe: О. Грішнова, А. Колот, В. Красномовець, В. Новиков, 

С. Лібнер, С. Бейд, Р. Бріш та ін. Однак, недостатньо дослідженими 

залишаються особливості pозвитку соціального партнерства в Україні та 

проблематика європейського соціального діалогу. 

Соціальнe паpтнepство є особливим типом соціально-тpудових відносин, 

що спpямований на узгоджeння та захист інтepeсів найманих пpацівників і 

pоботодавців за допомогою спeціальних фоpм і мeтодів для підвищeння між 

ними соціальної відповідальності та реалізується на платформі соціального 

діалогу [1]. Укpаїнська модeль соціального паpтнepства peалізуються за 

мeтодом класичного тpипаpтизму, в якій співпpацюють та взаємодіють 

пpeдставники найманих пpацівників, pоботодавців і дepжави. 

У європейських країнах ідеологія соціального партнерства широко 

впроваджена у соціально-трудові відносини, хоча його моделі досить різняться 

за організаційно-правовим регулюванням, ступенем централізації процедури, 

участі держави в соціальному діалозі. Цей фактор має важливе значення для 

розбудови соціального партнерства в Україні, яке має враховувати, перш за все, 

інтереси власних громадян та історичний досвід країни. Особливо це стосується 

намагань прищепити Україні неоліберальні ідеї, не зважаючи на історично 

обумовлений досвід соціал-демократичної традиції українського суспільства та 

ключові перепони для розвитку вітчизняного соціального партнерства (зокрема, 

недосконалість трудового законодавства, наднизький рівень оплати праці, 

низьку результативність діяльності профспілок, зниження рівня соціальної 

захищеності робітників, лобіювання державою інтересів великого бізнесу) [2].  

Для України стандарти соціального діалогу країн ЄС особливо важливі з 

метою формування та реалізації євроінтеграційної політики , оскільки вони є 
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ефективним інструментом забезпечення участі сторін у реалізації спільних 

рішень. Ще однією причиною є і те, що стандарти соціального діалогу є 

частиною «Копенгагенських критеріїв» для членства країн Центральної та 

Східної Європи в ЄС. Проте у стратегічно важливих документах, які 

розробляються в Україні на державному рівні, в тому числі й у Стратегії 

Президента 2020, не передбачається роль соціального діалогу як інструмента 

вирішення нагальних соціальних проблем суспільства. У зв’язку з цим, Угода 

про Асоціацію України з ЄС залишається єдиним стратегічним документом, 

який передбачає реформування соціального діалогу. Угода вказує, яким чином 

профспілкам, об’єднанням роботодавців та недержавним інституціям 

об’єднатись заради впровадження європейських принципів соціального діалогу. 

Відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС, для інтеграції 

національної системи соціального партнерства України до стандартів ЄС 

Україні необхідно здійснити [3]: 

 імплементацію актів законодавства ЄС у сфері соціального діалогу; 

 приведення системи соціально-економічних відносин до стандартів ЄС; 

 налагодження багатосторонньої співпраці з представниками 

соціального партнерства у різних країнах-членах ЄС та інституції соціального 

діалогу; 

 набуття членства українських організацій соціального діалогу 

(об’єднань працівників та роботодавців) різних рівнів у організаціях 

соціального діалогу в ЄС рамках Національної платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС; 

 зростання соціальної відповідальності бізнесу та найманих працівників; 

 контроль за  виконанням ратифікованих Україною конвенцій МОП та 

інших міжнародних документів в сфері соціального партнерства; 

 впровадження найкращих результатів європейського досвіду в 

практику вітчизняної системи соціального партнерства (взірцями «соціальних 

держав» є Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Данія, Німеччина).  
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Таким чином, розвиток соціального партнерства у контексті євроінтеграції 

відіграє вкрай важливу роль і має стати пріоритетом зовнішньої політики 

України, заснованої на принципах сталого розвитку та співробітництва. 

Фоpмування паpтнepських відносин дозволить досягти стійкого eкономічного 

зpостання та відновити соціальну стабільність у суспільстві.  У випадку, якщо 

дepжава здійснюватимe соціальну політику в інтepeсах насeлeння, а 

пpeдставники найманих пpацівників будуть мати достатньо сили та автоpитeту, 

pоль та значeння соціального паpтнepства в Укpаїні нeодмінно зpостатимe. 
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Budgetary security is a kind of indicator and criterion for the effectiveness of 

the state budget policy and organization of the budget process. Budgetary security 
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determines the ability of the state to perform functions and tasks inherent to it with 

the help of the budget, as well as to meet the needs of taxpayers and budget recipients 

taking into account individual, corporate and social interests.  

The indicator of budget deficit allows estimating a lot of macroeconomic risks 

and budget risks in particular. For example, it allows assessing the financial position 

of the state and the impact of fiscal policy on domestic demand, the state of the 

monetary system and the balance of payments. During the process of investigation 

such indicators as the ratio of the budget deficit to GDP and the ratio of the deficit of 

budgetary and extra-budgetary funds of the general government sector to GDP for 

2011-2015, it was revealed that all indicators have a negative value, notably the first 

indicator fluctuated in the range from -4,98 up to -1,81, and the second in the range 

from -1,02 to -0,45. Calculations according to official indicators describe a negative 

dynamics of the level of budgetary security in Ukraine, but in fact, the situation is 

worse, as among the indicators there are no amounts of hidden outflow of capital 

from Ukraine, corruption tax from all types of economic activity, as well as financial 

abuse of tender purchases, which are not published by official statistics. [1][2]  

The issue of the shadow economy sector, especially nowadays, has a very close 

relationship with such aspects of activity as a level of unemployment, corruption and 

tax base of the country. After all, the law limited population begins to search for 

additional hidden activities that will bring them income and business will be able to 

avoid paying taxes. But this phenomenon has a negative impact not only referring to 

micro level and activities of small and medium enterprises, but also financial 

independence and security of the country. Effective prevention of internal and 

external threats from participants of market relations inside the country influences the 

issues concerning aspects of financial security and economic growth.  

Sector of shadow activity is one of the dangerous phenomena of the market 

economy, the prevention of which is a prerequisite for ensuring financial security. 

The growth and rapid development of the shadow economy are affected by the 

following important factors: 
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 Imperfection of the tax system, namely tax asymmetry, ratio of yield effect to 

legislative framework of tax evasion; 

 Theft of budget funds for illegal use; 

 Inefficient activities of participants in the financial system. 

Proceeding from the fact that the participants in the financial system are the 

primary sources of the formation of the shadow economy and a direct threat to 

financial security, this has a very negative impact on the country’s budgetary 

security. And this, in turn, forms such a phenomenon as a budget deficit, due to a lack 

of tax deductions to the treasury of the country. The budget deficit can be considered 

in the short term, but then the impact of shadow budget activities will not be 

significant, that can cause positive consequences. But since shadow activity 

nowadays does not have the ability to reduce its volumes, and the government has no 

desire to fight this phenomenon, in long-term perspective the effect of shadow budget 

activity will destabilize the position of the budget deficit and provoke theft of budget 

funds (this will cause inflation, reduction of investment and reimbursement of the 

budget deficit at the expense of public debt).  

As a conclusion, it can be asserted that the shadow economy has taken root on 

all systems of functioning of the country’s economy and from a theoretical approach 

to influence on the country’s economic security has turned into a real one. Negative 

effects of this phenomenon reduce the inflow of cash and the tax base that leads to an 

increase in the budget deficit, which must be covered at the expense of public debt. 

Thus, the shadow economy turns any activity into an unprofitable state. This, in turn, 

complicates the presentation, statistical research and the search for solutions to this 

problem. Financial and budgetary security should be regulated by monitoring money 

laundering and strengthening control over cash flows in the country, combating 

violations of legislation, as well as possible cyber development of programs to 

counter abuse of power in the budgetary sphere. 
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У процесі функціонування сучасної економіки основоположна роль 

відводиться фінансовим відносинам. Їх функціональне призначення полягає в 

перерозподілі фінансових ресурсів між суб’єктами господарювання, проте цим 

воно не обмежується. Кінцева мета фінансових відносин лежить у значно 

глобальнішій площині – забезпеченні економічного прогресу і, традиційно 

реалізується в сфері інвестиційної діяльності. 

Водночас, за останні п’ять років в Україні спостерігаються негативні 

тенденції у сфері фінансування інвестиційних процесів та залишається 

відкритим питання щодо механізму, який би ефективно вирішував дану 

проблему.  

Тому, особливої актуальності набуває дослідження та порівняльний 

аналіз шляхів фінансування інвестиційної діяльності, зокрема, за допомогою 

фінансового лізингу та емісії цінних паперів.  
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Вагомий внесок у дослідження джерел фінансування інвестиційної 

діяльності здійснили вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: В.Д. Газман, 

І.Г. Горємикін, В.Т. Другова, В.В. Ковалєв, В.М. Кочетков, Т.В. Майорова, 

В.І. Міщенко та ін. 

Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок таких коштів: 

власних фінансових ресурсів; позичкових фінансових коштів інвестора; 

залучених фінансових коштів інвестора; бюджетних інвестиційних асигнувань; 

безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і 

громадян [1]. 

Фінансовий лізинг, згідно чинного законодавства України, визначається 

як «господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою 

і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим 

Кодексом (Податковим Кодексом України) і придбане або виготовлене 

орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом 

користування та володіння об’єктом лізингу» [2]. Фінансовий лізинг передбачає 

фінансування як за рахунок власних коштів інвестора, так і за рахунок 

позикового капіталу. 

Поряд з фінансовим лізингом, суб’єкти господарювання можуть також 

забезпечувати інвестиційну діяльність, шляхом емісії цінних паперів. Остання 

може здійснюватися шляхом випуску акцій або боргових зобов’язань з їх 

подальшим розміщенням на фондовому ринку, тобто передбачається 

використання як залучених так і запозичених коштів інвестора. 

Обираючи найбільш ефективний фінансовий інструмент, суб’єкту 

господарювання необхідно проаналізувати особливості прийнятні для нього, а 

також специфіку контрагентів, з яким передбачається взаємодія. 

Тому, розглянемо детальніше ключові аспекти, на які необхідно звернути 

увагу, використовуючи вказані способи залучення фінансових ресурсів. 

По-перше, необхідно зважити на відмінності в механізмі забезпечення 

останніми, як фінансового лізингу так і емісії цінних паперів. Фінансовий 
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лізинг, якому властиві кредитно-орендні властивості, передбачає періодичну 

оплату такої послуги, користувачем, у першу чергу, за рахунок власних 

ресурсів (як наявних так і очікуваних надходжень). Тоді як при емісії цінних 

паперів, передбачається спочатку їх випуск, потім розміщення на фондовому 

ринку. І тільки після їхньої реалізації, кошти стають доступними до 

використання. Тобто, фінансовий лізинг в порівнянні з емісією цінних паперів, 

передбачає можливість швидшого введення об’єкта в експлуатацію на 

довгостроковій основі.  

По-друге, слід відзначити, обмеженість фінансового лізингу, в плані 

вибору об’єктів фінансування, до яких можуть належати тільки конкретні, 

визначені відповідним договором, основні засоби. В даному плані можливості 

емісії цінних паперів значно ширші. Так, за рахунок коштів залучених таким 

способом, можливо не тільки здійснювати придбання основних засобів, 

необхідних для операційної діяльності суб’єкта господарювання, а й 

забезпечувати фінансування витрат, пов’язаних з модернізацією або 

розширенням виробництва. 

По-третє, необхідно вказати на аспекти пов’язані з правом власності, на 

об’єкт, в який спрямовуватимуться залучені фінансові ресурси. При залученні 

коштів шляхом емісії, право власності на такий об’єкт залишатиметься в 

емітента цінних паперів. Водночас, останній буде нести відповідальність 

особою, яка придбала емітовані цінні папери: як перед кредитором, якщо мова 

йде про боргові цінні папери; як перед акціонером, якщо маються на увазі 

пайові цінні папери. Тоді як за умовами фінансового лізингу, право власності 

на об’єкт фінансового лізингу залишатиметься за оператором таких послуг. 

Таким чином, зазначені способи фінансування інвестиційної діяльності 

можуть однаково ефективно виконувати завдання, які ставить перед собою 

суб’єкт господарювання. Водночас, слід зважати, що якщо перед останнім 

стоїть ціль, – негайно ввести основні засоби в експлуатацію – то доцільніше 

застосовувати фінансовий лізинг, якщо ж передбачаються значні витрати 
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(наприклад реконструкція виробництва, введення нових виробничих 

потужностей) – емісію цінних паперів. 
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Електронний банкінг як інноваційний інструмент дистанційного 

банківського обслуговування набуває широкої популярності серед українського 

населення. Вітчизняні банки враховуючи привабливість цього інструменту 

банківського обслуговування стимулюють фізичних та юридичних осіб 

використовувати форми електронного банкінгу для економії не лише власних 

фінансових ресурсів, але й особистого часу. Однак поряд з очевидними 

перевагами система електронного банкінгу в процесі її використання зумовлює 

розширення сектору вже існуючих банківських ризиків, які при настанні 

ризикових подій можуть завдати значних фінансових втрат як банківським 

установам так і їх клієнтам.  

Різним системам електронного банкінгу притаманні однотипні види 

ризиків, проте Інтернет-банкінг та мобільний банк порівняно з іншими 

системами особливо розширюють спектр ризиків, що пояснюється складністю 
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інтерфейсу даних продуктів, відсутністю на законодавчому рівні нормативних 

актів, що регулюють даний вид обслуговування, а іншими фактором 

збільшення ймовірності настання ризикових подій є залежність від провайдера 

та широкий спектр доступних послуг.  

На сьогодні не існує єдиної закінченої теорії ризиків електронного 

банкінгу, навіть у тих країнах, де історія розвитку електронного банківського 

бізнесу розпочалася набагато раніше, ніж в Україні. Однак основні органи 

банківського управління та нагляду (Управління контролера грошового обороту 

США, Базельського комітету з питань банківського нагляду, Банк Нідерландів 

та інші) і провідні фахівці згоджується, що саме стратегічний, юридичний, 

операційний ризики та ризики репутації і ліквідності є ключовими в процесі 

запровадження та використання системи електронного банкінгу.  

Такі банківські ризики як юридичний та операційний ризики дуже сильно 

пов’язані з репутаційним ризиком, і особливо чітка кореляція між ними 

прослідковується саме в умовах функціонування електронного банкінгу. 

Шахрайські дії, невиконання обов’язків перед клієнтом, розкриття 

конфіденційної інформації, збої в роботі автоматизованої системи електронного 

банкінгу – все це впливає на репутацію банку та породжує реалізацію 

операційного та юридичного ризиків за умов  їх невчасної ідентифікації, що в 

подальшому призводить до значних фінансових втрат. Імовірним 

першоджерелом вищевказаних ризиків можуть стати недоліки в стратегічному 

планування, які спровокували реалізацію стратегічного ризику.  

Наступним ризиком, який має схильність до взаємозалежності з іншими 

ризиками є ризик ліквідності, оскільки процес управління ліквідністю стає ще 

більш складнішим, за умов цілодобового доступу клієнтів до власних 

фінансових ресурсів, що в результаті провокує значну волатильність ресурсів 

на рахунках.  

Як правило, саме через ризик ліквідності опосередковано реалізуються 

інші ризики: репутаційний, правовий та стратегічний ризики. Оскільки для 
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нього характерні такі явища, як непередбачений відтік коштів, фінансові 

розкрадання у великих розмірах (включаючи несанкціоновані перекази 

грошових коштів), інші втрати високоліквідних активів, збої і відмови в роботі 

систем електронного банкінгу та іншого апаратно-програмного забезпечення, 

яке використовується для здійснення обслуговування як кредитної організації, 

так і її провайдерів, а також недоліки організаційно-технічного характеру, 

наслідком яких стає невиконання кредитною організацією своїх зобов’язань 

перед клієнтами [1]. Загалом це дозволяє стверджувати, що вищезазначені 

ризики знаходяться у тісній взаємодії, проте конкретні їх прояви залежать від 

джерел, що їх зумовлюють (рис. 1). 

 

Рис. 1 Приклад виникнення та взаємодії типових ризиків банку в умовах 

функціонування системи електронного банкінгу 
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Отже, найбільш типовими ризиками електронного банкінгу є 

операційний, стратегічний, юридичний ризики та ризики репутації та 

ліквідності, оскільки ця група ризиків охоплює майже всі ймовірні фактори, що 

можуть негативно відзначиться на діяльності банківської установи у процесі 

використання систем електронного банкінгу. Вище зазначені ризики 

перебувають в тісній взаємодії оскільки настання однієї ризикової події 

провокує появу інших причин, які можуть розширити спектр іншого ризику, 

тому важливим є в процесі ідентифікації, оцінки, управління та моніторингу 

ризиків враховувати цю особливість для вчасної мінімізації ризиків банківської 

діяльності. 
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Оскільки розвиток банківської системи України тісно пов’язаний з 

інтеграційними процесами, що відбуваються у світовій економіці, то проблеми 

доступу іноземного капіталу та його впливу на діяльність вітчизняних банків 

набувають особливої актуальності.  

Метою дослідження є аналіз впливу іноземного капіталу на вітчизняний 

банківський сектор, а також виявлення позитивних та негативних наслідків 

його присутності в Україні. 
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Участь іноземного капіталу відіграє важливу роль у розвитку банківської 

системи та економіки будь-якої країни, адже іноземний капітал у переважній 

більшості країн світу є важливим джерелом фінансування економіки. Проблеми 

інтенсивного припливу іноземного капіталу притаманні для більшості країн із 

перехідною економікою [1, с. 37]. 

У даний час іноземний капітал займає важливе місце в банківському 

секторі України, про що свідчить, зокрема, значна кількість іноземних банків. 

Станом на 01.02.2017 р. в Україні зареєстровано 93 банки, які мають банківську 

ліцензію, з них 38 банків з іноземним капіталом, 17 з яких зі 100% іноземним 

капіталом [2]. 

Присутність в економіці будь-якої держави значних обсягів іноземного 

капіталу є ознакою макроекономічної стабільності, високого рівня довіри 

інвесторів до її законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. При цьому, 

важливе значення має рівень політичної стабільності та незалежності країни, а 

не рівень розвитку її демократії. 

Наявність обмежень щодо присутності іноземного капіталу у 

банківському секторі країни є неефективним ні з економічних, ні з політичних 

позицій. Однак при його наявності потрібно підтримувати та передбачати 

можливості для реальної конкуренції вітчизняних банків з іноземними 

фінансовими установами. Проте є очевидним і той факт, що основною метою 

іноземних інвесторів виступає не підвищення добробуту населення країни-

реципієнта, а максимізація прибутку власників та акціонерів. Саме тому 

результат діяльності таких установ може бути досить неоднозначним [3, с. 85]. 

Дослідження ефективності діяльності іноземних банків, а також їх впливу 

на трансформаційну економіку, показало, що присутність іноземного капіталу 

має і позитивні, і негативні наслідки для банківського сектору України 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Позитивні та негативні наслідки присутності іноземного капіталу в 

банківському секторі Україні 

Позитивні наслідки Негативні наслідки 

Створення якісно нового фінансово-

економічного середовища 

Ускладнення банківського нагляду 

Покращення фінансового та організаційного 

менеджменту банку 

Втрата суверенітету в галузі грошово-

кредитної політики 

Розвиток фондового ринку (за рахунок 

виходу банків на вітчизняний і зарубіжні 

фондові ринки) 

Чутливість вітчизняних банків до коливань 

на світових фінансових ринках 

Впровадження міжнародного досвіду 

ведення банківської справи 

Можливість захоплення іноземними 

банками банківського ринку України 

Розширення асортименту банківських 

послуг та підвищення їх якості 

Посилення іноземного контролю 

Використання новітніх банківських 

технологій 

Посилення нерівноправної конкуренції між 

національними та іноземними банками 

Покращення якості обслуговування клієнтів Підвищення ймовірності відпливу 

українського капіталу до зарубіжних країн 

Джерело: розроблено автором на основі [4, с. 43] 

 

Отже, поруч з позитивними наслідками впливу іноземного капіталу на 

банківський сектор України існує досить великий перелік негативних наслідків, 

які загрожують українській економіці і економічній безпеці зокрема. Найбільш 

ефективним напрямом вирішення даної проблеми є розробка механізму 

регулювання і контролю за діяльністю іноземних банків в Україні з 

відповідною законодавчою базою. 
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Загальна кількість банків в Україні невпинно скорочується, проте питання 

кількості відділень комерційних банків та факторів, які на це впливають, 

залишається відкритим. На мою думку, ця тема є недостатньо добре освітленою 

на даний момент, що посилює її актуальність, адже у майбутньому, перед 

банками, котрі пройдуть процедуру санації, постане питання оптимальної 

структури мережі комерційного банку. Через це, необхідно знати за рахунок 

чого має формуватися ця структура та що має братися до уваги в першу чергу 

для забезпечення ефективного функціонування банківської системи загалом. У 

даній роботу проаналізовані статистичні дані щодо кількості відділень 

комерційних банків 154-х країн світу.  

На рис. 1 зображено розподіл кількості відділень комерційних банків 

(ВКБ) [1]. В більшості країн світу кількість ВКБ (на 100000 чоловік дорослого 

населення) лежить у діапазоні 0,76-10,76. У країнах з найбільшим у світі 

ВВП / душу населення (рис. 2) ситуація схожа, хоча діапазони трохи зміщені: у 

більшості країн кількість ВКМ належить проміжку (8,56; 16,56). Це ще одне 

підтвердження гіпотези, яка констатує, що не кількість, а якість грає 

вирішальну роль. Медіана дорівнює 15,26, тобто у половині країн світу, що 
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аналізувалися Світовим Банком, кількість ВКБ не перевищує 15,26 на 100000 

чоловік, при максимальному значенні 256 (Колумбія).  

 

  

Рис. 1 Розподіл кількості ВКБ у світі  Рис. 2 Розподіл кількості ВКБ в ТОП-20 

країн за ВВП 

 

Значення кореляції для кількості комерційних банків у країні та 

чисельності населення дорівнює -0,04. Тобто зв’язку між цими величинами 

практично не існує. Воно й не дивно. Кількість ВКБ для Колумбії, населення 

якої не перевищує 48 млн є найвищою у світі – 256 відділень на 100000 чоловік. 

У той час Україна, кількість населення якої на 1 червня 2016 року складало 

42,5 млн осіб [2], гордо розмістилася на останньому місці рейтингу. 

КВБ/100000 у 2015 в Україні дорівнювала 0,56.  

Коефіцієнт кореляції між кількістю відділень комерційних банків та 

номінальним ВВП дорівнює 0.05. Що також свідчить про майже відсутність 

зв’язку між ними. Коефіцієнт кореляції між кількості відділень комерційних 

банків та ВВП / душу населення дорівнює 0,18. Порівняно з іншими це досить 

непоганий результат. Існує, хоч і дуже слабкий, проте хоча б якийсь зв’язок. 

Кількість ВКБ майже не корелює з територією країни. Коефіцієнт кореляції у 

цьому випадку дорівнює 0,06. 

Про що можуть казати такі числа? Про це краще судити попередньо 

визначивши функції комерційних банків. Головні функції комерційних банків – 

це прийом депозитів (від громадян країни та від іноземців) та надання позик.  
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Якщо превалююча функція, яку виконують банки у країні – це прийом 

депозитів від іноземців, тоді чисельність населення не буде значно впливати на 

їх кількість. Номінальне ВВП буде мати значення лише за низьких темпів 

інфляції. Щодо території, чим країна може приваблювати іноземних інвесторів? 

Або стабільністю економіки, надійністю та прозорістю банківської системи, 

низькими відсотками та захищеністю самого інвестора, інвестиційним кліматом 

загалом або наявністю значних покладів мінеральних ресурсів. У другому 

випадку, можна припустити, що територія також матиме значення. Адже чим 

більша територія, тим більша ймовірність ресурсів бути розташованими у 

земних надрах. 

Якщо банки здебільшого виконують функцію прийому депозитів 

громадян країни та надання позик, то їх кількість буде більше залежати від 

ВВП на душу населення. Адже чим кращий добробут людей, чим більша 

гранична схильність до інвестування (у розвинутих країнах вона вища), тим 

більше вони будуть заощаджувати (ceteris paribus). Також можна припустити, 

що кількість банків залежить від історичного минулого нації та від довіри до 

банківської системи. Україна – яскравий цьому приклад. Вона займає останнє 

місце за кількістю ВКМ. Гіркий досвід спілкування українців з банківськими 

установами після розпаду СРСР, а саме шокуюче знецінення їх банківських 

вкладів наклало відбиток на свідомість  українців, та є причиною надзвичайно 

низької довіри до банківської системи.  

Отже, кількість комерційних банків найкраще корелює зі значенням 

ВВП / душу населення, та майже ніяк не пов’язана з територією, кількістю 

населення та номінальним ВВП. 
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Вирішення проблем інвестиційного кредитування на сучасному етапі 

ринкових відносин в Україні є одним із основних напрямів національної 

політики, спрямованої на розвиток економіки держави. Від сприятливих умов 

для існування потенційних споживачів і кредиторів на фінансово-кредитному 

ринку залежить рівень ділової активності в реальному секторі економіки, тому 

активізація фінансово-кредитних інститутів є одним із головних питань 

економічного зростання економіки України. Найважливішим фактором, що 

впливає на рішення інвестора, є рівень ризику, пов’язаний з вкладенням 

капіталу в той чи інший інвестиційний проект. Тому питання ідентифікації 

факторів невизначеності та ризику, їх кількісної та якісної оцінки, моніторингу 

та контролю залишаються актуальними на кожному етапі підготовки та 

реалізації довгострокових інвестиційних проектів. 

Питання управління ризиками при банківському інвестиційному 

кредитуванні розглядається у працях таких відомих вчених – економістів, як: 

С. Ален, Е. Альтман, С. Бельсак., Дж. Бесісо, М. Гордії, Дж. Гастінау, 

Ф. Джоріона, Р. Джерроу, Дж.Колешоу, Д. Ландо, М. Онг, П. Роуз, Л. Бакаєв, 
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О. Гудзь, Т. Майорова, Л. Примостка, Л. Проданова, Л. Репа, Н. Соколинська, 

В. Онегіна, П. Саблук, та ін.  

Моніторинг кредитного ризику – це трудомісткий процес, що вимагає 

значних фінансових витрат. Інтенсивність кредитного моніторингу повинна 

бути пропорційна прогнозованому ризику, проте слабкість контролю може 

привести банк до значних фінансових втрат. Система кредитного моніторингу 

повинна бути організована в банку таким чином, щоб контролювати ризик з 

найменшими витратами [4].  

Процес кредитного моніторингу клієнтів банку передбачає відстеження 

рівнів їх ризику шляхом здійснення заходів, спрямованих на вивчення особи 

клієнта, добору інформації про його фінансовий стан протягом усього терміну 

кредитування, встановлення контролю за погіршенням тих показників, які були 

покладені в основу первісної оцінки кредитоспроможності позичальника [5]. 

Метою кредитного моніторингу, як елементу кредитної політики банку, є 

контроль за якістю кредитного портфеля, здійснення незалежної експертизи, 

своєчасне виявлення відхилень від прийнятих стандартів і цілей кредитної 

політики банку, недозволенність підвищення кредитного ризику понад 

встановлену межу, а також пошук доскональних механізмів кредитування [4]. 

Моніторинг кредитного ризику зазвичай здійснюється бізнес-

підрозділами банку спільно з заставним відділом, оскільки забезпечення в 

формі застави вимагає окремого контролю. Його результати надаються ризик-

підрозділу. За фактом аналізу (при виявленні проблемних моментів) 

припиняється кредитування, запитується додаткова інформація, в тому числі у 

служби безпеки [2]. 

Підрозділ кредитного моніторингу здійснює контроль за виконанням 

позичальником умов кредитного договору, пов’язаних з ним договорів, 

шляхом: 

а) здійснення постійного контролю за повнотою повернення кредиту та 

сплатою процентів згідно з графіком, який складається з урахуванням умов 
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кредитних договорів і техніко-економічного обґрунтування та затверджується 

рішенням кредитного комітету відповідного рівня; 

б) перевірки виконання інших умов кредитного договору та договорів, які 

пов’язані з реалізацією проекту, який кредитується, у тому числі щодо 

виконання контрагентами позичальниками умов договорів на поставку та 

реалізацію товарів, дотримання обсягів випуску та реалізації продукції, які були 

передбачені бізнес-планом з техніко-економічним обґрунтуванням, повноти 

отримання коштів від реалізації проекту, що кредитується, та їх використання, 

стану претензійно-позовної роботи з боку інших кредиторів стосовно 

позичальника тощо [1]. 

Основними функціями кредитного моніторингу при інвестиційному 

кредитуванні та проектному фінансуванні є: систематичне і планомірне 

спостереження за всіма процесами реалізації інвестиційного проекту;  

виявлення відхилень від планових і нормативних показників;  прогнозування 

наслідків виникаючих відхилень; обґрунтування необхідності прийняття 

коригувальних заходів. 

Процес моніторингу кредитного ризику корпоративного банківського 

бізнесу повинен будуватися на наступних принципах: стандартизації процедур 

моніторингу кредитного портфеля в цілому і окремих кредитів; використання 

децентралізованої моделі моніторингу кредитного ризику; вдосконалення 

процесу моніторингу застав; застосування в процесі моніторингу кредитного 

ризику таких інструментів, як стоп-показники [3]. 

У ході моніторингу кредитних ризиків банки проводять різнобічну 

роботу, спрямовану на досягнення повернення позичальником кредиту та 

сплати процентів. За результатами проведеного моніторингу банки здійснюють 

поетапно наступні заходи: перегляд умов кредитного договору, зниження 

кредитного рейтингу позичальника, збільшення відрахувань на формування 

резерву на втрати по кредитах; залучення додаткових форм забезпечення 

повернення кредиту, отримання позичальником додаткової допомоги від інших 
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банків, мирова угода між банком і позичальником; звернення до гарантів або 

поручителів з приводу виконання ним своїх зобов’язань, реалізація 

забезпечення по кредиту, продаж боргу позичальника третім особам. 

Діяльність банку у сфері моніторингу та управління кредитним ризиком 

повинна забезпечити створення методології кредитної роботи, максимально 

сприятливої для клієнтів, що гарантує банку високий рівень якості кредитного 

портфеля. 
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Україна, як і інша частина Європи, намагається не відставати від 

впроваджень новітніх технологій, криптовалюта є однією з них. Взагалі, від 

грецького kryptos – щось «таємниче», «приховане», а криптовалюта – це 

цифрова (віртуальна) валюта, а також надійна система платежів та грошових 

переказів, одиниця якої – монета (coin), котра захищена від підробки, тому що 

являє собою зашифровану інформацію, скопіювати яку неможливо. Від часу 

заснування криптовалюти минуло менше десяти років, але вже існує багато її 

видів: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin. Чи є криптовалюта грошами? Так, 

однією з причиною цього є те, що у 2015 році Європейський суд звільнив 

Bitcoin від оподаткування, визнавши її повноцінною грошовою одиницею. 

 Bitcoin – найбільш відома та більш розвинута криптовалюта. Тому краще 

розглядати саме біткоін як заміна грошам в майбутньому [2]. Як і інші існуючі 

криптовалюти, біткоіни створюються шляхом використання комп’ютерних 

потужностей, що виробляють складні обчислювальні операції, назва якої – 

майнінг. Єдина цінність, якою підкріплені біткоіни – є продуктивність 

обчислювальних систем. 

На сьогоднішній день контроль над біткоін немає ніхто. Хоча теоретично 

деякі держави та приватні компанії могли б скупити випущені на поточний 

момент монети, оскільки їхня вартість становить кілька мільярдів доларів. 

Проте в дійсності навряд чи хтось вдасться до такого кроку, оскільки в цьому 

випадку вартість біткоін сильно впаде і покупець виявиться у величезних 

боргах. Тому сенс біткоіна як грошової одиниці втратить свій зміст. Також, 

однією з недоліків залишається безпека. Історія всіх транзакцій систем часто 

знаходиться у вільному доступі, саме з міркувань безпеки, а ось самі системи, 
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на жаль, далеко не завжди можуть похвалитися високим рівнем щодо 

збереження грошей. Тому, одну з функцій грошей, а саме – зберігання, 

криптовалюта не може виконувати. 

Щодо стабільності курсу біткоін, можна розглянути динаміку валюти 

впродовж короткого періоду, а саме березня 2017 р. 

 

Рис. 1 Курс біткоін за березень 2017 року, USD 

Джерело: http://www.altcoins.wiki 

 

З графіку можна побачити, що впродовж одного місяця вартість біткоін 

змінювався швидкими темпами. Лише впродовж п’яти днів курс впав з 1240 

доларів до 977 доларів, що підвищує використання біткоін саме як 

спекулятивний інструмент [1].  

Підвищення або падіння курсу біткоін залежить від наступних 

економічних чинників: 

 Наскільки активно криптовалюта використовується для оплати різних 

послуг і товарів. 

 Орієнтовна величина проведених транзакцій за добу. 

 Яка кількість нових біткоін випускається за певний проміжок часу. 
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Учені проаналізували скільки біткоін використовується для оплати 

реальних товарів, а скільки люди використовують як електронну валюту для 

гри на біржі, вони прийшли до думки, що чим вищий результат відносини цих 

біткоін, тим більше реальних покупок здійснюють люди за допомогою 

криптовалюта, тому курс зростає. Дослідники пояснюють, що в різні періоди 

часу даний фактор був більш значним або ніяк не впливав на курс валюти. 

Існують економічні, технологічні та соціальні фактори впливу на 

криптовалюту: 

 Схильна до впливу закону попиту та пропозиції. А саме об’єктивний 

вплив, котрий обумовлений реальним станом справ на ринку. 

 Чим менше дорогоцінного металу залишається на планеті, тим більш 

трудомістким стає процес видобутку. 

 Психологічні аспекти, усвідомлюючи цінність монет, люди бояться 

використовувати їх за призначенням, вважаючи за краще накопичувати. 

Отже, біткоін можна порівняти з мильними бульбашками минулих років. 

Оскільки, як вже було сказано падіння або підвищення курсу криптовалют 

залежить у першу чергу від активності використання біткоін для розрахунку. 

На даний момент, його популярність зростає, але немає гарантій, що в 

майбутньому не з’являться більш привабливі пропозиції оплати електронних 

платежів. Також і для пересічного українця біткоін досі залишається щось 

захмарним та незрозумілим.  
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Нині Україна зміцнила свої позиції на вітчизняному і міжнародному 

аграрному ринку та впевнено перебуває в світовій десятці виробників зерна. До 

того ж є лідером з виробництва насіння соняшнику та експорту олії, ввійшла до 

трійки лідерів з експорту зерна, поступаючись лише США та ЄС. 

Розробці теоретичних питань формування аграрного ринку присвячені 

праці вітчизняних учених, зокрема, Андрійчука В., Гайдуцького П., 

Дем’яненка М., Пасхавера Б. та ін. Безпосередньо проблеми розвитку 

маркетингу в сільському господарстві досліджували такі науковці: 

О.М. Варченко, Й.С. Завадський, Р. Колс та ін. Водночас, нині актуальними є 

питання збуту та застосування маркетингових стратегій при реалізації 

продукції.  

У сучасних умовах важливо не лише виробити продукцію, але й успішно 

її реалізувати. Особливістю сучасної маркетингової продовольчої системи є 

перехід від принципів вільного ринку до зв’язків на умовах контрактації та 

формування альянсів. Основною рушійною силою при цьому є споживачі. 

Задоволенню вимог споживачів сприяють розвиток інформаційних систем, 

структурним зрушенням у технології виробництва, а також організації зміни в 

структурі продовольчого ланцюга.  

У 2015-2016 рр. Україна, за оцінками експертів експортувала 39,5 млн т 

зернових культур. Зокрема, експорт пшениці становив 17,4 млн т, кукурудзи – 

17,39 млн т, ячменю – 4,4 млн т, інших зернових культур – 256 тис. т. 

Поточного сезону прогнозується доведення обсягів експорту до 41 млн т.  
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У структурі виробництва домінує кукурудза. Обсяги виробництва цього 

зерна оцінюється близько 26 млн т. У 2017 р. прогнозується збільшення 

врожайності на 5%, або 3 млн т. Оскільки внутрішні потреби країни в зерні 

щороку становлять у межах 29 млн т, то збільшення загального його 

виробництва впливає на зростання експортного потенціалу. 

Нинішнього року очікується збільшення виробництва соняшнику на рівні 

13,5 млн т. у минулому було 12,3 млн т. Переважна більшість соняшнику 

переробляється в Україні, то, відповідно, зростуть і обсяги виробництва 

соняшникової олії. Фахівцями прогнозується збільшення виробництва олії до 

5,54 млн т, тоді як попереднього сезону цей показник становив 4,72 млн. 

За оцінками експертів зернового ринку 20 компаній із 36 найбільших 

експортерів займаються експортом зернових культур. Лідерами за об’ємами 

продажу зерна на зовнішні ринки є компанії: «Кернел», Нібулон, ДПЗКУ 

(Державна продовольча зернова корпорація України), «Миронівський 

хлібопродукт» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг найбільших експортерів зернових та олійних культур 

 Компанія Власники 
Експорт 

млн дол. 
Сегмент 

1 «Кернел» Андрій 

Веревський 

1995,3 олія, зернові культури 

2 Нібулон Олексій 

Вадатурський 

818,9 зернові та олійні 

культури 

3 ДПЗКУ (Державна 

продовольча зернова 

корпорація України) 

Держава 

Україна 

554 зернові культури 

4 «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк 524 мясо птиці, зернові 

культури, олія 

 

Експорт продукції у 2015-2016 рр. компанії «Кернел» оцінюється 

1995,3 млн дол., компанії Нібулон – 818,9 млн дол., ДПЗКУ (Державна 

продовольча зернова корпорація України) – 554 млн дол. [1]. 

Зупинимося більш детально на найбільшому виробнику курятини та 

зернових культур на Черкащині. Так, у 2015 році на частку «Миронівський 
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хлібопродукт» (МХП) припадало близько 80% всього експорту м’яса птиці з 

України. Обсяги продажів компанії склали 132000 т. МХП збільшив експорт 

охолодженого м’яса птиці в країни Євросоюзу на 65%, до 27000 т. МХП планує 

освоїти такі ринки, як Азія, Близький Схід і Африка. Частка експорту в 

структурі виручки в 2015 році склала 44%. Обсяг експорту – 524 млн дол. У 

2016-му компанія має намір збільшити виробництво курятини на 40000 т за 

рахунок модернізації і розширення додаткових майданчиків. На полях МХП 

вирощує кукурудзу для виробництва комбікормів, а інші культури продає.  

Холдинг використовує інноваційні технології землеробства, завдяки чому 

врожайність у МХП одна з найвищих в Україні. 

Окрім загально-економічних проблем, основною проблемою з якими 

стикаються сільгоспвиробники при реалізації продукції – вартість і швидкість 

логістики експорту зернових з України на світові ринки. Вже сьогодні витрати 

на логістику є на 40% вищими, ніж вартість схожих витрат у Франції чи 

Німеччині, та на 30% – ніж у США. Як результат, аграрні виробники в Україні 

щороку втрачають прибутків як мінімум на суму близько 600 млн дол. Оскільки 

транспортування зернових обходиться їм в середньому на 20 дол./т дорожче, 

ніж конкурентам. 

Для успішного функціонування ринку сільськогосподарської продукції та 

її реалізації необхідно: стимулювання державою нарощування виробництва і 

товарообігу; регулювання структури ринку і ринкових відносин шляхом 

розроблення продовольчих програм, інвестиційної політики; введення системи 

контролю за цінами та захисту прав споживачів; запровадження відповідної 

фінансово-кредитної і податкової політики; регулювання експортних потоків; 

покращення інфраструктури та логістики (розвиток транспортної 

інфраструктури, запуск сучасних технологій зберігання і перевалки зерна). 

Отже, збутова політика на ринку сільськогосподарської продукції 

повинна в першу чергу враховувати споживчий попит населення у 
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високоякісних продуктах харчування та забезпечити надійність розвитку 

агробізнесу через покращення виробничої та соціальної інфраструктури. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасний світ 

комп’ютерних технологій  розвивається, підкоряючись своїй внутрішній 

енергії, але розвиток цей відбувається поступально, в керованому ритмі. І ці 

процеси здійснюють реальні особистості, що стоять біля керма прогресу, а 

також вміють передбачати розвиток на роки вперед, самостійно 

підлаштовувати майбутнє під свої потреби [1-3]. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження визначної ролі 

особистості в історії комп’ютерних гігантів. 

Виклад основного матеріалу. Вважається, що індустрія персональних 

комп’ютерів у даний час поділена головним чином між двома геніями, що в 

рівній мірі визначили її нинішній вигляд, – Біллом Гейтсом та Стівом Джобсом. 

Президент Microsoft зазвичай сприймається як «корпоративний монстр», 

який наживається на нещастях сотень мільйонів користувачів, що буквально 

щодня скаржаться від недоліків програмних продуктів його фірми. Б.Гейтса 

прийнято звинувачувати в нетактовній конкурентній боротьбі, політиці 
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пріоритету маркетингової праці над програмістськими, відсутності 

нормального смаку і мало не в крадіжці чужих ідей. У підсумку фігура Гейтса 

перетворюється в подобу «зморщеного жовтого буржуя», а в провину йому 

ставлять доведення комп’ютерної індустрії до «глухого кута». 

У той же час навіть серед тих, хто не входить в число агресивно 

налаштованих фанатів Apple, а її засновник Джобс користується репутацією 

безкомпромісного генія, для якого прибуток значить набагато менше 

загальнолюдських досягнень (непрямий показник цього – символічна зарплата 

в 1 долар, з якої Стів потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як самий 

низькооплачуваний керівник вищої ланки, що, втім, не сильно позначається на 

його реальному добробуті) [3]. 

Сьогодні марка Apple завдяки цим постатям є досить популярною. 

Цікавою є історія трьох друзів, які розробили сайт знайомств, який став 

всесвітньовідомим це є Youtube. 

Youtube спочатку задумували, як сайт знайомств. Тільки творці вирішили 

додати ще одну особливість – можливість виставляти відео про себе. А 

розробили сайт троє хлопців: Хад Херлі, Стів Чен і Джавід Карім. Трійця 

вирішила, що відео допоможе людям швидше і цікавіше знайомитись. Але 

користувачі самі змінили долю Youtube і почали виставляти відео не про себе, а 

про те, що відбувається навколо. Розробники вирішили відразу переорієнтувати 

проект. Херлі, Чен і Карім разом працювали в PayPal. Перший працював 

дизайнером, а другий і третій були розробниками. Але створити Youtube 

придумав саме Чад Херлі. Потім забрав у цей проект своїх приятелів [2]. 

Основною перевагою сервісу була на той момент інноваційна складова, 

кожен користувач міг легко поділитися своїми відео зі своїми друзями. 

Причому цей «кінофільм» можна було ще оцінювати що і поклало початок 

«лайкам» в соціальних мережах. 

Друзі потрапили на ринок дуже вчасно. В ті роки для обміну відео 

існувала лише пошта і ще торенти, але все це було дуже обмежено по 

функціоналу, ненадійне і довго обробляло дані. 
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Перегляд на Youtube був дуже зручний, адже програми і кодеки вже не 

були потрібні. Розробники зробили новий програвач на базі Макромедія Флеш. 

Ще додали відмінний пошуковий сайт. Тепер можна було знаходити відео за 

ключовими словами і навіть переглядати цілі збірки. [2] 

Ще одна причина небувалої популярності – це легальне поширення 

авторського контенту, який раніше був недоступний для звичайних 

користувачів.  Правильний маркетинг збільшив кількість користувачів сервісу, 

а можливість вбудовування відео в різні блоги та обговорення радувала 

користувачів МайСпейс. Тим часом інтернет ставав все доступнішим, тарифи 

падали, а популярність Youtube зростала. 

Допоміг ще розвиток комп’ютерних технологій. Тепер можна було 

підключити через порт USB камеру до комп’ютера, знімати відео і відразу 

завантажувати, або проводити онлайн трансляції. Було залучено інвесторів, які 

вклали в проект 3 мільйони доларів і 22 листопада 2005 року можна вважати 

днем народження YouTube [3]. Потім фонд Секвойя Кепітал вклав ще 11,5 млн 

доларів і скоро акції проекту коштували 495 мільйонів доларів. 

Розвиватися допомогли часті розіграші айподів на сайті. Вже в 2006 році 

щоденна кількість переглядів збільшилася з 50 до 250 мільйонів в день. 

У травні 2006 року компанія Алекса Інтернет повідомила, що на YouTube. 

заходять по 2 мільярди осіб на добу. Що стало абсолютний рекорд. МайСпейс 

розуміли, що багато втрачають через сайт з відео, почали забороняти постити 

відео, але популярними «спейси» так і не стали. 

У липні 2006 року сайт стояв уже на 7 місці за популярністю в США 

завдяки 200 мільйонів унікальних відвідувачів щодня і тисячам завантажених 

відео. 

До кінця 2006 року пішли контракти з найвідомішими медійними 

компаніями Warner Music, Sony BMG, Universal Music Group і ін. 

У 2015 році YouTube посідає третє місце в списку найбільш популярних 

сайтів у світі і не виключено, що в 2017-му він замінить людству телебачення 

[1]. 
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Отже, так сайт знайомств за допомогою трьох друзів став культовим 

сервісом, про який знає весь світ, зміг обігнати конкурентів і заробити 

мільярди, приносячи користь і радість людям. 

Висновки. В роботі показано, що роль Білла Гейтса, Стіва Джобса, Хад 

Херлі, Стіва Чена і Джавіда Каріма є досить визначною, адже саме за 

допомогою цих науковців комп’ютерна індустрія вийшла на новий рівень свого 

розвитку, а ім’я діячів назавжди вписані в історію комп’ютерних технологій. 
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Право друкувати гроші – одна з головних ознак державності. З 

проголошенням незалежності України постало питання запровадження 

власного виробництва з виготовлення національної валюти.  

Проаналізувати історію Банкнотно-монетного двору та визначити його 

роль в процесі формування і становлення незалежної України. 

В еру електронних грошей не має єдиної думки з приводу важливості 

існування Банкнотно-монетного двору. Проте, створення цього підприємства 
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мало особливо важливе місце при проведенні грошової реформи в 1996 році і 

подальшому утвердженню гривні як національної валюти. Актуальним 

залишається і питання подальшого розвитку Банкнотно-монетного двору для 

економіки України. 

Після розпаду СРСР Україні необхідно було вирішити важливе питання 

друку власних грошей. Перші українські гривні були надруковані в Канаді, але 

за ініціативою голови НБУ Вадима Гетьмана було прийняте рішення про 

створення власного виробництва грошей. 22 березня 1994 року відбулося  

введення в експлуатацію банкнотну фабрику, яка сьогодні є одним з 

найсучасніших підприємств такого профілю. Виробничі потужності фабрики 

становлять 1,5 мільярда банкнот або іншої захищеної продукції, що повністю 

забезпечує внутрішні потреби України і технічно дозволяє виконувати 

замовлення інших держав. 1 жовтня 1994 року наказом Національного банку 

який очолював Віктор Ющенко було створено Банкнотно-монетний двір НБУ 

який об’єднав в собі увесь комплекс грошового виробництва країни в одну 

виробничу структуру, що стало однією з основоположних запорук успішного 

проведення  і розвитку позитивних результатів грошової реформи в Україні в 

1996 року [1, с. 61]. 

Перші українські монети  були виготовлені в Італії. Але це було дуже 

витратно для економіки, адже на це використовувались значні суми валюти. 

Для виготовлення власних монет спочатку було пристосовано Луганський 

верстатобудівний завод, а згодом було прийняте рішення побудувати необхідні 

виробничі потужності в Києві. В квітні 1998 року Монетний двір 

Національного банку України було введено в дію, а Луганський монетний двір 

ліквідовано. За технологічним рівнем, ступенем організації виробництва та 

професіоналізмом працівників він став одним з провідних монетних дворів 

світу. Річна потужність Монетного двору становить 1 мільярд обігових і 

розмінних монет, 1 мільйон ювілейних і пам’ятних монет та 200 тисяч орденів 

та медалей. Міжнародним визнанням Монетного двору НБУ стало присвоєння 
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йому в 2000 році статусу повноправного члена впливової організації 

«Конференція директорів монетних дворів». Це надало доступ представникам 

Монетного двору НБУ до конфіденційної інформації, яка дозволяє бути в курсі 

останніх тенденцій світового монетного виробництва [2, с. 33]. 

Окрім карбування пам’ятних і розмінних монет, Монетний двір 

виконував, і виконує замовлення Секретаріату Президента України на 

виготовлення державних нагород. За роки існування на Монетному дворі 

України освоєно і налагоджено не тільки випуск розмінних та обігових монет, а 

і пам’ятних та ювілейних монет, державних нагород, відомчих відзнак, 

різноманітної сувенірної та презентаційної продукції. 

Банкноти виготовлені Банкнотною фабрикою НБУ мають широкий 

спектр сучасних елементів захисту, повністю освоєно нанесення на поверхню 

банкнот голограм. На монетному дворі освоюється технологія нанесення на 

поверхню монети латентного зображення, що дозволить вийти на новий рівень 

монетного виробництва [2, с. 35]. 

Робота з технічного переоснащення Банкнотно-монетного двору постійно 

триває, що робить це підприємство одним з найдосконаліших Банкнотно-

монетних дворів світу. Останнє переоснащення банкнотної фабрики дало змогу 

збільшити обсяг виробництва до 2,5-3 мільярдів банкнот порівняно з минулими 

в 1,5-1,7 мільярдами банкнот на рік. У 2010 році на Монетному дворі 

завершено технічне оновлення парку карбувальних пресів для виготовлення 

розмінних монет, це дало змогу збільшити обсяги виробництва з 1 до 1,2 

мільярда розмінних монет на рік. У 2014 році було реалізовано проект щодо 

заміни матеріалу для виготовлення розмінних монет що дало економію близько 

87 мільйонів гривень. Основне завдання яке ставить перед Банкното-монетним 

двором Національний банк – практично застосовувати світові  науково технічні 

тенденції в цьому напрямку [3, с. 350]. 

Висновки. Створення Банкнотно-монетного двору стало важливим 

етапом формування сучасної незалежної України. Функціонування двору 
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дозволило успішно впровадити гривню як національну валюту, що мало 

важливу роль для утвердження незалежності України. Протягом існування 

підприємство стало одним з кращих в світі. Сьогодні, в умовах глобалізації 

Банкнотно-монетний двір України націлений на опанування новітніх технік і 

технологій виробництва, впровадження інновацій та поетапний план 

подальшого розвитку який дозволить вийти на міжнародний ринок з 

виробництва грошових одиниць до 2020 року. 
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Інтеграція України у світові та європейські процеси на умовах 

забезпечення конкурентоздатності вітчизняної продукції сприятиме зміцненню 

економічних позицій держави і створить передумови соціальному розвитку та 

забезпечить сприятливий інвестиційний клімат. Зростання капітальних 

інвестицій означає оновлення необоротних активів, проте криза значно знизила 
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їх обсяг. Процес оновлення основних засобів не припиняється, але рівень 

зношеності основних засобів у 2014 р. склав 83,4%, що перевищує допустимі 

норми ефективності використання [1]. Однак деякі підприємства можуть 

впливати на цей показник зношеності за допомогою облікової політики. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» до групи «Інші необоротні матеріальні активи» включають: музейні 

фонди; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; білизна, 

постільні речі, одяг та взуття; інвентарна тара; прилади та апарати для наукових 

цілей; необоротні матеріальні активи спеціального призначення; інші 

необоротні матеріальні активи [2]. 

Зокрема за умов реформування системи Податкового законодавства 

України виняткового значення набуває процес нарахування зносу інших 

необоротних активів у контексті оподаткування прибутку підприємства. 

Зважаючи на це, методологія й організація обліку та внутрішнього контролю 

амортизаційних відрахувань потребує вдосконалення. Застосування 

комп’ютерних програм «1С: Підприємство» для госпрозрахункових 

підприємств, «Парус» для бюджетних установ значно полегшило ведення 

бухгалтерського обліку, в тому числі і обліку інших необоротних активів. 

Дослідивши праці вітчизняних науковців, зокрема, С.В. Іваненкова, 

О.В. Шипунова, Т.А. Писаревська, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Береза, Н.Г Виговська, 

Р.І. Іванова, Л.О. Терещенко, О.В. Клименко, можна виділити низку 

дискусійних питань з організації бухгалтерського обліку:  

- об’єктивно нараховувати амортизацію інших необоротних активів; 

- достовірно відображати в обліку суми нарахованої амортизації; 

- встановити порядок зарахування на баланс інших необоротних 

матеріальних  активів; 

- визначити типові форми облікових регістрів та порядок присвоєння 

реєстраційних (інвентарних) номерів обліковим об’єктам інших необоротних 

активів; 
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- використовувати комп’ютерну форму обліку для своєчасного 

оформлення облікових регістрів системного аналітичного та синтетичного 

обліку інших необоротних  активів забезпечивши формування звітної та 

аналітичної інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

Підприємства можуть використовувати наступні методи нарахування 

амортизації інших необоротних матеріальних активів, що передбачені 

податковим законодавством, а зокрема :  

1. У першому місяці використання об’єкта нараховується 50% вартості, 

яка амортизується, а решту 50% вартості – у місяці його виключення зі складу 

активів унаслідок невідповідності критеріям визнання активів. 

2. У першому місяці використання активу нараховується 100% вартості 

об’єкта, яка амортизується [3]. 

Однак, новації, які впроваджуються  податковим законодавством, з 

приводу обліку інших необоротних активів жодним чином не дозволяють 

прирівнювати дані бухгалтерського обліку до даних податкового обліку. 

Різниця може виникати у визначенні строку початку нарахування амортизації, а 

також проведенні переоцінки, ремонту, поліпшення чи модернізації об’єктів. 

Застосування автоматизованих систем для формування результативної 

амортизаційної політики сформують напрями інформаційного забезпечення та 

конкретизують коло питань, що розкриваються по даних напрямах. Тому 

використання комплексного обліково-інформаційного забезпечення обліку 

амортизаційних відрахувань, а також операцій використання й оновлення 

активів дасть змогу контролювати рівень витрат підприємства через 

документальне відображення нарахування зносу інших необоротних активів; 

ефективно управляти процесом оновлення матеріально-технічної бази 

підприємства, а також використання сучасних інформаційних систем не 

допускає помилок у звітності підприємства, що значно впливає на розмір 

штрафних санкцій, які можуть застосуватись до підприємства чи установи. 
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Діяльність будь-якого підприємства постійно знаходиться під впливом 

цілого ряду внутрішніх та зовнішніх чинників, які як позитивно, так і негативно 

впливають на нього. Саме завдяки впливу негативних чинників підприємство 

може опинитися у кризовому стані. Для розв’язання цієї проблеми необхідний 

інструментарій діагностики кризових явищ і загрози банкрутства підприємства. 

Антикризове управління виступає важливою складовою цілісної системи 

управління підприємством та характеризується самостійною професійною 

діяльністю, яка має основну мету – запобігання кризовим явищам та подолання 

їх у діяльності матеріальних та фінансових підприємства. 

Антикризове управління фінансово-економічною діяльністю на всіх 

етапах життєвого циклу підприємства передбачає розроблення і впровадження 

як невідкладних першочергових заходів, так і прийняття стратегічних 

управлінських рішень. У першому випадку має місце оперативне антикризове 

управління, у другому – стратегічне.  
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Оперативне антикризове управління – це певним чином організована 

система взаємопов’язаних механізмів постійного відстеження, контролю і 

усунення симптомів кризового стану фінансово-економічної діяльності [1]. 

Розглядаючи оперативне антикризове управління фінансово-економічною 

діяльністю досліджуваного підприємства як систему, необхідно виокремити 

наступні його елементи:механізм комплексної оцінки ефективності фінансово-

економічної діяльності та прийняття рішення щодо подальшого розвитку 

підприємства;  механізм управління дебіторською та кредиторською 

заборгованістю підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища; 

механізм поточного забезпечення платоспроможності фінансової діяльності 

підприємства; механізм управління беззбитковістю операційної діяльності 

підприємства; механізм постійного управління процесом формування 

операційного прибутку підприємства; механізм оптимізації структури капіталу 

підприємства у короткостроковому періоді; механізм оперативного 

антикризового контролінгу, що забезпечує ефективність виконання основних 

заходів у межах усіх інших складових оперативного антикризового управління. 

Алгоритм здійснення оперативного антикризового управління 

фінансовою діяльністю доцільно подати схематично (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема оперативного антикризового управління фінансово-

економічною діяльністю підприємства [2] 
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фінансово-економічною діяльністю підприємства є постійно діючою системою 

взаємопов’язаних елементів та механізмів, основна мета якої полягає у 
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підсистем для недопущення настання фінансової кризи або подолання такої, 

якщо у діяльності підприємства наявні кризові процеси [3]. 

Таким чином, у формуванні стратегії розвитку підприємств слід 

опиратися передусім на методи стратегічного та оперативного антикризового 

управління з урахуванням нестабільності зовнішнього середовища. 
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The main precondition for activation of socio-economic development in 

Ukraine is the rapid restoration of and expansion of lending to the real economy 

banking sector. As lending takes the position one of the most profitable asset, it is 

associated with the highest risks. Thus, the credit risk is the most significant for 

banking system. Restoration and credit growth inextricably linked with the effective 

solution of the credit risk management problem.  
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The relevance of this theme for Ukraine comes from the fact that in 2016 was 

recorded historically the highest loss of the banking sector – 159,4 billion USD. Map 

of the risks in the banking sector, published by the NBU shows that the level 

reflected negatively classified loans remains at the highest historical significance, and 

negligible growth associated with late recognition of problems [4]. That is why the 

problem of Ukrainian banks ─ is not effective credit risk management. 

The average share of the debt on loans for the years 2014-2016 was 16,5%. For 

comparison, in the US over the same period the average value doesn’t exceed 2,3%. 

The US experience has shown that the situation that prevailed in Ukraine is not 

typical. In most countries financial institutions are actively reforming their own risk 

management system that enables to prevent build-up of bad debts and actively fight 

against it. 

Among the main reasons of emergence credit risk in Ukraine are: 

─ High volume of bad loans in total bank assets associated with the unjustified 

reduction requirements for borrowers for increasing loan portfolio; 

─ Formation of loan portfolio excluding the urgency of liabilities that led to 

liquidity gaps (issue credits for long periods in the financing of short-term 

deposits); 

─ Insufficient analysis of industry characteristics of production and financial 

condition of the debtors and the absence of effective control over the use of 

credit and lack of contact with borrowers, such as verification of intended use 

of the loan; 

─ Considerable level of macroeconomic uncertainty; 

─ The devaluation of the national currency and significant currency lending if 

they have income in foreign currency; 

─ Inefficient system of risk management in banks. 

The credit risk analysis and identification of critical parameters can be carried 

out using a large number of methods and calculations. Actually in Ukraine there are 

three methods of assessment banking risks: method of expert evaluation, statistical 
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method of risk assessment based on the analysis of fluctuations of the studied 

parameters for a certain period of time, the risk rating method.  

In international banking practice the methods of stress testing are actively 

using. The most common of which is now the scenario analysis [1]. Basel committee 

on Banking Supervision defines stress testing of credit risk as an important tool for 

the measurement of critical impact of shock situations, since the results of stress tests 

help to assess in advance the impact of potentially adverse events on the status of the 

loan portfolio of the bank and promptly take appropriate management decisions. 

The modeling methods, such as Altman model, methodology CreditMetrics, 

Merton structural model, methodology CreditRisk +, helps to predict possible risks. 

The usage of modern modeling techniques can get relevant indicators with which 

possibly provide a quantitative assessment of banking risks, which in fact is the first 

and most necessary component in diagnostics system of bank bankruptcy. 

Credit risk, as well as any other type of banking risks can be managed which 

means to use methods that allow certain way to predict the occurrence of risk events 

and take actions to minimize the losses of the bank.  

Within the framework of the national system of risk management A. Koval’ov 

[2] defines the following methods of managing loan risk portfolio: 

─ Diversification; 

─ The concentration of the loan portfolio; 

─ Securitization; 

─ Setting interbank limits; 

─ Forming the reserves for possible losses on credit operations of banking 

institutions; 

─ Credit risk insurance. 

Despite the large number of studies and publications devoted to credit risk 

management, strategy with non-performing loans of banks in Ukraine hasn’t been 

developed, which objectively confirms the necessity for further research in this area. 
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Today, search and development of new and improvement of existing methods 

of managing problem credits are the main challenges facing banks. It should be noted 

that Ukraine is taking certain steps to improve the system of risk management. Since 

the beginning of 2017 the NBU introduced new rules for assessing credit risk, which 

should eliminate the shortcomings of the current regulatory and encourage banks to 

reflect realistic information. According to the NBU, the peak value of the share of 

bad loans in bank portfolios has passed [3]. 

Therefore, credit risk management ─ is the most important task of any bank, 

and choosing the right method of credit risk management will improve the reliability, 

stability and competitiveness of the banking system, which will positively affect the 

overall economic situation. 
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Відповідно до законодавства України, суб’єкти господарювання України 

мають право на проведення бартерних операцій. Незважаючи на складну 
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ситуацію в країні, в тому числі політичну та економічну, значного поширення 

набувають операції пов’язані з бартером, оскільки при їх здійсненні суб’єкти 

господарювання не використовують найліквідніші активи – грошові кошти.  

Бартерні операції розглядалися у працях багатьох науковців, серед яких 

Н. Бразілій, В. Пухальський та інші. Враховуючи значну кількість наукових 

праць з даної проблематики, доводиться констатувати необхідність 

дослідження питання оподаткування бартерних операцій. 

Відповідно до пп. 14.1.10 ПКУ «бартерна (товарообмінна) операція — 

господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари 

(роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору» [1]. При 

цьому кожна із сторін договору є продавцем того товару, який він передає в 

обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. 

У податковому обліку операції бартеру оформлюються як окремі операції 

з продажу та придбанням товару. При їх здійсненні застосовують загальні 

норми оподаткування, оскільки окремих норм оподаткування бартерних 

операцій ПКУ не передбачено [2]. 

На загальній системі оподаткування, бартерні операції оподатковуються 

податком на прибуток та ПДВ. Щодо порядку оподаткування ПДВ, то 

відповідно до ст.185 ПКУ, об’єктом оподаткування є операції платників 

податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких (згідно із 

статтею 186 ПКУ) розташоване на митній території України. Постачанням 

товарів та послуг є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як 

власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також 

постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 

ПКУ). Об’єктом оподаткування податку на прибуток є фінансовий результат до 

оподаткування, в тому числі фінансовий результат від здійснення бартерних 

операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, відкоригований на 

різниці відповідно до розділу ІІІ ПКУ [3]. 
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Здійснення бартерних операцій є складним процесом як в його 

проведенні, так і в оподаткуванні. Бартерні операції є складно 

контрольованими операціями для контролюючих органів. Державна фіскальна 

служба не може проконтролювати здійснення таких операцій через 

опрацювання інформації про рух коштів на рахунку підприємства. Тому 

контроль може здійснюватися лише за фактичної документальної перевірки, 

можливість проведення яких на даний момент обмежена законодавчо [4]. 

Суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі 

оподаткування відповідно до п. 291.6 статті 291 ПКУ повинні здійснювати 

розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно 

в грошовій формі (готівковій та / або безготівковій) [1]. Тому для платників 

єдиного податку проводити бартер заборонено. 

Таким чином, проаналізувавши дане питання можна зробити наступні 

висновки:  

 при оподаткуванні бартерних операцій необхідно спиратися на норми 

Податкового кодексу України, що діють для операцій з постачання товарів, 

робіт, послуг; 

 контроль за здійсненням бартерних операцій є складний і потребує 

більш детального підходу; 

 широке застосування бартерних операцій на практиці, може впливати 

на вартість національної валюти. Тому для підвищення економічної ситуації в 

Україні, стабілізації грошової одиниці та зростання інвестиційного клімату в 

країні необхідно удосконалити законодавство в частині регламентації 

бартерних операцій, забезпечити прозорість їх здійснення та простоту і 

ефективність контролю. 
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Невід’ємною складовою стабільного економічного функціонування та 

розвитку будь якого підприємства є формування і вдосконалення системи 

управління персоналу. Одним із методів підвищення якості роботи менеджерів 

є проведення коуч-сесій для виявлення та вирішення проблем як психологічно-

особистісного характеру, так і оптимального функціональння підсистем 

організації.  

Не зважаючи на те, що у світову практику управління коучинг увійшов 

уже понад три десятки років тому, в Україні це поняття залишається новим. 

Теоретичну базу концепцій коучингу становлять праці таких наковців як: 

Е. Стак, М. Джей, Р. Ділтс, М. Даун, Г. Кімс-Хаус, Ф. Сендал, Л. Уітворт, 

Д. Уітмор та ін. Щодо досліджень концепцій коучингу серед вітчизняних 

науковців, можемо виокремити праці таких практиків з менеджмент, а саме: 
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В. Жернового, Ю. Кравченка, О. Тищука, М. Нагара та ін. Слід зазначити, що 

досліджень вітчизняних науковців не так багато, тому питання потребують 

додаткового опрацювання та вирішення. 

Існуючі теорії управління персоналом покликані знизити невизначеність 

оточуючого ринкового середовища та передбачити поведінку учасників 

взаємодії. Ці теорії засновані на практичних інструментах, що певною мірою 

дозволяє визначити, як буде поводити себе співробітник в тій чи іншій ситуації, 

і навіть отримати від нього бажану для компанії поведінку. 

Найкраще з невизначеністю поведінки працівників справляються 

інструменти, що дозволяють працювати з мотивацією співробітників 

максимально гнучко і адаптивно, а в ідеалі  індивідуально. Один з таких 

інструментів  технологія коучингу, яка дозволяє створити індивідуальні умови 

для посилення ефективності роботи для кожного співробітника. Коучинг  це 

безперервне співробітництво, яке допомагає клієнтам досягати реальних 

результатів у своєму особистому і професійному житті. За допомогою процесу 

коучингу клієнти поглиблюють свої знання, підвищують свою ефективність і 

покращують якість життя [2]. Також коучинг розкриває потенціал людини та 

таким чином допомагає йому досягти максимальної віддачі. 

Родоначальниками коучингу вважаються Т. Голв, Т. Дж. Леонард, 

Д. Уітмор. Згідно Оксфордського словника, дієслово «to coach» означає 

«наставляти, тренувати, підказувати, постачати фактами». Але оскільки такі дії 

можна здійснювати різними способами, слід зазначити, що коучинг виражає як 

дію, так і спосіб її вчинення. Результати коучингу головним чином 

забезпечуються відносинами взаємної підтримки між коучем і його підопічним 

засобами і стилем їх комунікації. Але це не навчання в загальноприйнятому 

сенсі, тому що протегований отримує інформацію не від наставника, а 

заохочується коучем для заходження потрібної інформації і ухвалення 

самостійного рішення. При цьому мається на меті підвищення ефективності 

роботи. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

160 

Якість роботи набагато більші залежить від почуття людини і вміння 

слухати і чути інших, ніж від його професійних компетенцій. У свою чергу, 

вміння ставити ефективні питання набагато важливіше, ніж уміння 

директивного керівництва. Тобто у цьому випадку кажемо про внутрішню 

самосвідомість, а наступним кроком на шляху посилення особистої 

ефективності є усвідомлення інших. Внутрішня самосвідомість надає сильну 

здатність щодо успішного керування життям, а усвідомлення інших відкриває 

широкий спектр соціальних умінь. Якщо з’єднати разом ці дві складових, то 

ортимаємо ефективну технологію позитивного впливу на персонал (рис. 1)          

[2, с. 179]. 

Рис. 1. Основа технології менеджмента в стилі коучинг 

 

Якщо говорити про коучинг, як про інтелектуальну технологію, то 

коучинг надає відмінну можливість структурувати процес розумової роботи, 

реалізувати в процесі дослідження ряд наукових підходів, таких як, системний, 

історичний, структурний. При цьому коучинг відіграє в цьому процесі 

інтегруючу роль. 

Коучинг можна розглядати також як метод розвитку особистості, 

оскільки він стимулює розвиток усвідомлення по відношенню не тільки до 

цілей, але і до всіх робочих процесів, сприяє розкриттю і найбільш повного 

застосування унікальних особистих якостей кожного співробітника, що дає 

можливість ефективної ротації персоналу. Головна компетенція коуча – 

задавати питання, при цьому зберігаючи протягом тієї коуч-сесії коуч-позицію, 

Самоусвідомлення Прийняття інших 

Управління собою Соціальні уміння 

Я Інші 

Позитивний 
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коли коуч повністю виключає поради, рекомендації та навчання. Коучинг 

повністю спирається на знання і внутрішній потенціал особистості, 

підтримуючи збалансований досить швидкий розвиток професійних 

компетенцій співробітників. 

Як науковий метод коучинг сприяє коригуванню наявних знань, 

поповнює знання про закономірності та особливості управління, тим самим 

здійснюючи внесок у теорію управління. Коучинг можна охарактеризувати як 

диверсифікований метод дослідження системи управління організації. 

Таким чином, коучинг в сучасному менеджменті являє собою соціальну 

технологію здійснення партнерства з окремими співробітниками та їх групами з 

метою максимального розкриття їх унікальних особистісних якостей і розвитку 

професійних моделей поведінки, посилення внутрішньої мотивації і особистої 

відповідальності співробітників, а також визначення дій і надання підтримки 

для отримання найкращого результату. 
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Враховуючи сучасний стан економіки, більшість підприємств України 

зіткнулися з проблемою нестачі фінансових ресурсів для модернізації та 

розвитку власного виробництва. Банківське інвестиційне кредитування може 

стати не тільки засобом підтримки поточної діяльності підприємств основних 

галузей економіки України, а й рушійною силою у сфері впровадження 

інновацій.  

Дослідженню проблем банківського інвестиційного кредитування 

присвятили свої роботи такі науковці, як О. Барановський, О. Вовчак, 

А. Кузнєцова, Т. Майорова, А. Пересада, Б. Пшик та ін. 

Метою даного дослідження виступає пошук основних проблем та 

напрямів активізації банківського інвестиційного кредитування пріоритетних 

галузей економіки України. 

Інвестиційний кредит має створювати сприятливі умови для розвитку всіх 

сфер і галузей національної економіки України. Він є важливим джерелом 

капітальних вкладень, тому традиційно йому надається важлива роль у 

реконструкції економіки та інвестиційної діяльності. На відміну від інших 

джерел фінансування інвестиційних проектів, важлива роль належить 

банківським інвестиціям [1]. 

Згідно даних поданих на рисунку 1, бачимо, що банки надають перевагу 

кредитуванню підприємств торгівлі (263,9 млрд грн) та переробної 

промисловості (201,2 млрд грн). Менший обсяг кредитів надано підприємствам 

постачання електроенергії, газу (41,8 млрд грн), добувної промисловості 
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(13,5 млрд грн) тощо. Такий інтерес банків до галузі торгівлі та переробної 

промисловості можна пов’язати з їх орієнтацією на експорт та високим рівнем 

дохідності.  

 

Рис. 1 Кредити, надані банками, за видами економічної діяльності  

станом на лютий 2017 р., млн грн 

Примітка: Складено автором за даними [2]. 

 

На нашу думку, враховуючи теперішні економічні та політичні умови, 

пріоритетною галуззю для банківського інвестиційного кредитування повинні 

стати саме паливно-енергетична. Проблема енергомісткості підприємств 

України та енергонезалежності нашої економіки є досить актуальною, 

зрозуміло, що держава як і самі суб’єкти господарювання не мають достатньо 

коштів для впровадження інновацій та проведення переоснащення підприємств. 

Тому саме банківське інвестиційне кредитування може виступити 

альтернативою для розв’язання наявних проблем. З метою відновлення засобів 

виробництва, підприємства можуть залучати кошти за допомогою лізингового 

кредитування. Лізинг дає можливість використання нових високих технологій 
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без значних додаткових капіталовкладень. Також його перевагою є нижчі 

вимоги по заставі, оскільки в лізингу лише обладнання є предметом застави без 

будь-якого додаткового забезпечення [3]. 

Однак, існують певні стримуючі моменти, до них ми можемо віднести: 

- основним стримуючим чинником банківського інвестиційного 

кредитування залишаються високі ставки за кредитами. Це пов’язано з тим, що 

незважаючи на покращення економічної ситуації в країні, банки все ще 

вважають інвестиційне кредитування досить ризиковим, особливо 

кредитування у великих обсягах; 

- фінансово-економічний стан більшості підприємств погіршився, що 

перешкоджає отриманню ними кредитів для стабілізації свого становища; 

- більшість українських банків також переживають скрутні часи, а саме 

спостерігається недостатність вільних ресурсів для кредитування великих 

проектів. 

Таким чином, оскільки банківські установи не мають можливості 

забезпечити підприємства довгостроковими ресурсами на сприятливих умовах, 

то з метою покращення ситуації, слід збільшити частку довгострокових 

ресурсів банку за допомогою створення кращих умов для довгострокових 

вкладів клієнтів, а також здійснити заходи щодо удосконалення системи 

страхування ризиків за банківськими інвестиційними кредитами, що дозволить 

банкам зменшувати відсоткові ставки. 
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У наш час все більше країн залежить від екологічного стану 

навколишнього середовища, що спричинює необхідність якісного 

міжнародного співробітництва в галузі охорони природи. 

Екологічні проблеми стосуються не окремої держави, а всіх, парниковий 

ефект, забруднення повітря та глобальне потепління простежуються на всій 

земній кулі, а не на певній території Землі.  

Вирішення всіх цих проблем можливо лише на базі міжнародного 

співробітництва, що здійснюється на багатосторонній основі. Формами такого 

співробітництва є організація наукових та практичних зустрічей, створення 

міжнародних організацій; укладання офіційних договорів та угод, що 

координують спільні зусилля з охорони природи, а також діяльність 

міжнародних громадських партій та організацій [1]. 

Можна виділити такі проблеми міжнародного значення, які потребують 

розгляду: 

1) Сумісне використання запасів риби, мігруючих тварин і пташок –  

для біогеоценозів не існує державних кордонів. Внаслідок цього виникає багато 

проблем, коли тварини, котрі знаходяться під охороною на території однієї 

країни, стають об’єктом промислу на території іншої [2]. 

2) У навколоземному просторі за останні роки різко зросла кількість 

відходів земного походження – контейнерів зі сміттям, відпрацьованих 

космічних апаратів, котрі спричиняють труднощі в роботі астрономів, 

метеорологів, підвищують небезпеку космічних польотів. 
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3) Забруднення Світового океану нафтою, промисловими стічними 

водами, побутовими відходами з кораблів, контейнерами з радіоактивними 

відходами та затонулими реакторами і боєзарядами атомних підводних човнів. 

4) На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) у ніч 26 

квітня 1986 р. сталася аварія, яка за масштабами викидів радіоактивних речовин 

у довкілля не має аналогів у світі. Відразу після вибуху реактора радіонукліди 

були викинуті на максимальну висоту до 10 км, і саме ці високі радіоактивні 

хмари забруднили території Південної Європи, а потім і країни Африки, 

Північної та Південної Америки, Океанії й Азії. В атмосферу під час 

Чорнобильської катастрофи було викинуто до 100% радіоактивних 

благородних газів, 20-50% ізотопів йоду, 12-30% – цезію і 3-4% інших важких 

радіонуклідів від їхнього вмісту в реакторі. На територіях, забруднених 

унаслідок Чорнобильської катастрофи, опромінення у підвищених дозах 

зазнали не тільки люди, а й без винятку всі компоненти природного 

середовища. Із фоновим опроміненням довкілля, яке за характером 

накопичення є хронічним і латентним, пов’язані певні, вже реалізовані 

радіоекологічні ефекти. При цьому є всі підстави вважати, що у майбутньому 

виявлятимуться ще негативніші наслідки цього опромінення [3]. 

5) Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яке 

скасовує ключові елементи боротьби з глобальним потеплінням. «План чистої 

енергії» мав скоротити викиди парникових газів на електростанціях, які 

працюють на вугіллі, щоб виконати зобов’язання, прийняті в Парижі. Паризька 

угода передбачає відмову урядів від використання викопного палива і 

зменшення викидів двоокису вуглецю з метою стримування глобального 

потепління. Скасування цього плану призведе до створення нових робочих 

місць і знизить залежність Америки від імпортного палива. Декрет 

спрямований як на збільшення викидів, так і на відмову від підготовки до 

майбутніх змін клімату. Указ урізає кошти на підтримку наукових досліджень, 
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які вивчають причини змін клімату і рішення цієї проблеми.  Як наслідок це 

ставить під загрозу життя людства у майбутньому. 

Для вирішення зазначених проблем у світі існує значна кількість 

міжнародних екологічних організацій, які проводять різні наукові дослідження 

впливу діяльності людини на клімат, атмосферу, рослинність і тваринний світ 

тощо. Реалізують ці проекти такі організації, як ЮНЕП (Програма ООН з 

навколишнього середовища, ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури), ЄЕК (Європейська економічна комісія), МАГАТЕ 

(Міжнародна організація з радіологічного захисту), МОК (Міжнародна 

організація з питань зміни клімату), Greenpeace (Зелений світ), Всесвітня 

комісія з навколишнього середовища [4]. 

Україна як європейська держава приєдналася до процесу державного та 

правового регулювання збереження якості природного середовища. У 1991 році 

було створене Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України. Україна бере участь в роботі програми ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП). 

Проблема гармонізації відносин суспільства і природи, охорони 

навколишнього середовища набула глобального значення. Це ставить задачу 

перед людством у розробці ефективних міжнародних механізмів, що 

забезпечують раціональне використання ресурсів планети, їхню охорону та 

екологічну рівновагу. 
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Попри кризові явища, що спостерігаються в українській і світовій 

економіці, є ряд галузей народного господарства, які показують в Україні 

стабільне зростання. Серед них можна виділити і ресторанний бізнес [1].  

Сьогодні ресторанний бізнес особливо актуальний, оскільки саме завдяки 

даній галузі Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію. Сфера 

ресторанного бізнесу підтримує майже два десятка суміжних галузей та 

створює додаткові робочі місця. Ресторанний бізнес в Україні може і мусить 

стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення 

державного та місцевих бюджетів. 

Разом із тим, необхідно відмітити, що ресторанний бізнес є високо 

ризикованим видом бізнесу, тому страхування є невід’ємною його частиною. 

Страхування може захистити ресторанний бізнес від безлічі проблем, 

починаючи із зламаного обладнання і закінчуючи відповідальністю щодо 

судових позовів. Застосування в ресторанній індустрії комплексу страхових 

послуг дозволяє звести до мінімуму збитки від непередбачених подій. Це й 

обумовлює важливість та актуальність дослідження [3]. 

Як будь-яка інша підприємницька діяльність, підприємницька діяльність 

в сфері ресторанного бізнесу супроводжується значною кількістю ризиків, які є 

об’єктом комерційного страхування. При цьому усю сукупність ризиків 

підприємств ресторанного бізнесу можна розділити на загальні і специфічні.  

До найбільш загальних можна віднести вогневі ризики, які в міжнародній 

класифікації мають назву «FLEXA». Такий вид страхування є актуальним для 

підприємств ресторанного бізнесу. Страхування «FLEXA» охоплює ризики 

знищення або пошкодження майна внаслідок пожежі, удару блискавки, вибуху 
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газу, падіння літальних апаратів, їх частин або частин їх вантажу [2]. Градація 

тарифів за даним страховим покриттям є достатньо широкою, хоча загальний їх 

розмір є невисоким (від 0,2% до 1%). 

Специфіка страхування технічних ризиків ресторанного господарства 

сприяла їх виведенню в окрему групу, хоча за своїм змістом вони належать до 

страхування підприємницьких ризиків. Страхування технічних ризиків є 

достатньо стандартизованим видом страхування, має чіткі міжнародні 

позначення. Саме стандартизація робить ці напрямки страхування, як і 

страхування «FLEXA», найбільш придатними для застосування страхування 

об’єктів ресторанного бізнесу в тих підприємствах, які мають іноземні 

інвестиції, або належать до відомих в світі мережених структур. Так, 

загальноприйнятою нормою є те, що надання франшизи обов’язково 

супроводжується страхуванням.  

Стандартизація стосується в першу чергу страхового покриття, яке 

надається за тим чи іншим видом страхування технічних ризиків. Відмінність 

полягає у визначенні страхових тарифів, які диференційовані в залежності від 

об’єкту страхування та оціненого ризику.  

На тому чи іншому етапі діяльності ресторанного господарства 

застосовуються різні види страхового покриття. Окремим додатком до полісу 

страхування підприємств ресторанного бізнесу виступають різноманітні види 

цивільної відповідальності (цивільна відповідальність перед третіми особами; 

цивільна відповідальність орендарів ресторанного комплексу; цивільна 

відповідальність рестораторів за якість страв) [2]. 

Комплексні програми страхування  ресторанного бізнесу включають: 

– страхування майна; 

– страхування товарних запасів; 

– страхування електронного обладнання; 

– страхування збитків від перерви в комерційній діяльності; 

– добровільне медичне страхування персоналу підприємств і 

організацій.; 
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– страхування контейнерів. 

Досить багато страхових компаній концентрують увагу на страхуванні 

відповідальності власників ресторанів.  

Страхові компанії надають компенсацію шкоди, завданої життю, 

здоров’ю або майну:  

– відвідувачів закладу / гостей готелю – через незадовільну якість послуг, 

страв та напоїв (наприклад, отруєння, опік, потрапляння сторонніх предметів у 

їжу), необережні дії персоналу (пролиття червоного вина на одяг клієнта) та 

інші фактори (наприклад, у разі травми через падіння на слизькій підлозі тощо);  

– власників орендованого приміщення та сусідніх приміщень через 

пожежу, затоплення тощо;  

– інших третіх осіб – наприклад, у разі падіння вивісок, рекламних 

плакатів, інших елементів екстер’єру та інтер’єру закладу тощо [4]. 

До об’єктів, що підлягають страхуванню входить:  

– майно підприємства (будинки, споруди, внутрішнє оздоблення будівель 

та приміщень, в тому числі індивідуальні авторські проекти, оформлення 

ресторанів, технологічне, торгове та інше обладнання, устаткування 

автоматичної групи вхідних дверей, ліфти, інше обладнання основного і VIP 

залів, включаючи барні стійки, електронне обладнання, меблі, інструмент, 

інвентар, в тому числі столові прилади, посуд тощо, готівка, що знаходиться на 

зберіганні у сейфі, спеціальних сховищах, броньованих приміщеннях, а також у 

касових апаратах, товарний запас алкогольної та тютюнової продукції, 

продуктів харчування, напівфабрикатів, збитки підприємства, пов’язані з 

необхідністю розчищення території після страхового випадку, вивезення 

сміття, зламу будівель, утилізацією майна);  

– страхування збитків від перерви у діяльності підприємства (компенсація 

непрямих збитків, які підприємство зазнає у результаті настання страхової події 

у відношенні застрахованого майна);  

– страхування відповідальності (всі витрати, пов’язані з відповідальністю 

підприємства перед третіми особами, включаючи відвідувачів) [5]. 
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Таким чином, як показує вітчизняний досвід та теоретичні напрацювання, 

страхування ризиків ресторанного бізнесу має слабкий розвиток цього 

сегмента. Переважна більшість страхових компаній не мають спеціалізованих 

програм у страхуванні ресторанного бізнесу, присутній високий рівень 

варіативності страхового покриття і вартості страхування, відсутні єдині 

підходи до уніфікації страхових послуг в даній сфері, кількість страховиків, які 

намагаються розвивати цей напрям страхування, є достатньо обмеженим, що 

надає їм суттєві конкурентні переваги. Але, незважаючи на негативні сторони 

розвитку, страхування ресторанного бізнесу залишається перспективним 

напрямом для страховиків, які намагаються розвивати цей напрям страхування, 

оскільки обмеженість останніх надає їм суттєві конкурентні переваги. 
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Основною ознакою загального потенціалу підприємства є власний 

капітал. Величина власного капіталу підприємства характеризує його 

платоспроможність та забезпеченість коштами для покриття зобов’язань. 

Динаміка та структура власного капіталу є ключовими показниками, що 

визначають фінансовий стан підприємства. 

Проблеми обліку формування та використання власного капіталу були 

досліджені такими вченими як: Ф.Ф. Бутинець, В.М. Пархоменко, С.Ф. Голов 

та ін. Незважаючи на те, що обліку власного капіталу присвячено багато праць, 

й на даний час існує проблема удосконалення методології бухгалтерського 

обліку власного капіталу з урахуванням сучасних вимог обліку та 

міжнародного досвіду. 

Перед початком розгляду особливостей методології обліку власного 

капіталу, потрібно з’ясувати суть цієї економічної категорії.  

Ф.Ф. Бутинець стверджує: «Власний капітал – загальна засобів 

підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним 

для формування його активів» [1, с. 742]. У свою чергу Голов С.Ф. вважає: 

«Власний капітал формується акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в 

обмін на реалізовані їм акції» [2, с. 803]. 

Законодавчо закріплене поняття «власний капітал» відображено у 

НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Власний капітал – це 

частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов’язань [3]. Основними складовими власного капіталу є статутний 

(пайовий) капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Іншими 
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складовими, які можуть коригувати власний капітал у бік збільшення чи 

зменшення, є додатковий, неоплачений та вилучений капітал. 

Зважаючи на те, що інформація про власний капітал  використовується 

кредиторами для оцінювання кредитоспроможності підприємства, облік даної 

категорії є дуже важливим. Оскільки недостовірна фінансова звітність та 

неправильний облік можуть призвести до судових позовів з боку зовнішніх 

користувачів бухгалтерської інформації, які співпрацюють з підприємством. 

Також, облік власного капіталу відіграє важливу роль у відносинах між 

власниками підприємства, оскільки прибуток зазвичай розподіляється між 

власниками чи засновниками підприємства пропорційно їх частці у статутному 

капіталі. 

Річна фінансова звітність – основне джерело інформації для аналізу 

величини власного капіталу. До такої звітності належать: форма №1 «Баланс», 

форма №4 «Звіт про власний капітал». Доцільно використовувати допоміжні 

розрахункові таблиці для зручності заповнення форм фінансової звітності. 

Формування власного капіталу залежить від організаційно-правової 

форми підприємства, а також від вимог з приводу мінімального розміру 

статутного капіталу, що встановлені чинним законодавством. 

Дослідивши низку наукових публікацій, можна виділити ряд недоліків 

обліку власного капіталу, а саме: 

1) неврахування впливу економічних факторів на величину власного 

капіталу (наприклад, інфляції); 

2) відсутність окремого стандарту з обліку власного капіталу; 

3) недосконалість аналітичного обліку за окремими складовими власного 

капіталу; 

4) відсутність нормативно-методичних рекомендацій щодо обліку 

власного капіталу. 

На даний час актуальною є проблема з приводу формування власних 

фінансових ресурсів. Наявність такої інформації забезпечує можливість 
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залучення власних фінансових ресурсів з різного роду джерел у відповідності 

до потреб його розвитку в майбутньому [4, с. 136]. 

Отже, основними напрямками підвищення ефективності обліку власного 

капіталу підприємства можуть бути: 

1) створення резерву страхування майна від втрат в умовах інфляції; 

2) удосконалення звітності із власного капіталу, що є основою для 

управлінського обліку, а саме прийняття управлінських рішень;  

3) відкриття додаткових аналітичних рахунків, для забезпечення більш 

точної інформації; 

4) оптимізація структури власного капіталу (наприклад, максимізація 

ринкової вартості підприємства або мінімізація середньозваженої вартості 

капіталу). 

Отже, формування та облік власного капіталу на підприємстві має свої 

особливості. Важливим елементом удосконалення методології обліку власного 

капіталу є детальне дослідження цих особливостей. Оскільки, система 

формування та обліку власного капіталу в Україні має певні недоліки. Тому, 

можна зробити висновок, що проблеми формування та обліку власного капіталу 

є актуальними та потребують подальшого вирішення. 
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Банківські установи у своїй діяльності використовують велику кількість 

залучених ресурсів, таким чином на них лягає велика відповідальність в їх 

правильному використанні, особливо це стосується сьогодення, коли в країні 

нестабільна економічна ситуація та здійснюється реформування банківського 

сектору Національним банком України. 

Метою дослідження є дослідження ролі залучених коштів в організації 

діяльності банку. 

Для банків у ринковій економіці характерним є те, що вони виконують 

роль фінансових посередників, акумулюючи вільні грошові кошти юридичних 

осіб та заощадження фізичних осіб та в вкладаючи їх в активи, таким чином на 

відсотковій різниці отримуючи дохід. Особливістю банківської діяльності є те, 

що більшу частину його ресурсів складають залученні кошти (табл. 1). В 

європейських банках ідеальним вважається стан, коли 92% ресурсів банку 

складають залучені кошти [1]. 

Таблиця 1 

Структура ресурсної бази українських банків за 2014-2016 роки 

Показник 
01.01.2015, 

тис. грн 

Питома 

вага,% 

01.01.2016, 

тис. грн 

Питома 

вага,% 

01.01.2017, 

тис. грн 

Питома 

вага,% 

Зобов’язання 1,168,655,263 88,76 1,126,664,334  92,32 1,119,163,748 90,05 

Власний 

капітал 
148,062,606 

11,24 
93,670,259  

7,68 
123,687,446 

9,95 

Пасиви 1,316,717,870 100,00 1,220,334,593  100,00 1,242,851,194 100,00 

Джерело: побудовано автором за [3] 
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З таблиці 1 видно, що переважну частину ресурсів українських банків у 

2014-2016 роках складали саме його зобов’язання. Питома вага залучених 

коштів в пасивах банків знаходилась в межах від 88,76% до 92,32%. Середній 

відсоток зобов’язань в структурі капіталу вітчизняних банків досягнув 

«Європейського ідеалу» в 92% лише в 2015 році зменшившись у 2017 до 

позначки 90,05%. 

Слід зазначити, що залучення коштів банку досить складний процес, що 

потребує системного підходу: починаючи від аналізу ринку, заощаджень 

населення, довіри клієнтів до банківської системи та закінчуючи розробкою 

ефективних політик управління залученими ресурсами. 

Особливість українського ринку фінансових ресурсів полягає у його 

вразливості до зовнішніх економічних та політичних змін через брак 

упевненості вкладників у надійності власних заощаджень [2]. 

Левову частину зобов’язань, банки мають у вигляді депозитів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Частка депозитів у залученому капіталі українських банків за 2014-2016 роки 

Показник 01.01.2015, 

тис. грн 

Питома 

вага,% 

01.01.2016, 

тис. грн 

Питома 

вага, % 

01.01.2017, 

тис. грн 

Питома 

вага, % 

Депозити клієнтів 718,205,962 61,46 749,056,971 66,48 849,911,788 75,94 

Зобов’язання 1,168,655,263 100,00 1,126,664,334 100,00 1,119,163,748 100,00 

Джерело: побудовано автором за [3] 

 

Відповідно до таблиці 2, найбільшу питому вагу в зобов’язаннях 

українських банків протягом 2014-2016 років займають депозити юридичних та 

фізичних осіб, яка заходилась в межах від 61,46% до 75,94%, а оскільки основу 

ресурсної бази банку складають залучені кошти, то можна зробити висновок, 

що найбільший вплив на формування ресурсного потенціалу, тому банки 

повинні максимально ефективно використовувати наявні інструменти для 

залучення тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки. Маючи 

конкурентну перевагу в боротьбі за клієнтів, банк отримує ширші можливості 
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для розміщення їх в активах, таким чином збільшуючи можливості для 

отримання додаткового прибутку. 

Отже, можна зробити підсумувати, що для фінансування потреб 

української економіки українським банкам потрібно уважніше здійснювати 

формування ресурсів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, дослідити 

мотиви формування заощаджень діючих та потенційних вкладників. 
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Одним із питань, яке викликає гарячі суперечки, як в межах, так і за 

межами наукового співтовариства, є питання про етичну сторону досліджень, 

які проводяться на тваринах. Кількість громадських угрупувань, які виступають 

на захист тварин, постійно зростає, а їх члени стають все більш активними та 

войовничими. Найбільш радикальні активісти руху за права тварин вважають, 

що цінність життя всіх живих істот може бути проранжована у відповідності з 

їх здатністю відчувати біль. 
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У сучасному світі боротьба за гуманне ставлення до тварин є одним із 

ключових показників цивілізованості суспільства. Людство уже давно 

підтвердило своє бажання захистити тваринний світ від протиправних 

посягань, і причина цього криється у багатьох аспектах. Морально-етичне 

ставлення людей до тварин – це надзвичайно мінливий, комплексний та 

залежний від змін соціально-економічних формацій і науково-технічного 

прогресу феномен, що охоплює усю історію людської цивілізації. На перший 

погляд видається, що експлуатація тварин, їхніх корисних властивостей з 

утилітарних, корисливих мотивів, завжди була домінуючою в суспільній 

свідомості, поряд із природним відчуттям милосердя. Насправді ж, ставлення 

людей до тварин пройшло довгий шлях еволюції, яку С. Фішер свого часу 

поділив на декілька етапів:  

1) привілейований стан тварин; 

2) рівність людей і тварин; 

3) експлуатація тварин; 

4) сучасне визнання за тваринами окремих прав та зняття з них будь-якої 

відповідальності за їхні вчинки. 

Основне етичне питання у ставленні людини до тварин може бути 

сформульоване як питання про право тварин на існування безвідносно до їх 

користі для людини. Жорстоке поводження з тваринами є проявом аморальної 

поведінки людини, яке свідчить не лише про відверте нехтування природними 

правами представників тваринного світу та загальновизнаними суспільними 

цінностями, але й може призвести до «викривлення» психіки оточуючих людей, 

переосмислення ними бачення подальшого співіснування людей з іншими 

представниками живої природи  

Жорстоке поводження з тваринами сприймається очевидцями та 

власниками постраждалих тварин, зокрема неповнолітніми особами, як 

ослаблення соціального контролю, що породжує занепокоєння, почуття страху 

й уразливості. Порівняно вагомішим наслідком знущань з тварин є те, що 
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засвоєні моделі деструктивної поведінки можуть надалі повторюватися в 

тяжчій формі. Жорстоке поводження з тваринами свідчить про ймовірність 

переходу в майбутньому до різних форм насильства над людьми. 

Стандарти та норми поводження з тваринами на теперішній час в Україні 

знаходяться на належному рівні, але норми, прописані на папері, практично не 

реалізуються. Така ситуація свідчить про небажання відповідних органів 

державної влади України приєднуватися до руху щодо унеможливлення 

жорстокого поводження з тваринами, наслідком чого є й недосконалість 

правового регулювання та правозастосовної діяльності щодо захисту тварин на 

внутрішньодержавному рівні. 

Способи вчинення жорстокого поводження з тваринами можна умовно 

поділити на активні (дії) та пасивні (свідома бездіяльність). До активних 

способів належать завдання ударів, порізів, вогнепальні поранення, 

травматична ампутація частин тіла, розчленування, розтин живої тварини. Під 

пасивними, у свою чергу, розуміється умисне позбавлення хребетної тварини 

їжі, води, доступу до повітря, утримання у затісних клітках, а також залишення 

тварини без ветеринарної допомоги, що спричинило значні страждання. 

У 2016 році було зафіксовано резонансну справу, на Тернопільщині,в 

мережу Інтернет було оприлюднено відеоролик про знущання над кошеням. Як 

з’ясувалося, «режисерами» та героями ролика стали студенти одного з 

волинських технікумів Людмила Стропова та її приятель Вадим Пряхін. На 

відео зафіксовано сюжети, як поміщали кошеня в увімкнену електричну 

духовку, пральну машину, морозильну камеру, а також скидали його  з 

балкону. У результаті проведення комплексної мистецтвознавчої та 

психологічної експертизи телефону дівчини було встановлено, що відеозапис 

містить сцени жорстокого поводження з тваринами та пропагує культ 

насильства і жорстокості [3]. 

Отже, під терміном «жорстоке поводженням з тваринами» розуміють 

умисне посягання на встановлений порядок утримання та поводження з ними 
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шляхом заподіяння істотного фізичного болю та / або особливих страждань, що 

можуть призвести до каліцтва або смерті хребетної тварини. До типових сфер 

жорстокого поводження з тваринами належать сімейно-побутова, патологічна, 

у мисливстві, сільському господарстві, розважально-видовищному бізнесі. 
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Упродовж всього свого існування людства для купівлі, продажу товарів 

та послуг застосовувалися різні види розрахункових операцій. З розвитком 

суспільства ці процеси удосконалювались і вже в даний час, при наявності 

сталої грошової одиниці, впроваджуються в життя найрізноманітніші 

розрахункові інструменти. Одним з інструментів сучасних розрахункових 

операцій є платіжна картка. 

Об’єктом дослідження є класифікація пластикових карток, які 

використовуються в банківських операціях для здійснення банківських 
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розрахунків. За допомогою різного виду пластикових карток можна 

скористатися наступними послугами: 

- отримати готівку через банкомати; 

- отримати інформацію на запит про стан рахунку; 

- здійснити переказ коштів на іншу платіжну картку. 

Розрахунки пластиковими картками регулюються чинним 

законодавством, зокрема нормативними положеннями та актами НБУ. 

Платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в 

установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 

використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку Клієнта або 

Банку, а також інших видів операцій, визначених ДКБО. Тож, щоб зрозуміти 

що вона собою являє, які послуги надаються власникові пластикової картки 

необхідно розглянути це питання більш детально. 

Ряд науковців при класифікації платіжних карт пропонують різні 

критерії, зокрема запропоновано наступну їх класифікацію [1]: 

За функціональними характеристиками банківські картки поділяють на: 

 дебетову (яка дає змогу розпоряджатися грошима в межах залишку 

коштів на кореспондентському рахунку); 

 кредитну (яка допускає використання коштів понад наявну на рахунку 

суму, але в межах встановленого банком ліміту кредитування). 

За характером рахунків розрізняють: 

 власну картку (яка дає можливість фізичній особі розпоряджатися 

власними картковими рахунками); 

 корпоративну картку (яка дає змогу фізичній особі розпоряджатися 

картковим рахунком юридичної особи). 

За технічними параметрами:  

 картки з магнітною стрічкою (магнітна доріжка мітить закодовану 

інформацію про власника картки); 

 картки з мікропроцесором (є більш безпечнішою, однак дорожчою). 

Група авторів [2] пропонують таку класифікацію: 
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Залежно від типу платіжної системи виокремлюють платіжні картки:  

 локальні (внутрішньодержавні); 

 локальні (міжнародні). 

За характером власника розрізняють: 

 особисті платіжні картки (які емітовані на ім’я клієнта – фізичної особи, 

що не є суб’єктом підприємницької діяльності); 

 корпоративні платіжні картки (дають змогу її держателю здійснювати 

операції за картрахунком юридичної особи або фізичної особи – 

підприємця). 

За типом носія ідентифікаційної інформації розрізняють: 

 платіжні картки з магнітною смугою (що дає змогу зберігати інформацію 

призначену для ідентифікації картки, та зчитувати її спеціальним 

пристроєм); 

 платіжні картки з мікросхемою або смарт – картки (на яких розміщені 

інтегральні мікросхеми – чіпи, що є носіями та обробниками 

інформації); 

 суміщені платіжні картки. 

За методом нанесення ідентифікаційних даних на картку:  

 ембосовані (коли інформація витискається на карті); 

 неембосовані (коли інформація друкується на картці, ці картки, як 

правило, призначенні для електронного використання). 

За ступенем пільг для користувачів платіжні картки можна поділити на: 

 стандартні (призначені для пересічного клієнта, зокрема для одержання 

заробітної плати, оплати товарів); 

 класичні (бізнес) картки (держателі яких користуються низкою 

додаткових послуг, зокрема брати участь у різноманітних програмах 

кредитування, одержувати дисконти і бонуси торговців); 

 голд (золоті) – елітні картки що підтримують елітний статус власника та 

для яких характерним є надання низки пільг зі страхування та 

обслуговування; 
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 платинум (картки для тих,кому недостатньо переваг золотих карт як за 

рівнем сервісу, так і за статусом); 

 найелітніші (картки, які призначені для держателів, що належать до 

вузького елітного кола осіб). 

Залежно від умов, за якими здійснюються розрахунки за операціями з 

використанням платіжних карток: 

 дебетові (за допомогою яких здійснюються операції в межах залишку 

коштів,які обліковуються на рахунку власника картки); 

 кредитні (картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власникам 

кредитної лінії, за рахунок і в межах яких здійснюються операції за 

допомогою цих карток). 

Найбільш затребуваними на ринку платіжних карт є: 

 кредитні картки, які використовуються для оплати різних товарів і послуг 

за рахунок кредиту, наданого клієнту банку або спеціальною сервісною 

компанією; 

 кредитні картки, які використовуються для певного виду послуг за рахунок 

кредиту, що фінансується в межах встановленого ліміту; 

 картки, що використовуються для гарантії чекових платежів; 

 дебетові картки, які використовуються для оплати товарів і послуг, 

отримання готівки в банківських автоматах шляхом прямого списання з 

рахунку клієнта необхідної суми грошей; 

 картки для електронних банківських автоматів. Вони є різновидом 

дебетових карток і призначені для отримання готівки на рахунок клієнта 

[3]. 

Отже, обіг платіжних карт в Україні знаходиться в активній фазі 

розвитку, що свідчить про його інноваційний характер. Позитивними 

сторонами цього процесу є: 

 картка безпечніше та зручніше  за гаманець; 

 картка полегшує нам життя; 

 ми можемо розрахуватися нею в різних мережах; 
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 картковий рахунок може бути  відкритий у гривнях, доларах та іншій 

валюті або ж у двох різних валютах водночас, що дає економію за 

рахунок зменшення витрат на конвертацію валют; 

 щомісяця банк, у якому у власника платіжної картки відкритий 

картрахунок, здійснює нарахування відсотків на залишок грошових 

коштів на картрахунку. 
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Відтік умів – це процес виїзду з країни або певного регіону фахівців та 

вчених з метою знаходження кращих умов для реалізації своїх здібностей. У 

зв’язку з цим процесом країни, з яких виїжджають фахівці, отримують дуже 

значний економічний, культурний, а іноді і політичний збиток, а країни, що 

приймають й забезпечують фахівців-емігрантів, здобувають величезний та 
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дешевий інтелектуальний капітал. Трудова міграція розпочалася ще з давніх 

часів. Тоді мігрантами були жителі Закарпаття, Буковини та Галичини. Люди 

тікали від безробіття, безземелля та інших економічних негараздів. На жаль 

така проблема актуальна в Україні й зараз. Тому я вважаю, що вона потребує 

негайного вирішення. 

Пошуки кращих заробітків почалися в Україні не сьогодні і не вчора. Але 

в останній рік народ відверто шукає, куди б поїхати, щоб просто заробити. 

Влада при цьому традиційно не помічає «чемоданного настрою» населення, а 

даремно. 

Те, чому у нас люди отримують найменшу зарплату в Європі, можна 

пояснити безліччю об’єктивних і суб’єктивних факторів – від рівня 

продуктивності праці до банальної жадібності роботодавця. Але головний 

фактор – економічний. 

Протягом останніх років кількість емігрантів значно збільшилася, 

особливо до США та Канади. Сюди переїжджають фахівці з системного 

аналізу, програмування, біології та комп’ютеризації. Збільшується кількість 

українців, які надають перевагу роботі в країнах ЄС і навіть готові залишити 

європейський континент у пошуках кращих умов життя. У свою чергу ринок 

трудової міграції до Росії поступово скорочується через воєнні дії на сході та 

анексію Криму. Лідером серед країн ЄС, що прийняв найбільше трудових 

мігрантів, стала Польща. Водночас такими країнами стали і Німеччина, Італія, 

Чехія та країни Скандинавії. Основними видами діяльності, в яких зайняті 

працівники-мігранти є: сільське господарство, будівництво, домашнє 

господарство та сфери торгівлі та сервісу [1]. 

Представники творчих професій – композитори, письменники, 

художники, які досягли світового визнання і хочуть заробляти лише 

улюбленою справою – емігрують до Великобританії. Ця країна є однією з 

найбільш стабільних і благополучних країн світу.  
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Покоївками, прибиральницями, офіціантками, а також доглядальницями 

працюють наші українки за кордоном. Чоловіки переважно працюють на 

будівництві.  

На жаль, точно оцінити весь обсяг міграційного потоку неможливо: 

більшість українців працює за кордоном нелегально. Починаючи від сезонних 

зборів ягід в сусідній Польщі і закінчуючи будівництвами і сільгоспроботами 

по всій Європі, українських громадян не побачиш в загальній статистиці ні ЄС, 

ні України. Тільки за обсягами грошових переказів з-за кордону можна 

поверхнево оцінити кількість наших співгромадян, які працюють за кордоном. 

Але не всі задоволені від життя за кордоном. Зазвичай, повернутися назад 

хочуть ті, хто мав якийсь високий певний статус на батьківщині. Наприклад, 

якщо людина в Україні мала відоме ім’я на радіо чи телебаченні, то їй зовсім не 

хочеться продавати булочки в придорожньому кафе. Або ж будучи в Україні 

викладачем коледжу, мати вищу кваліфікаційну категорію, бути майстром своєї 

справи на батьківщині, а в Канаді працювати на фермі. Багато трапляється 

випадків, коли мігранти стають жертвами ненормованого робочого дня, 

недотримання техніки безпеки, виконання небезпечних для здоров’я робіт та 

невчасно виплаченої заробітної плати. Заробітчанам загрожує стати жертвами 

торгівлі людьми. Також проблемною є медична допомога, яка надається 

нелегально. 

Хоч основним позитивним наслідком української трудової міграції і 

називають додаткове надходження в Україну значних фінансових потоків, але 

ніхто не задумується про те, що ми втрачаємо найдорожче – своїх людей. А 

скільки дітей виростає, спілкуючись з батьками лише в Skype і кожен Новий рік 

вони загадують лише одне бажання – побачити своїх маму і тата. 

На мою думку головною проблемою трудової міграції є те, що немає 

ніякої стратегії захисту й розвитку духовно-інтелектуального ресурсу нації. 

Люди хочуть реалізувати себе професійно, але велика кількість освічених 
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людей змушені виконувати некваліфіковану, низькооплачувану роботу, аби 

мати забезпечене життя. 

То чому ж в нашій країні на державному рівні ніхто не хоче вивчати 

відплив фахівців за кордон, чому не ведеться належний державний 

статистичний облік? Ми втрачаємо людей, які могли б прославити нашу 

батьківщину своїми відкриттями. Держава, замість того щоб турбуватися про 

створення робочих місць в Україні, вирішила зайнятися соціальною опікою 

трудових мігрантів. Справа хороша, ось тільки чи погодяться заробітчани мати 

справу з владою, яка змусила їх покинути будинок в пошуках їжі. 

Отже, Україна повинна на правовій основі входити в міграційний процес. 

Це повинно стати стратегією нашої зовнішньої та внутрішньої політики. 

Потрібно прийняти концепцію національної міграційної політики й розробити 

відповідну стратегію для регулювання процесів трудової міграції. Міграційна 

політика України повинна захистити державу від потоків нелегальної міграції з 

інших країн та сприяти поверненню їх до України [2]. Потрібно зробити все, 

щоб молодь розбудовувала свою країну. Тільки радикальні кроки в молодіжній, 

соціальній політиці можуть уберегти нас від прірви. Адже майбутнє 

батьківщини в руках її народу. І хто як не ми повинні збагачувати її здобутки 

все новими і новими відкриттями. Щоб звання «українець» звучало гордо. 
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Постановка проблеми. Основні засоби підприємства у процесі 

експлуатації мають властивість зношуватися, втрачати свої первісні 

властивості. З метою накопичення фінансових ресурсів для подальшої заміни 

використовуваних об’єктів на нові підприємства поступово протягом строку їх 

корисної експлуатації нараховують амортизацію. Одним з головних 

нормативних документів, яким керуються бухгалтери підприємств під час 

нарахування амортизації основних засобів, є положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку (П(с)БО) 7 [1]. Нарахування амортизації основних 

засобів у податковому обліку, закладене у Податковому кодексі України [2], 

багато в чому схоже з бухгалтерським обліком, хоча є й певні відмінності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки основні засоби є 

однією з головних складових активу балансу, а відповідно нарахування 

амортизації впливає на фінансовий результат, то багато науковців приділяють 

увагу цьому питанню. Дослідженням даної проблеми присвячені праці 

наступних науковців: Л. Косовиць, Р. Грачової, М. Баканова, І. Бланка, 

С. Голова, В. Костюченко, І. Голошевича, Г. Кірейцева, В. Савчука, 

С. Євтушенка, І. Чалого та інших. Це свідчить про те, що проблема 

застосування амортизаційної політики на підприємстві потребує глибокого 

дослідження і є актуальною. 

Тому вважаємо за необхідне здійснити порівняння нарахування 

амортизації відповідно до П(с)БО 7 «Основні засоби» та Податкового кодексу 
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України, щоб визначити шляхи удосконалення обліку та облікової політики 

підприємств. 

Нині діючий Податковий кодекс усунув багато розбіжностей у 

фінансовому та податковому обліку амортизації. ПКУ вдосконалив 

класифікацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. 

Згідно з податковим законодавством оборотні активи поділяються на 

16 груп (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не 

пов’язаних з будівництвом; будівлі, споруди, передавальні пристрої; машини та 

обладнання; транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар; тварини; 

багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні 

необоротні матеріальні активи; тимчасові (не титульні) споруди; природні 

ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; довгострокові біологічні активи) 

[2]. Зафіксована у кодексі податкова класифікація основних засобів повністю 

відповідає бухгалтерській і побудована згідно з діючим Планом рахунків 

бухгалтерського обліку. 

На сьогоднішній день в податковому обліку амортизація нараховується на 

кожний об’єкт основних засобів помісячно, що також не суперечить П(С)БО, а 

підприємство має право самостійно обирати метод нарахування амортизації, що 

підтверджує п. 145.1.9, а саме: «Нарахування амортизації в цілях оподаткування 

здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову 

політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі 

зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його 

використання» [2, с. 196].  

Також, в податковому обліку визначені такі поняття як «первісна 

вартість», «залишкова вартість», «вартість, яка амортизується», що 

максимально наближає методику податкового обліку до фінансового. Тепер у 

бухгалтера немає необхідності ведення подвійного обліку нарахування 

амортизації і дані податкового та фінансового обліку будуть тотожними, у 

фінансовій і податковій звітності зникли розбіжності по сумам нарахованої 
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амортизації, що, в свою чергу, зменшує розбіжності між розміром прибутку або 

збитку підприємства за звітний період [3, с. 108].  

Із прийняттям Податкового кодексу України суттєво змінились підходи 

до обліку амортизації необоротних активів та методики нарахування 

амортизації у податковому обліку. За останнє десятиріччя вперше з’явилась 

реальна перспектива для об’єднання податкового та фінансового обліку в єдине 

ціле, оскільки ця проблема постійно хвилювала як бухгалтерів-практиків, так і 

науковців. Крім того, новий Податковий кодекс на законодавчому рівні 

уточнив класифікацію необоротних активів і максимально наблизив її до 

потреб фінансового обліку. 

Висновки. Запровадження Податкового кодексу зробило суттєвий крок до 

зближення податкового і фінансового обліку і частково усунуло розбіжності в 

питаннях обліку амортизації необоротних активів. Новий порядок податкового 

обліку основних засобів досить серйозно відрізняється від звичного нам раніше. 

Це дало можливість зменшити протиріччя між податковим законодавством і 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, полегшити роботу 

бухгалтерської служби підприємств і відображати у звітності більш реальну 

інформацію про суми нарахованої амортизації за звітний період. 
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Останнім часом зміна умов банківської діяльності стимулювала пошук 

нових підходів до управління капіталом банку, які б нівелювали недоліки, 

пов’язані з обмеженою можливістю врахування ризиків, ретроспективного 

характеру оцінки, а також короткою терміновістю дослідження. Так, провідні 

банки світу як альтернативну стратегію управління капіталом, ризиками, 

підвищення рівня ліквідності та забезпечення фінансової стійкості почали 

застосовувати концепцію економічного капіталу. Однак у діяльності 

вітчизняних банків дана концепція фактично не використовується. 

Економічний капітал є інтегральною частиною фінансового інституту. В 

обсязі економічного капіталу і ефективності процесу його розрахунку 

зацікавлені зовнішні і внутрішні по відношенню до банку органи та організації, 

такі як керівництво банку, органи нагляду, акціонери та рейтингові агентства. 

Переслідуючи свої специфічні цілі, кожна із зацікавлених сторін орієнтується 

на даний показник [1]. 

Розглядаючи різні тлумачення економічного капіталу банку, можна 

виокремити два основні погляди: перший – визначає економічний капітал банку 

через суму капіталів виражених у грошовій формі, потрібних для оплати 

певного комплексу конкретних ризиків ,а також з метою отримання прибутку; 

другий – визначає економічний капітал банку як най-надійніший та 

найстійкіший компонент регулятивного капіталу, здатного покрити певну 

сукупність ризиків і результат їх комплексної взаємодії [2]. 

Управляючи економічним капіталом банк отримує такі гарантії [3]: 

 створення доданої вартості для акціонерів; 
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 можливість інтегрування непередбачених втрат з певним рівнем 

значущості від різних видів ризику; 

 ефективність розподілу коштів по різним бізнес-підрозділам; 

 достовірну оцінку ефективності діяльності підрозділів з урахуванням 

рівня ризику. 

Упровадження економічного капіталу є комплексним і перспективним 

процесом. Підхід до впровадження концепції економічного капіталу потрібно 

починати з детального аналізу та оцінки кожного етапу побудови моделі [4]: 

 виявлення ризиків; 

 концентрація на істотних ризиках; 

 побудова системи кількісних показників; 

 перетворення кількісно невимірних ризиків; 

 стрес-тестування, бек-тестування і бенчмаркінг; 

 самооцінка ефективності моделі; 

 оцінка застосованості до потреб ринку; 

 формалізація і незалежний аудит процесу. 

Сучасне управління економічним капіталом концентрується не тільки на 

ідентифікації всіх факторів ризику, а й на розгляді наступних 

взаємозв’язків:між окремими факторами ризику кожного типу ризику 

(наприклад, процентний, валютний, акціонерний, товарний ризик в структурі 

ринкового ризику);між окремими типами ризику.При цьому оцінюється як 

внутрішня кореляція ризику (між різними позиціями), так і зовнішня (між 

різними позиціями, факторами і видами ризиків). 

Розраховуючи економічний капітал виникає багато складних проблем як 

концептуальних, так і прикладних. Основна проблема полягає в тому,що 

розрахунок є верхівкою економічного аналізу вартості банку і не 

аналізуєрозподіл зміни вартості активів, а орієнтується на 

визначенняпотрібного капіталу з вибраним довірчим рівнем. Водночас 

економічна реальність є набагато складнішою від такого спрощеного 
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механізму. Попри це,економічний капітал на сьогодні є одним з можливих 

способів оцінити потрібний розмір капіталу, тому що він базується на моделі 

ризик-менеджменту, що є більш достовірнішою, ніж бухгалтерський або 

регуляторний підходи. Головною характеристико економічного капіталу є 

те,що його величину можна прирівняти з наявним капіталом банку,саме це 

відіграє важливу роль у прийнятті управлінських рішень у сфері управління 

ризиками [5]. 

Розглянувши концепцію економічного капіталу банку, варто відзначити, 

що цей показник має дуже важливу рольта виступає індикатором безпечної та 

стійкої роботи банківських установ, також дає можливість реалізації 

кількісного розрахунку ризиків, якими володіє банк, показуючи при цьому 

рівень ризиковості проведеної ним діяльності,підвищує якість управління 

капіталом. Введення концепції з розрахунку економічного капіталузосередить 

концентрацію уваги менеджменту на ході внутрішньо-банківських процесів, 

об’єднаних з управлінням ризиками, що дозволить у майбутньому уникнути 

різних загроз. 
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Об’єктивно закономірні глобалізаційні та інтеграційні процеси, що 

охоплюють різні сфери діяльності, також мають значний вплив на ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єктів державного 

сектору, зокрема в законодавчому аспекті. Проблема модифікації національної 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності шляхом впровадження 

національних стандартів, а також розробка дієвих механізмів, єдиних 

методологічних засад удосконалення обліку та звітності, їх адаптації відповідно 

до вимог міжнародних стандартів відображає актуальність даного питання. 

З метою покращення якості та порівнюваності інформації, наведеної у 

фінансовій звітності суб’єктів господарювання державного сектору, для 

забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової 

звітності суб’єктів господарювання на основі Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі Міністерством фінансів України 

розроблено та затверджено низку НП(С)БОДС, з яких частина регламентує 

формування фінансової звітності. Узгодження НП(С)БОДС з МСБОДС 

наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Зіставлення національних та міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку в державному секторі [1-5] 

НП(С)БОДС МСБОДС 

101 Подання фінансової звітності 

1 Подання фінансових звітів 

2 Звіт про рух грошових коштів 

8 
Фінансова звітність про частки у 

спільних підприємствах 

14 Події після дати звітності 
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102 Консолідована фінансова звітність 6 

Консолідовані фінансові звіти та облік 

контрольованих суб’єктів 

господарювання 

103 Фінансова звітність за сегментами 18 Звітність за сегментами 

105 
Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції 
10 

Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції 

 

Завданням даних стандартів є:  

- визначення складу, форм, принципів підготовки та подання 

фінансової звітності в державному секторі, встановлення загальних вимог до 

визнання та розкриття її елементів [2]; 

- відображення порядку складання консолідованої фінансової 

звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання 

консолідованої фінансової звітності [3]; 

- визначення принципів та методологічних засад формування 

інформації  про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов’язання 

звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності [4]; 

- встановлення порядку коригування фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності в умовах гіперінфляції і загальних вимог до 

розкриття інформації про коригування у примітках до фінансової звітності [5]. 

Згідно з НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» фінансова 

звітність являє собою бухгалтерську звітність, що містить інформацію про стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта державного сектору за 

звітний період. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам 

для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта державного 

сектору та бюджету. 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектору має формуватися з 

дотриманням принципів автономності, безперервності, періодичності, 

історичної (фактичної) собівартості, нарахування, повного висвітлення, 

послідовності, обачності, превалювання змісту над формою та єдиного 

грошового вимірника [2]. 
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Відповідно до законодавства фінансова звітність суб’єктів державного 

сектору складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про 

власний капітал, звіту про рух грошових коштів та приміток до звітів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Склад фінансової звітності суб’єктів державного сектору [1, 2] 

Назва звіту 

відповідно до 

НП(С)БОДС 

№ 

форми 
Сутність звіту 

Назва звіту 

відповідно до 

МСБОДС 

Баланс 
№ 1-

ДС 

Розкриття інформації про фінансовий стан, 

відображення активів, зобов’язань і власного 

капіталу суб’єкта державного сектору та 

бюджету на початок року та на кінець звітного 

періоду на підставі звірених даних 

бухгалтерського обліку. 

Звіт про 

фінансовий стан 

Звіт про 

фінансові 

результати 

№ 2-

ДС 

Відображення інформації про збільшення або 

зменшення доходів та витрат суб’єкта 

державного сектору та бюджету за звітний 

період. 

Звіт про 

фінансові 

результати 

Звіт про рух 

грошових 

коштів 

№ 3-

ДС 

Висвітлення інформації щодо руху грошових 

коштів протягом звітного періоду в результаті 

операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності. 

Звіт про рух 

грошових 

коштів 

Звіт про 

власний 

капітал 

№ 4-

ДС 

Розкриття інформації про зміни у складі 

власного капіталу суб’єкта державного сектору. 

Зміни в чистих 

активах / 

власному 

капіталі 

Примітки до 

фінансової 

звітності 

─ 

Відображення пояснень та сукупності 

показників, які б забезпечили деталізацію і 

обґрунтування статей фінансових звітів, а також 

іншої інформації, розкриття якої передбачено 

відповідними НП(С)БОДС. 

Облікова 

політика та 

примітки до 

фінансових 

звітів 

 

Хоч склад фінансової звітності за національними та міжнародними 

стандартами майже не відрізняється, проте все ж існують певні відмінності у 

змісті та порядку розміщення деяких статей. Загалом розкриття інформації про 

активи, капітал та зобов’язання суб’єктів державного сектору за національними 

стандартами є більш широким та повним. Водночас у міжнародних стандартах, 

на відміну від національних, наведено значно більше прикладів для пояснення 

термінів та положень. Подання проміжної фінансової звітності за 

міжнародними стандартами для державного сектору не передбачено. 
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Отже, загалом національні стандарти бухгалтерського обліку для 

державного сектору відповідають основним засадам міжнародних стандартів, 

проте між ними існують істотні відмінності. Адже, реформування національної 

системи бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі відбувається 

шляхом адаптації міжнародних стандартів до економіко-правового середовища 

і ринкових відносин в Україні. 
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Пріоритетним завданням уряду кожної країни є забезпечення стійкого 

економічного розвитку, підвищення добробуту населення і зміцнення 

потенціалу майбутніх поколінь. Узгодження стратегії і тактики фіскальної 

політики, заходи влади як на рівні формування політики, так і на рівні поточної 

діяльності, а також їх взаємна узгодженість, підпорядкування коротко- і 

довгострокових інтересів загальнодержавним цілям є ключовими факторами, 

що визначають успіх країни у фінансовому секторі. 

Під фіскальною політикою мають на увазі здійснення державного 

регулювання з активним використанням податків і державних видатків. 

Витрати при цьому здійснюються через державний бюджет, а податкові 

надходження, як відомо, становлять найбільшу частину його доходів. Таким 

чином, одне з головних завдань фіскальної політики – пошук оптимального 

рішення стосовно видатків і доходів держбюджету. Слід зазначити, що 

бюджетно-податкове регулювання не зумовлює зміну пропозиції грошей [1]. 

Регулювання здійснюється через використання певних засобів та важелів 

стабілізаційної політики. Основними інструментами бюджетно-податкового 

регулювання виступають державні закупівлі, податки і трансферти. 

Маніпулювання даними засобами викликає ефект мультиплікатора в економіці 

країни, що значно підсилює вплив державного регулювання на сукупний попит 

[2]. 

За цільовою спрямованістю виділяють два основні види фіскальної 

політики – стимулюючу (експансіоністську) та стримуючу (рестрикційну). 

Механізм дії стимулюючої політики випливає з самої назви і полягає у 
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позитивному впливі держави на сукупний попит, тобто його збільшенні. Така 

практика, як правило, застосовується під час економічного спаду – для 

стимулювання ділової активності та виходу країни із кризового стану. 

Економічне зростання, як відомо, не завжди супроводжується 

позитивними наслідками. Так, в період стрімкого підйому – «перегріву» 

економіки – уряд стикається з новими викликами (як, наприклад, надмірні 

темпи інфляції), що, у свою чергу, також вимагає оперативного втручання з 

боку держави. В даному випадку проводиться стримуюча фіскальна політика. 

Бюджетна система України – це сукупність державних та місцевих 

податків. Приблизно 30% валового внутрішнього продукту перерозподіляється 

через бюджет. У порівнянні з іншими країнами даний показник є досить 

високим. Державний бюджет є найбільшою ланкою мобілізації фінансових 

ресурсів бюджетної системи. Він накопичує 75% всіх надходжень до 

бюджетної системи України. Не тільки функції уряду, але також і значна 

кількість функцій місцевих органів влади та місцевого самоврядування 

фінансуються з державного бюджету [3]. Найбільш яскравим прикладом його 

ролі є загальні державні витрати у 1990-2015 рр. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Загальні державні витрати в Україні [4] 

Як зазначалося вище, податки є основою для формування дохідної 

частини бюджетів усіх рівнів. Загалом еволюція податкової політики в 2005-
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2008 рр. мала позитивний вектор, оскільки було сформовано єдиний 

фіскальний простір з рівними можливостями для всіх учасників ринку. 

Більшість податкових пільг було скасовано, а платіжна дисципліна зросла, що 

сприяло швидкому збільшенню бюджетних доходів і підвищенню соціальних 

стандартів. 

Проте податкова політика того періоду супроводжувалася певними 

прорахунками, що створило сприятливі умови для проникнення кризи в 

державні фінанси за умов погіршення економічної ситуації в Україні у 

2009 році. 

Можна зробити висновок, що бюджетно-податкова (фіскальна) політика 

сприяє макроекономічній стабільності через стимулювання сукупного попиту і 

доходів приватного сектору в період економічного спаду і стримування 

економічної активності у періоди надмірного зростання. 

В Україні даний вид регулювання є важливим інструментом 

макроекономічної стабілізації. В умовах нинішньої кризи розумна фіскальна 

політика може сприяти відновленню економічної активності. Однак наслідки 

такого регулювання не є однозначними. Незважаючи на ряд переваг фіскальної 

політики, існує вагомий недолік. Її здійснення призводить до збільшення 

дефіциту бюджету і, як наслідок, державного боргу. 

Аналіз динаміки державних видатків та податкових доходів бюджету в 

Україні у 2000-2015 рр. показав, що чим більше доходів отримує держава у 

вигляді податків, тим більшими є видатки з бюджету. 

Список використаних джерел 

1. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К. : 

Основи, 2007. – 544 с. 

2. Палехова В.А. Макроекономіка : Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. та 

перероб. – Миколаїв : вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 304 с. 

3. Верховна Рада України. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

201 

4. The World Bank. General government final consumption expenditure 

[Electronic resource]. – Mode of access : www.goo.gl/fF2sEV. 

 

 

УДК 574 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД ЛЮДИНИ ТА ЛЮДСТВА 

 

Катерина Колесніченко, Анна Міщенко 

Науковий керівник: 

Гаркавий С.Ф., к.т.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Дбайливе ставлення до екології впродовж років стає все більш 

актуальним. Тому розглянемо, що в собі являє концепція екологічного сліду і 

який вплив людина має на глобальну екосистему Землі.  

Екологічний слід – це вплив людини на екосистему планети, що дає змогу 

нам розрахувати розміри прилеглої території, необхідної для виробництва 

ресурсів і зберігання відходів. Також це – одиниця виміру, якою ми здатні 

визначити співвідношення між своїми потребами та кількістю екологічних 

ресурсів, які знаходяться у нас в запасі. 

Одиницею виміру екологічного сліду є «глобальний гектар» (гга). Щодо 

визначення глобального гектару, то, це звичайний гектар землі, який дає змогу 

порівняти між собою різні значення, екологічні сліди інших країн, не 

враховуючи те, що вони застосовують різні за структурою землі [1].  

Населення використовує екологічні ресурси планети у 1,5 рази швидше, 

аніж планета встигає відновлювати їх. Навантаження на навколишнє 

середовище в розвинутих країнах набагато більше, порівняно з іншими. Тому, 

було вираховано екологічні межі, які дозволяють природі підтримувати 

людську діяльність. Вони становлять 2,2 га на кожного мешканця планети.  

Провівши дослідження «Звіт живої планети 2015» екологічна група 

Всесвітній фонд дикої природи розглянула темпи споживання мешканця країни 
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ресурсів планети. Звіт показує, що кожна людина потребує в середьному 2,7 га, 

щоб забезпечити себе ресурсами і позбавитись відходів. Щодо глобального 

масштабу, то людина потребує лише 1,8 га для використання природних 

ресурсів. До цього відносять усі переваги середовища – від споживання 

харчових продуктів до деревини та використання сільськогосподарських угідь 

[2]. 

Екологічний слід різниться між країнами. У країнах, що розвиваються, 

він складає 2,2 га на особу. Площа впродовж 5 останніх років залишилась 

незмінною, оскільки кількість людей збільшилась майже у п’ять разів. 

Мешканцям країн таких як Китай, Індія та Бразилія необхідно 1,92 га. А у 

розвинених країнах екологічний слід становить 5,6 га, і ця цифра є стабільною 

останні 40 років, оскільки  біоздатність впала на 45%. 

Екологічний слід громадянина України становить 3,1 га. Відповідно до 

звіту, екологічний слід становить 3,19 га на людину. З них – 1,14 га орних 

земель, 0,03 га пасовищ, 0,17 лісів, 0,11 місць для риболовлі, 0,07 га землі для 

будинку. Тому, Україна опинилась на 51-му місці серед 149 країн за площею, 

яку використовує для споживання ресурсів одна людина. 

Сьогодні в Україні загальна маса накопичених відходів перевищує 

25 млрд тонн, що в розрахунку на 1 м
2
 території становить близько 40 тис. тонн. 

На одну людину маса становить понад 400 тонн. Загальна площа земель, 

зайнятих під скупченням відходів становить більше ніж 160 тис. га [3].  

Щорічно в країні утворюється 35 млн м
3
 побутових відходів, тобто 

близько 0,8 м
3
 на одного мешканця. Ці відходи знаходяться в 770 

сміттєсховищах, з яких, 80% не обладнанні системам захисту від забруднення 

грунтів, води і повітря [3].  

Трагедія зі сміттєзвалищем сталася в 2016 році у м. Львів. Львів продукує 

600-750 тонн сміття щодоби. З початку червня, коли через цю трагедію було 

зупинено роботу Грибовицького сміттєзвалища, Львів «подарував» тисячі тонн 

свого сміття не тільки містечкам області, а й різним регіонам України. Відходи 
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приймав Житомир, Луцьк, Коломия, Калуш, Рівне. Найбільше – Київ. Однак, 

столичний завод «Енергія» з 1 серпня закрився на реконструкцію. 

За словами голови Львівської ОДА Олега Синютки, і зараз більша 

частина львівських відходів мандрує за межі області [5].  

Згідно зі звітом WWF «Жива Планета» 2016, за останні 50 років ми вже 

втратили 58% тваринного біорізноманіття світу. Людство безтурботно 

ставиться до планети, надмірно використовуючи ресурси, які вона може надати. 

На сьогодні нам необхідно 1,5 планет, щоб задовольнити наші потреби, а у нас 

всього одна планета, і вона має обмежений природній капітал. Заради 

майбутнього необхідно дійти до спільних рішучих дій і створити глобальні 

зміни у всіх сферах нашого життя [4]. 

Біорізноманіття складає основу здорових лісів, річок та океанів. 

Екосистеми почнуть руйнуватися, а з ними зникне чисте повітря, вода та їжа. 

Зрештою, у нас є інструменти для вдосконалення цієї проблеми. Людство 

повинно почати використовувати їх вже сьогодні, якщо ми дійсно хочемо 

зберегти живу планету, щоб жити та квітнути. 
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Ріст масштабів виробництва, зміни в техніці та технологіях, мінливі 

ринкові умови, нестабільність соціально-політичних умов в країні та 

інвестиційного клімату все більше ускладнюють процес реалізації обраної 

підприємством стратегії. Сьогодні такі складні умови господарювання ставлять 

перед менеджерами нові, більш складні завдання, зв’язані зі стратегічним 

управлінням, та потребують багатьох нових знань та умінь при розробці 

стратегії діяльності підприємства, освоєння методів та методології 

стратегічного управління, що відповідають вимогам часу.  

Інтерес до дослідження методології та методів стратегічного управління 

та розробки стратегії підприємства дуже великий і не тільки (стільки) серед 

вітчизняних та закордонних науковців, але й керівників підприємств, які 

зацікавлені в удосконаленні цих питань як запоруці досягнення довгострокових 

цілей підприємства. 

Питання розробки стратегії підприємства та стратегічного управління 

сьогодні особливо актуальні, бо вдала стратегія – це отримання прибутків у 

мінливому майбутньому, здобуття конкурентних переваг в перспективі. Але 

важливим є питання не тільки і не стільки розробки стратегії, а й уміння її 

реалізувати. Багато здавалося б вдалих стратегій провалюються в ході 

реалізації. Розглянемо одну з, як нам здається, основних причин неефектної 

реалізації обраної стратегії – недоліки виконання. 

Як відомо, стратегічне управління спирається на потенціал людини як 

основу організації. Але дуже часто керівники різних рівнів та робітники не 
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розуміють, яка їх роль у реалізації довгострокових планів підприємства. Від 

цього страждає кінцевий результат діяльності всього підприємства. 

Для усунення цієї проблеми розумним є впровадження системи 

управління по цілям. Така система управління передбачає персонально 

закріплену відповідальність кожного робітника за виконання конкретних цілей, 

показників та заходів. Тобто кожний робітник знає яким повинен бути його 

особистий внесок або внесок його функціонального підрозділу в досягнення 

цілей всього підприємства. Такий підхід базується на системі показників 

(індикаторів) ефективності KPI (Key performance indicators – ключові 

індикатори виконання), на вітчизняних підприємствах ці показники називають 

КПЕ – ключові показники ефективності [1].  

Коли та яким чином впроваджують систему управління по цілям на 

підприємствах? На деяких підприємствах КПЕ починають використовувати у 

зв’язку з незадовільним функціонуванням підприємства. Але впровадження цієї 

системи в цей час не є розумним кроком, який дозволить швидко виправити 

ситуацію. В досить складних економічних умовах впровадження КПЕ 

потребуватиме тимчасово більших витрат, а це скоріше, не зміцнить, а 

послабить економічні показники підприємства. Отже, переходити до нової 

системи управління  має сенс раніше, саме під час розробки та початку 

впровадження нової стратегії розвитку на етапі більш стабільного 

функціонування підприємства.   

Передумовами початку використання КПЕ є підвищення ефективності та 

посилення мотивації персоналу щодо досягнення стратегічних цілей 

підприємства. Показники KPI націлені на досягнення поставлених цілей, тому в 

систему повинні бути внесені тільки ті показники, що впливають на реалізацію 

мети. 

Під час використання системи КПЕ дуже важливо дотримуватися 

послідовності етапів впровадження цієї системи. 

Етап 1. Формування стратегії. 
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Етап 2. Визначення найважливіших факторів успіху. 

Етап 3. Визначення ключових показників ефективності. 

Етап 4. Розробка та оцінка збалансованої системи показників. 

Етап 5. Вибір технічного рішення для впровадження КПЕ. 

Під час впровадження системи КПЕ можливе виникнення певних 

труднощів, пов’язаних з обмеженістю та протидією. Які причини такого явища? 

По-перше, підприємство може бути не готове до змін у зв’язку, наприклад, зі 

складною фінансово-економічною ситуацією. По-друге, не всі керівники та 

робітники можуть бути готові до такої прозорої діяльності. По-третє,  

використання системи КПЕ на постійній основі, якщо цього не відбувається, то 

всі старання, зв’язані з впровадженням та реалізацією цієї системи будуть 

марні. По-четверте, система КПЕ не замінює іншу звітність, пов’язану з 

керівництвом операційною діяльністю підприємства [2].  

Отже, система ключових показників ефективності не може існувати без 

чи окремо від стратегії розвитку підприємства. Її впровадження націлене саме 

на те щоб завдяки можливості виміру ефективності праці кожного підрозділу 

мати можливість впливати на процес реалізації стратегії підприємства. 

Запорукою позитивного ефекту від цієї системи є наявність інформаційної 

системи, необхідної як база для визначення показників ефективності. 

Необхідно розробити систему стимулювання персоналу підприємства за 

виконання відповідних показників ефективності, при цьому кількість КПЕ для 

одного співробітника не повинна перевищувати п’ять показників (більша 

кількість показників може стати тягарем для робітника та визвати протидію з  

його боку, а менша кількість може бути сприйнята, як недооцінка його 

професійних якостей). У діяльності керівників підприємства системи КПЕ 

повинна стати необхідним і постійним інструментом впливу. У зв’язку з тим, 

що показники ефективності пов’язані між собою для успішного провадження 

цієї системи необхідна співпраця різних підрозділів та спеціалістів, а також 

вертикальна координація діяльності керівників та співробітників підприємства. 
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Таким чином, для реалізації стратегії підприємства необхідно створити 

таку систему управління та мотивації персоналу, щоб кожний робітник, а не 

тільки керівник уявляв і бачив свій вклад в досягнення поставленої мети, а 

також відповідав за досягнення певних показників. Саме на це націлена система 

ключових показників ефективності. Ця система нагадує працівникам при 

виконанні ними поточних зобов’язань про кінцеву мету підприємства, а також є 

однією з найбільш дієвих систем мотивації персоналу. 
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Вступ. На сьогоднішній день питання безробіття посідає одне з головних 

місць в соціально-економічному розвитку нашої держави. На жаль, рівень 

безробіття в Україні є досить високим, що в свою чергу призводить до багатьох 
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негативних наслідків, таких як міграція населення закордон, чи зниження 

продуктивності праці в країни. Тому подолання безробіття в Україні сприятиме 

покращенню економічного стану населення країни та вплине на фінансово-

економічний стан держави, стабілізацію економіки, зростання ВВП, добробуту 

громадян і покращення демографічної ситуації в країні. 

Метою даної роботи є аналіз причини безробіття в Україні та визначення 

пропозицій щодо зниження його рівня. 

У багатьох випадках термін безробіття охоплює лише ту частину 

населення, яка активно шукає роботу протягом короткого терміну часу (до 

1 року), відкидаючи при цьому людей, які зневірились отримати роботу або не 

хочуть працювати, що є некоректним, адже неврахування цієї категорії людей 

не відображає правдивої ситуації на ринку. 

Проаналізуємо ситуацію на ринку праці України за останні три роки. За 

даними Державної служби статистики [1] в Україні за 2014-2016 рр. в 

середньому нараховувалось 18757,47 тис. осіб економічно активного населення, 

з яких в середньому 1693,77 тис. осіб вважалися офіційно безробітними. Крім 

того, спостерігалася тенденція зменшення кількості економічно активного 

населення протягом 2014-2016 рр., що в свою чергу вплинуло на скорочення 

безробітних. Проаналізувавши ситуацію на ринку праці України за 2014-

2016 рр., можемо спостерігати, що рівень безробіття в 2014 році складав 8,85%, 

в 2015 році – 9,02%, а в 2016 році – 9,24%. Як бачимо з кожним роком рівень 

безробіття в Україні збільшувався, не зважаючи на те, що кількість економічно 

активного населення з кожним роком зменшувалась, кількість безробітних з 

кожним роком продовжувала зростати. 

Як бачимо, показники рівня безробіття хоч і є далекими від оптимального 

рівня безробіття (2%), але офіційні показники на ринку праці України є досить 

близьким або ж навіть кращими за показники рівня безробіття в країнах Європи 

за 2016 рік (Греція-24,3%, Франція – 10,1%, Польща – 6,8%, Німеччина – 4,2%). 
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Як бачимо ситуація не здається критичною, але це лише на перший погляд, 

оскільки реальність набагато гірша. 

Спробуємо розібратися, яка ж насправді ситуація на ринку праці України. 

Для цього порівняємо дані ПФУ [2] та Державної служби статистики [1]. 

Офіційно зайнятими в Україні в середньому за 2014-2016 рр. вважалися 

17063,7 тис. осіб, але до ПФУ в середньому за цей період сплачували податки 

10764,23 тис. осіб., тобто різниця складає 6299,47 тис. осіб (або ж 36,92 %). 

Порівнявши дані, бачимо реальну картину, яка склалась на ринку праці 

України. 

Виходячи з цього бачимо, що реальна кількість безробітних в Україні за 

2014-2016 рр. складає в середньому 7993,24 тис. осіб. Тож реальний рівень 

безробіття в аналізованому періоді складав в 2014 році 44,03%, 2015 рік – 

42,65%, а 2016 році – 41%. Як бачимо, спостерігається позитивна тенденція і 

ніби безробіття і зменшувалось з кожним роком, але це відбувається за рахунок 

того, що кількість економічно активного населення зменшується більшими 

темпами, а ніж кількість працюючих. 

Чому ж спостерігається така ситуація на ринку праці? Причин безробіття 

в Україні багато, але можна виділити деякі з них: 1) окупація частини території 

України, яка призвела до втрати підприємств і як наслідок робочих місць; 

2) низька кількість підприємств та робочих місці в західних областях змушує 

населення виїжджати за кордон в пошуках роботи; 3) низька заробітна плата; 

4) погані умови праці, які не відповідають стандартам праці; 5) низький рівень 

пропозиції вакансій на ринку праці; 6) несвідомий вибір спеціальності 

студентами, який призводить до надлишку незатребуваних професій; 

7) проблема безробіття молоді через відсутність досвіду та надлишку 

пенсіонерів, які не звільняють робочі місця; 8) податковий тягар змушує 

підприємства зменшувати виробництво і як наслідок відбувається скорочення 

робочих місць. Всі ці причини призводять до загострення безробіття, яке в 

свою чергу тягне за собою більш негативні наслідки. 
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Наслідків безробіття як і причин багато, але головне питання полягає у їх 

вирішенні, а не аналізі. Тому потрібно застосувати низку заходів для вирішення 

проблем, які на даний момент виникли в Україні: 1) необхідно удосконалити 

нормативно-правову базу, яка буде відповідати закордонним зразкам; 2) ввести 

податкові пільги чи надавати податкові кредити для малого та середнього 

бізнесу, за збереження робочих місць чи створення нових; 3)зменшити розміри 

ЄСВ, яке стимулюватиме до скорочення кількості зарплат в конвертах; 

4) проводити спеціальні заходи, зустрічі для випускників навчальних закладів 

та підприємців з метою їх зближення; 5) зацікавлювати людей до технічних 

професій, яких потребує ринок праці; 6) стимулювати іноземних інвесторів 

відкривати нове виробництво в Україні, шляхом зниження корупції. 

Висновок. Отже, аналіз ринку праці в Україні показав, що рівень 

безробіття в країні є набагато вищим за офіційні дані і такі висновки не 

безпідставні, адже українська економіка дуже повільно розвивається і має 

низку проблем, які і призводять до безробіття. Подолання безробіття вимагає 

багато зусиль, але спираючись на міжнародний досвід їх можна вирішити за 

допомогою кардинальних змін, які в майбутньому призведуть до стабілізації 

ситуації на ринку праці. 
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Сьогодні одним з найважливіших завдань для страхових компаній всіх 

країн світу, а також України, є підвищення дохідності бізнесу за рахунок 

збільшення обсягів реалізації страхових послуг, що в свою чергу неможливо 

без залучення та утримання клієнтів. Сучасні тенденції інформатизації 

суспільства зумовили появу та швидкий розвиток нових каналів забезпечення 

доступу та підвищення якості страхових послуг, що позитивно впливає на 

діловий імідж і конкурентоспроможність страхової компанії. 

Теоретичні засади та проблемні питання практики впровадження та 

поширення Інтернет-страхування та мобільного страхування досліджували 

вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В. Базилевич, О. Данніков, А. Дурович, 

І. Михайловська, В. Нечипоренко, С. Осадець, В. Пікус, Н. Приказюк, 

Н. Ткаченко та інші. Водночас, до кола невирішених можна віднести питання 

стосовно особливостей продажу страхових продуктів через інноваційні канали, 

формування нової бізнес-моделі та стратегії взаємодії зі споживачами.  

Метою дослідження є компаративний аналіз продажу страхових 

продуктів через інноваційні комунікаційні канали.  

Поширення глобального простору мережі Інтернет зумовлено його 

переорієнтацією з суто інформаційного ресурсу на бізнес-середовище. Це, у 

свою чергу, визначило появу нового бізнес-напряму – електронний бізнес, та 

нових віртуальних моделей бізнес-процесів, зокрема інтернет-страхування, які 

можна вважати підтримуючими інноваціями базових бізнес-моделей страхових 

компаній.  
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Підтримуємо думку І. Михайловської, що «інтернет-страхування – це всі 

елементи взаємодії між страховою компанією та клієнтом, які виникають при 

продажі страхового продукту і його обслуговуванні, але вироблені за 

допомогою Інтернету» [1, с. 157]. Інтернет-страхування надає страхувальникові  

можливості порівняння, вивчення кількісних і якісних показників продажу 

страхових продуктів, онлайн-калькуляції вартості послуг, вибору страхової 

програми за власними потребами тощо. Крім того, вони набувають нові 

переваги, зокрема стосовно географічної диверсифікації страхових послуг, 

скорочення витрат на документообіг та оплату послуг страхових агентів, 

оренду приміщень тощо. Водночас, на сьогодні Інтернет-страхування надає 

обмежений перелік страхових продуктів, переважно автострахування, медичне 

страхування, страхування від нещасних випадків і туристичне страхування. Це 

пов’язано з поки ще з низькою страховою культурою та недостатнім рівнем  

компетенцій споживачів страхових послуг. 

Світова практика свідчить, що пряме і маловитратне страхування, яке 

пропонується в основному через мережу Інтернет і телефонний зв’язок,  

щорічно приносить страховим компаніям дохід понад 80 млн. евро. Інтернет-

страхування достатньо поширено в більшості країн Європи, а також Китаї, 

США, Японії та ін. [2]. Натомість в Україні цей процес перебуває лише на 

стадії розвитку. Лідерами Інтернет-страхування є такі компанії, як «ВУСО», 

«АХА-страхування», «Альфа-страхування», «Інго-Україна», «ТАС», 

«Універсальна» та інші. В рамках Інтернет-страхування пропонується 

страхування подорожуючих за кордон, обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і медичне 

страхування.  

Інноваційним можна вважати такий продукт, як мобільне страхування. За 

кордоном воно набуло поширення в країнах, що розвиваються, а саме в країнах 

на південь від Сахари, країнах Південної Азії і Східної Азії і Тихого океану [3]. 

Наприклад, у Нігерії за допомогою страхової послуги ВIMA Mobile населення з 
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низьким рівнем доходів може придбати поліс медичного страхування, що 

дозволяє їм користуватися соціальною медичною допомогою [4]. ІТ-платформа 

дозволяє абоненту мобільного зв’язку швидко і просто зареєструватися, 

вибрати програму страхування і зробити преміальну оплату. У 2015 р. з 

використанням мобільного страхування ВIMA Mobile було укладено понад 30 

мільйонів страхових полісів страхування життя (51%), медичного страхування 

(22%), страхування від нещасного випадку (12%) в 33 країнах світу [5]. 

В Україні мобільне страхування поки ще пропонують тільки «ВТБ-

страхування», «Альянс», «Інгосстрах».   

Отже, розвиток Інтернет-страхування та мобільного страхування в 

Україні відбувається досить повільно. Прискорення цього процесу можливе за 

умови зростання страхової культури населення, повернення його довіри до 

страхових компаній, вдосконалення нормативно-правової бази та усунення 

перешкод для вільного укладання електронних полісів страхування, 

використання сучасних комунікаційних засобів і ресурсів. Все це дозволить 

активізувати ринок страхових послуг, підвищити дохідність, ефективність і 

конкурентоспроможність страхових компаній.  
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Розуміння сутності ІТ-стратегії для ведення страхового бізнесу та 

визначення її головних аспектів є підґрунтям для покращення управління, 

розробки нових інструментів, спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування страхових компаній у трансформаційних умовах 

господарювання.  

Теоретичні засади та практичні аспекти впровадження сучасних 

інформаційних систем і технологій, а також проблемні питання реалізації ІТ-

стратегій в діяльності страхових компаній, знайшли висвітлення в наукових 

публікаціях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: В. Безугла [1], 

Н. Кабанцева [3], Т. Геніберг [2], А. Остельвальдер [4], А. Береза [5]. Особливо 

гостро питання ІТ-стратегій постало після фінансової кризи 2007-2008 рр., коли 

страхові компанії, також як і інші фінансові інститути, зрозуміли причини її 

виникнення, відчули наслідки та прийняли заходи на їх подолання, цільовими 

орієнтирами яких стали зниження витратності, підвищення прибутковості та 

ефективності страхового бізнесу. Саме тоді ІТ-стратегії відчули гостру критику 

та скорочення ІТ-бюджетів на їх реалізацію. 

Мета роботи полягає у дослідженні сутності ІТ-стратегій та виявлення 

тенденцій їх впровадження у вітчизняних страхових компаніях.  

В умовах посилення конкурентної боротьби між страховими компаніями 

одним з шляхів розвитку страхового бізнесу є постійна оптимізація бізнес-

процесів, провідну роль у здійсненні якої відіграють інформаційні технології. 

Досягнення конкурентних переваг з використанням інформаційних технологій 
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можливо тільки при точному фокусуванні на них через формування ІТ-стратегії 

[5]. 

Вперше поняття «ІТ-стратегія» було застосовано для аналізу діяльності 

компаній, що працюють на ринку електронної торгівлі, але в подальшому воно 

стало використовуватися в більш широкому розумінні та увійшло в понятійний 

базис стратегічного управління. Аналіз наукових публікацій свідчить про 

існування різних методологічних підходів до його тлумачення. Так, з позиції 

стратегічного управління ІТ-стратегія – це документ, який дає відповіді на 

питання, яким чином використовувати інформаційні технології для розвитку 

бізнесу, а за сценарним підходом управління ІТ-стратегія – це сценарій, за яким 

передбачається розвивати інформаційні системи страхових компаній [6]. Як 

бачимо обидва підходи визначають цільове спрямування ІТ-стратегії – 

розвиток, але в першому пріоритетом є розвиток бізнесу і це, на нашу думку, є 

правильним, адже інформаційні системи і технології надають дієві інструменти 

для здійснення в першу чергу бізнес-процесів. В другому увага акцентується на 

інформаційної системі з чим, зокрема, важко погодитесь, без визначення її 

значення та можливих ефектів для  страхових компаній.  

Важливість і значення ІТ-стратегії для прийняття бізнес-рішень не 

заперечується лідерами страхового ринку. Водночас, варто зауважити, що в 

більшості страхових компаній інформаційні технології можуть розвиватися 

самі по собі, незалежно від планів стратегічного розвитку [7]. Крім того, 

багатьом маленьким і середнім страховим компаніям ІТ-стратегія розвитку 

взагалі не потрібна, адже вони не мають, по-перше, такої необхідності, 

враховуючи обмеженість кількості бізнес-процесів і орієнтованість на 

виконання окремих завдань, по-друге – значних фінансових ресурсів для 

придбання спеціалізованих інформаційних систем. Останнє піднімає проблемне 

питання фінансування розробки, впровадження та підтримки ІТ-стратегії, яка 

вимагає як тимчасових, так і інвестиційних витрат. Тому, наявність і успішна 
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реалізація ІТ-стратегії – це свідчення зрілості внутрішніх бізнес-процесів і 

страхової компанії в цілому. 

Отже, відновлення та розвиток ринку страхування України в умовах 

нестабільності економічного середовища та зростання конкуренція між 

страховими компаніями вимагає пошуку нових способів підвищення їх 

економічного потенціалу та забезпечення фінансової стійкості. До таких можна 

віднести ІТ-стратегії, що дозволяють страховим компаніям будувати ефективну 

та прогресивну стратегію управління. Для того щоб бути 

конкурентоспроможними страховим компаніям треба використовувати всі 

переваги новітніх технологій. 
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Забезпечення ефективної і стабільної кредитної діяльності та одержання 

прибутків вимагає від банку проведення постійного моніторингу на всіх стадіях 

організації кредитного процесу. 

Головною метою банківського моніторингу інвестиційних кредитів є 

аналіз позичальника та його кредитної документації для прийняття рішення 

щодо надання кредиту, відстеження зміни кредитоспроможності позичальника 

після надання кредитних коштів і визначення конкретних дій, які необхідно 

здійснити у разі виникнення проблем [3]. 

Специфікою моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні 

є те, що він включає в себе основний і додатковий моніторинг, зокрема 

організація основного моніторингу має здійснюватися за такими напрямами: 

обов’язкове дотримання принципів кредитування; контроль за виконанням 

умов кредитної угоди; виявлення проблемних інвестиційних кредитів і 

розробка заходів з ліквідації заборгованості; аналіз балансу та фінансового 

стану позичальника протягом усього строку кредитування; контроль за 

збереженням застави [2]. 

Аналізуючи банківське кредитування у 2015-2016 роках, можна 

спостерігати, як позитивні тенденції, так і негативні. Загальна кількість наданих 

кредитів у 2016 році становила 996205 млн грн, це на 225958 млн грн більше 

ніж у 2015 році. Збільшення обсягу клієнтського кредитного портфелю 

впродовж аналізованого періоду відбувалось у зв’язку із суттєвою девальвацією 
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національної валюти, що вплинуло на зростання кредитних залишків у 

гривневому еквіваленті. 

Кількість інвестиційних кредитів у 2016 році зменшилася майже на 1 млн 

грн, і становила 20740 млн грн. Кількість кредитних операцій, що 

класифіковані за V категорією якості у 2016 році збільшилася майже на 9% і 

становила 322760 млн грн (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Динаміка банківських кредитів та безнадійної заборгованості у 2015-

2016 роках 

Джерело: побудовано на основі [4]. 

На початку 2015 року більшість комерційних банків призупинили свої 

кредитні програми для бізнесу. В основному фінансування було доступно по 

вже існуючим кредитним лініям. А ось, банківські установи, у яких 

кредитування було доступно, пропонували досить дорогий ресурс для бізнесу. 

Високі процентні ставки були зумовлені високою інфляцією (за 2016 рік рівень 

інфляції склав – 46,8%) і монетарною політикою Національного банку 

України [4].  

Багато юридичних осіб втратили гроші в банках, які були ліквідовані. 

Крім того, спрацював «принцип доміно». Це коли юридичні особи, втративши 

гроші у ліквідованому банку, не змогли заплатити своїм контрагентам у банк, 

який ще працював. У результаті юридичні особи, навіть у працюючих банках, 

ставали неплатоспроможними і припиняли сплачувати за кредитами [1]. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

219 

За 2015-2016 рр. гривня девальвувала по відношенню до долара США 

більше ніж у 3 рази. Така різка девальвація привела до зростання проблемної 

заборгованості клієнтів перед банками (обслуговування валютних іпотечних 

кредитів стало неможливим для більшості позичальників). 

Виходячи з вище викладеного можна сказати, що українські банки, мають 

звернути увагу на збільшення безнадійної заборгованості, та розробити 

відповідні заходи, спрямовані на поліпшення кредитної діяльності банків. 

Отже, для забезпечення ефективного механізму інвестиційного 

кредитування банками повинна бути проведена система гарантій, яка 

покликана забезпечувати умови для досягнення кінцевих цілей фінансування, 

задаючи параметри його окремим ланкам. Вона повинна передбачати не лише 

формування страхових резервних фондів на покриття кредитних ризиків, фонду 

гарантування вкладів населення, інших страхових фондів, які вже нині стають 

вагомим фактором зміцнення довіри до вітчизняної банківської системи та 

інших інвестиційних інститутів.  

Висновок. Сучасні методи мінімізації кредитних ризиків потребують 

удосконалення. Останнім часом збільшилася кількість неповернених позик не 

лише з причин фінансових проблем у позичальників, а й з причин заздалегідь 

запланованих умисних дій щодо неповернення позичок, тобто дій з 

шахрайськими намірами. Таким чином, задачею українських банків на 

сучасному етапі розвитку банківської системи є використання вже набутого 

розвинутими країнами досвіду, щодо удосконалення моніторингу у процесі 

банківського інвестиційного кредитування який повинен виступити базисом 

для сучасних розробок вітчизняних фахівців. 
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Зміни, що відбулися в період з 2014 по 2016 роки стали переломними для 

банківської системи України. Це пов’язано із багатьма проблемами, що 

виникли напередодні, а саме суттєва девальвація національної валюти, спад в 

економіці, інфляційний тиск, скорочення інвестицій, військові дії на Сході та 

Півдні країни та значне погіршення кредитного портфелю банків. 

Банківська система перестала виконувати свою функцію по кредитуванні 

реального сектору економіки. Основними причинами такого спаду є відтік 

ресурсів та великої частки проблемних кредитів. Тому банки були змушені 

створювати значні резерви за активними операціями, що вкрай негативно 

вплинуло на рівень капіталізації банківських установ. Крім того на стійкість 

банківського сектору вплинуло зростання валютних ризиків внаслідок короткої 

відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації. Як наслідок цього, а 

також низки інших факторів, протягом 2014-2016 років банківська система 

України зменшилась зі 180 до 91 установи (49,4%), породивши при цьому 

сукупність нових проблем: необхідність повернення коштів вкладникам, втрати 

юридичними особами своїх коштів, зниження довіри до банків загалом [1]. 
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Болюча криза банківської системи неминуче торкнулася і сфери 

діяльності небанківських фінансових установ України. Щоб прослідкувати стан 

парабанківської системи, слід звернутися до загального державного реєстру 

фінансових установ (табл. 1). 

Таблиця 1 

Державний реєстр фінансових установ за 2015-2017 роки 

Фінансові установи 
Станом на 

01.01.2015 
Станом на 

01.01.2016 
Станом на 

01.01.2017 
Страхові компанії, всього 382 361 310 

Кредитні установи, всього 711 728 621 

Ломбарди 477 482 456 

Фінансові компанії 415 571 650 

Недержавні пенсійні фонди 76 72 64 

Адміністратори НПФ 24 23 22 

Всього небанківських фінансових 

установ 
2085 2237 2123 

Банки 158 133 91 

Разом 2243 2370 2214 

 

Аналізуючи дані Національної комісії з регулювання ринку фінансових 

послуг, можна зазначити, що кількість страхових компаній у період з 2015 по 

2017 роки скоротилася на 18%. Ситуація з кредитними установами склалася 

таким чином: з 2015 по 2016 рік прослідковувалася тенденція до збільшення їх 

кількості з 711 до 728 установ, що складає приріст на 2,4%. Але за 2016 рік 

відбулося падіння до 621 установ, тобто -14,7%. Ломбарди показали подібну 

динаміку розвитку. За 2015 рік їхня кількість збільшилася на 1,05%, а за 2016 

рік зменшилася на 5,39% [2]. 

Динамічний розвиток демонструють фінансові компанії. Їхня кількість в 

період з 2015 по 2017 рік збільшилася на 235 установ, що складає 56,6% у 

порівнянні з початком 2015-го. Дану тенденцію можна пояснити значною 

недовірою населення до банків і переорієнтацією економічних агентів на 

послуги фінансового ринку.  

Відбулися зміни і з державними пенсійними фондами у бік зменшення 

майже на 16%. Значне скорочення відбулося за 2016 рік з 72 до 64 установ. 
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Криза майже не відбилася на Недержавних пенсійних фондах. Їхня кількість 

скоротилася лише на 2 установи, що свідчить про стійкість та надійність даної 

сфери діяльності (рис. 1).  

 

Рис. 1 Кількість фінансових установ за 2015-2017 роки 

 

Таким чином, дії Національного банку України щодо банків вплинули і 

на діяльність пара банківської системи. Внаслідок цього кількість учасників на 

ринку зменшилася. Але в період недовіри до банківських установ 

домогосподарства та суб’єкти господарської діяльності починають 

переорієнтовуватися на ринок небанківського фінансового посередництва. Це 

дозволяє акумулювати значні ресурси і здійснювати їхнє раціональне 

переливання в різного роду активи, що сприятиме підвищенню інвестиційної 

активності та економічного розвитку країни. 
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Сучасна економіка характеризується посиленням ролі знань в усіх 

сферах. Зростання інтелектуалізації в галузях економіки суттєво впливає на 

роль людини, як трудового ресурсу, в процесі виробничої діяльності. 

Відповідно, такі тенденції значною мірою віддзеркалюються на ринку праці, 

суттєво трансформуючи попит на трудові ресурси. У країнах з розвинутою 

економікою інтелектуалізація виробничих процесів відбувається досить 

активно, а економічні системи цих країн можна віднести до економік, 

орієнтованих на знання. Тому, в процесі переходу до економіки знань, варто 

визначити головні аспекти впливу, яких зазнає ринок праці в майбутньому. 

Знання – це сила, двигун продуктивності й зростання. Концепція знання 

як джерела економічного розвитку сприяла виникненню економіки знань. 

Діалектична сутність останньої полягає в виробництві, розподілі та 

використанні знань, а головним джерелом економічного зростання і 

конкурентоспроможності в ній є створення ідей, «ноу-хау», а не класичних 

товарів [1].  

У промислово розвинених країнах частка секторів економіки з 

інтенсивним використанням інтелектуального капіталу складає понад 50%, а 

80-95% приросту ВВП припадає саме на долю патентів та «ноу-хау», які 

застосовуються у сучасних технологіях. На сьогоднішній день в світі діють 

понад 4 млн патентів на винаходи, а прибутки від продажу ліцензій на 

запатентовані об’єкти права промислової власності складають понад 100 млрд 

дол. [2].  
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Водночас, головний ефект від використання економіки знань полягає не в 

створенні надмірної кількості високотехнологічної продукції, а в застосуванні її 

в галузях господарства. Автоматизація дозволяє значно удосконалити та 

оптимізувати процес виробництва, а також мінімізувати собівартість продукції. 

За даними Міжнародної федерації робототехніки у 2015 році світові продажі 

промислових роботів зросли майже на 15% у порівнянні з попереднім роком 

(рис. 1) і будуть мати тенденцію зростання в найближчому майбутньому [3]. 

 

Рис. 1 Динаміка обсягів інтелектуалізації виробництва, тис. од. [3] 

 

Якщо проаналізувати процеси впровадження такої продукції в країнах 

світу, то ключовим аспектом є те, що частка безпосереднього людського впливу 

на виробництво зменшується до необхідного мінімуму. Основні виробничі 

процеси все більше спрощуються, автоматизуються за допомогою робото-

техніки, і участь людини полягає лише в обслуговуванні цих процесів. Можна 

стверджувати, що в процесі впровадження економіки знань відбувається значна 

реструктуризація зайнятості та змінюються вимоги роботодавців на ринку 

праці. В таких умовах, зростатиме попит саме на працівників інтелектуальної 

праці, яка пов’язана з умінням генерувати нові знання, самовдосконалюватися, 

самостійно приймати рішення тощо. Тобто, в процесі впровадження економіки 

знань має місце ризик зростання частки безробіття серед населення.  

Зростання безробіття в процесі переходу до економіки, орієнтованої на 

знання є безповоротним процесом, проте в різних державах розробляються 

програми, що значною мірою дозволяють вирішити дану проблему. Наприклад, 
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в європейських країнах і США активно застосовується перекваліфікація, 

збільшується час на навчання, а системи освіти спрямовуються на 

стимулювання творчих здібностей та постійного самовдосконалення власних 

навичок [4]. Поряд з цим розвивається професійна самозайнятість населення, 

особливо у сфері консалтингу та аудиту, за рахунок державної політики, що 

спрощує механізм утворення та діяльності бізнесу. Фактично, економіка знань 

стимулює формування нової структури зайнятості та зростання якості 

пропозиції на ринку праці.  

Таким чином, можна зробити висновок, знання та творчий потенціал 

працівників є головним фактором ефективної господарської системи в умовах 

економіки знань, без якого як технологічний, так і економічний прогрес буде 

недосяжною ціллю, незалежно від об’єму матеріальних та фінансових ресурсів, 

що інвестовані в виробництво. Економіка знань докорінно змінює підхід до 

людини, як ресурсу на ринку праці, збільшуючи її якісний, професійний 

потенціал та змінюючи її роль в господарському процесі, що неможливо без 

належної державної підтримки удосконалення освітньої галузі в напрямку 

створення системи перекваліфікації, розвитку систем дистанційного навчання, 

підтримки професійної самозайнятості населення тощо. 
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Пріоритетне місце серед безлічі грошових потоків, які формуються в 

господарській системі, займають інвестиційні потоки. Вони визначають 

напрямки та інтенсивність багатьох економічних процесів, що відбуваються в 

суспільстві. Обсяги, структура та напрямки інвестиційних потоків справляють 

визначальний вплив на перспективи економічного розвитку країни. Особливої 

актуальності в Україні воно набуло у зв’язку з економічним спадом, що 

відбувається в умовах анексії Криму, непослідовністю реформ та військової 

агресією Російської Федерації на сході країни. 

Проблеми іноземного інвестування в Україну є об’єктом численних 

наукових досліджень. Зокрема їм присвячені роботи таких видатних науковців 

О. Гаврилюка, А. Гайдуцького, В. Гейця, А. Дуки, Ю. Козака, О. Малютіна, 

В. Новицького, А. Пересади, А. Пехника, О. Рогача, А. Філіпенка та ін. Однак 

питання скорочення прямих іноземних інвестицій в нашу країну в пост 

майданний період ще недостатньо досліджено в вітчизняній економічній 

літературі. 

Метою дослідження є аналіз проявів та причин скорочення прямих 

іноземних інвестицій в Україну.  

Світовий досвід свідчить, що приток в країну прямих іноземних 

інвестицій насамперед залежить від якості інвестиційного клімату. Тому що 

основний мотив інвестування це одержання максимального прибутку в умовах 

мінімальних ризиків. Якщо країна не здатна забезпечити такі умови, 

відбувається відтік інвестицій. Період 2013-2015 років зумовлювався 
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несприятливим як для економічного розвитку так і для інвестиційного клімату 

в Україні, що зумовлювалось рядом як внутрішніх, так і зовнішніх причин. Це 

не могло не позначитись на динаміці та  структурі прямих іноземних інвестицій 

в нашу країну [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну, 2011-2016 рр. 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Слід зазначити, що в період 2012-2014 рр. обсяг залучених в країну 

прямих іноземних інвестицій стабільно зростав (рис. 1). При цьому, 

найбільший приток прямих іноземних інвестицій припадає на 2014 р. (57056,4 

млн дол.), що переважно пояснюється інерційністю інвестиційних процесів.  

З 2015 р. відбувається зменшення обсягів залучених іноземних інвестицій 

(на 23,9% за період з 2015 по 2016 рр.).  

Найбільшим донором прямих іноземних інвестицій в Україну у 2016 р. 

залишалася Російська Федерація (37% від загального обсягу), Кіпр – 9,7%, 

Велика Британія 9,2% , Нідерланди – 5,8, Австрія 5,7%. Можна стверджувати, 

що переважна більшість прямих іноземних інвестицій в Україну це переважно 

реінвестиції виведеного в офшорні зони російського та українського капіталу. З 

країн Європейського Союзу у цьому році надійшло 1,9 млрд дол. прямих 
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іноземних інвестицій. Внесок Кіпру при цьому складав 21,7%. До найбільших 

європейських інвесторів входять також Велика Британія (20,5%), Нідерланди 

(12,9%), Австрія (12,7%), Італія (10%). Але слід відзначити дуже малу частку 

наприклад Польщі в загальних надходженнях прямих іноземних інвестицій 

(1,3%), Франції (1,7%), Фінляндії (1,6%) [2]. Такі великі європейські країни як 

Іспанія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Румунія та ін. практично не виявляють 

зацікавленості до інвестування в українську економіку.  

За розрахунками експертів, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

для забезпечення стійкого економічного зростання в Україні  має перевищувати 

50 млрд дол. Проте на сьогоднішній день Україна отримує в 30 разів меншу 

суму, ніж потрібно. Насамперед, це пояснюється несприятливим інвестиційним 

кліматом в Україні. Як свідчить деякі розрахунки залучення 1 млн дол. в 

Україні супроводжується витратами в розмірі близько 30 тис. дол. 

Підприємницький ризик інвестицій в Україну становить близько 80%. Саме цей 

факт зумовлює такий незначний потік прямих іноземних інвестицій в Україну. 

Якщо говорити про потік інвестицій в світовому потоці то на економіку 

України припадає лише 1% або близько 5 дол. на душу населення [2]. 

З метою покращення інвестиційного клімату та інвестиційної 

привабливості потрібно провести ряд дієвих реформ. Для розвитку 

інвестиційного потенціалу для України є доцільним: зменшення податкового 

навантаження як на внутрішніх суб’єктів ринку, стимулюючи продуктивність їх 

виробництва, так і на економічну діяльність підприємств з іноземними 

інвестиціями; створення нових та активізація вже існуючих інститутів з 

інформаційної підтримки інвесторів; розробка і впровадження програм з 

пільгового кредитування та пошук фінансово-кредитної платформи для 

забезпечення процесу підтримки діяльності об`єктів інвестування; створення 

особливого режиму для інвестування в нерозвинені сектори економіки та 

стратегічно важливі галузі виробництва.  
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Актуальність теми. У зв’язку з розвитком економічних зв’язків як в 

середині нашої держави, так і на міжнародному рівні особливого значення 

набуває такий різновид цивільно-правових договорів як договір чартеру або 

фрахтування. Досить часто даний договір використовується у морському та 

повітряному сполученні, що обумовлено його «мобільністю». Адже 

застосування такого договору надає перевізнику можливість перевезти набагато 

більше вантажу, пасажирів, багажу та пошти, ніж це можна було б зробити в 

межах звичайних рейсів. Тому дослідження цього питання є досить актуальним, 

оскільки умови сучасності потребують все більшого застосування даного 

різновиду договору перевезення, а тема відмежування його від інших цивільно-

правових договорів надає широке поле для міркувань. 

Дослідженню договору чартеру (фрахтування) присвятили свої роботи 

такі науковці, як Львова І., Діковська І., Василенко І. та інші. 

За договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) 

зобов’язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або 
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частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька 

рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, 

якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам [4]. 

Зміст будь-якого договору складають права та обов’язки сторін. 

Відповідно до ч.2 ст. 133 Кодексу торгівельного мореплавства України 

сторонами договору чартеру є фрахтівник і фрахтувальник. Фрахтівником є 

особа, що вступила від свого імені у договір фрахтування (чартер) і взяла на 

себе обов’язок за встановлену плату здійснювати перевезення вантажу морем у 

порт призначення з умовою надання для розміщення вантажу судна, його 

частини чи певних приміщень, тобто будь-які фізичні та юридичні особи, які 

виконують повітряні перевезення, мають права експлуатанта авіаційної техніки. 

Фрахтувальник – найчастіше виступають юридичні особи. Тобто це учасник, 

який вступив від свого імені у договір фрахтування [1, с. 83]. 

Оскільки договір чартеру (фрахтування) є взаємним, то права однієї 

сторони відповідають обов’язкам іншої, тому розглянемо лише основні 

обов’язки фрахтувальника та фрахтівника. 

Фрахт – сплата проїзної плати, яка являється основним обов’язком 

фрахтувальника, розмір і порядок оплати якої визначаються за згодою сторін. 

Окремі аспекти регулюються законодавчо. Також за згодою сторін 

здійснюється вибір вантажних приміщень, що обов’язково фіксується письмово 

[2]. 

Зауважимо, що крім фрахтівника і фрахтувальника учасником договору є 

одержувач вантажу. Укладаючи договір чартеру, фрахтівник бере на себе 

обов’язок перед фрахтувальником здійснити перевезення і вручити вантаж 

уповноваженій особі. Важливо визначити момент, з якого в одержувача 

виникає право розпоряджатися вантажем. У тій ситуації, коли в разі чартерних 

перевезень виписують коносамент (товаророзпорядчий документ, цінний папір, 

що видається морським перевізником вантажу його відправнику, що засвідчує 

прийняття вантажу до перевезення і містить зобов’язання доставити вантаж до 

пункту призначення і передати його одержувачу), право розпоряджатися 
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вантажем переходить до одержувача разом з переданням коносамента, оскільки 

останній є товаророзпорядчим документом, що містить зобов’язання 

перевізника видати вантаж уповноваженій особі. Коли коносамент не був 

виписаний, одержувач набуває вказаного права лише після одержання 

повідомлення про готовність судна до відвантаження [4]. 

На фрахтувальника покладено обов’язок забезпечити доправляння 

пасажирів та їхнього багажу в аеропорт відправлення за певний час до моменту 

відправлення відповідно до погодженого сторонами розкладу. Фрахтувальник 

зобов’язаний вручити пасажирам квитки і, якщо необхідно, багажні квитанції, а 

також довести до відома пасажирів умови повітряного перевезенім. 

Фрахтувальник зобов’язується сплачувати демередж, компенсацію за додаткові 

льотні години за певною ставкою, яку встановлюють зазвичай за кожну льотну 

годину. 

Фрахтівник зобов’язаний надати весь транспортний засіб або його 

частину для задоволення законних інтересів фрахтівника та перемістити 

транспортний засіб у вказаний фрахтівником пункт призначення. Крім того, 

фрахтівник зобов’язаний надати транспортний засіб, визначений домовленістю 

сторін щодо типу, виду тощо, у належному (технічному і комерційному) стані. 

Розміщення вантажу і пасажирів здійснюється в приміщеннях судна, 

визначених за взаємною згодою. 

У договорі чартеру сторони можуть обумовити обов’язок фрахтівника 

надіслати фрахтувальнику повідомлення про готовність судна до завантаження 

й розвантаження, посадки та висадки пасажирів, про очікуваний час прибуття 

судна [3, с. 301]. 

Отже, договір чартеру є взаємним, тому права відповідають обов’язкам 

учасникам договору. Всі нюанси повинні зазначатися в договорі сторонами. 

Сторонами договору виступають фрахтівник, фрахтувальник та одержувач 

вантажу.  
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Ліквідність банку є однією з найважливіших системних характеристик 

банківської діяльності, яка потребує вивчення, аналізу та ефективного 

управління. Банк, який має проблеми з ліквідністю не може виконувати власні 

функцій і проводити операції з обслуговування клієнтів, його рейтинг 

знижується, що значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх джерел, а 

відтак, втрачається потенційний прибуток. Відсутність єдиного підходу у 

науковців щодо трактування ліквідності банку негативно впливає на вибір 

необхідних інструментів щодо управління нею. 

На сьогоднішній день в науковій літературі існує велика кількість праць, 

що присвячені дослідженню банківської ліквідності, у яких висвітлені окремі 

підходи до управління ліквідністю комерційних банків, аналізуються 

показники ліквідності, вивчаються підходи до управління банківською 
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ліквідністю. Разом з тим зауважимо, що не сформовано єдиного трактування 

ліквідності банку. 

Для банківських установ України в умовах недовіри до банківського 

сектору громадян України питання ефективного управління ліквідністю є нині 

одним із найбільш актуальних. Поняття «ліквідність» походить від 

латинського «liquidus», що означає «рідкий, плинний» та, виходячи з 

буквального змісту, часто розуміється як легкість реалізації, швидка 

конвертація матеріальних цінностей у грошові кошти [1]. Але ліквідність не 

варто трактувати настільки прямолінійно, оскільки це значно ширше поняття, 

яке має більш складний зміст. Аналіз нормативно-правової бази, думок 

вітчизняних та зарубіжних науковців свідчить про неоднозначне тлумачення 

ліквідності банку, що вказує на багатогранність поняття. 

На сьогодні в науковому просторі наявні наступні підходи щодо 

трактування поняття ліквідність банку (табл. 1) [2; 3; 4; 5]. 

Таблиця 1 

Наукові підходи визначення ліквідності банку 

Автор Визначення 

Дж. Кейнс, Дж. Сінкі, 

Е. Рід 

Ліквідність банку ототожнюється з існуючим обсягом 

готівки 

Ю. Серпенінова Ліквідність банку трактується як якісна характеристика 

об’єкта економічних відносин, а саме як здатність 

погашати свої зобов’язання в строк 

І. Івасів, Ю. Ребрик, 

В. Міщенко, А. Сомик, 

О. Фуксман, Д. Рябіченко 

Ліквідність банку визначається не тільки спроможністю 

банку розраховуватись за своїми зобов’язаннями, а й 

одночасним розширенням кредитної діяльності чи всіх 

операцій  

H. Gruning Ліквідність банку – спроможність банку ефективно 

розподіляти строки погашення депозитів й інших 

зобов’язань та фінансувати зростання кредитно-

інвестиційного портфеля  

І. Лис Ліквідність банку – одна з узагальнених якісних 

характеристик діяльності банку, що визначає його 

надійність та здатність забезпечувати своєчасне 

виконання своїх зобов’язань 

Л. Кузнецова Ліквідність банку – здатність швидко та з мінімальними 
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витратами перетворювати банківські активи в гроші для 

виконання зобов’язань, що виникають 

Н. Хіміч Ліквідність банку – здатність забезпечити постійну 

рівновагу між джерелами залучення коштів та 

зобов’язаннями за строками 

R. Duttweiler Ліквідність банку – здатність банку задовольняти усі 

вимоги вчасно та в повному обсязі у необхідній валюті 

О. Лаврушин Ліквідність банку – спроможність банку своєчасно та без 

втрат виконувати свої зобов’язання перед вкладниками 

та кредиторами 

 

Дослідивши різні підходи щодо трактування ліквідності, запропонуємо 

систематизоване визначення банківської ліквідності. Отже, ліквідність банку – 

це його фактична спроможність, не порушуючи наявних внутрішніх та 

зовнішніх регулятивних вимог, виконувати усі покладені на нього клієнтами, 

позичальниками і кредиторами зобов’язання у повному обсязі у необхідній 

валюті та у відповідний термін, за рахунок сформованої відповідної структури 

внутрішніх та зовнішніх джерел. 

Таким чином, критичний аналіз наукових підходів щодо трактування 

поняття «ліквідність банку» дозволив нам виокремити власне бачення його як 

фактичної спроможності банку забезпечити виконання усіх покладених на 

нього зобов’язань враховуючи такі параметри як валюта, термін та структура 

внутрішніх і зовнішніх джерел. 
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Питання зовнішньо-економічної міграції є проблемою, яка активно 

обговорюється, не лишаючи байдужим усе суспільство. Тисячі українських 

мігрантів, які працюють в країнах північної Америки, Росії, країнах ЄС та 

інших, змушують побачити та усвідомити наслідки трудової міграції на 

соціальному та економічному рівні. Загалом, міграція являє собою переміщення 

трудових ресурсів з однієї країни в іншу. Як правило з метою покращення свого 

матеріального становища, реалізації свого потенціалу та беззаперечно, пошуку 

кращих умов життя [2]. Причинами міграції є: рівень розвитку економіки 

держави, рівень зайнятості населення, недостатня оплата праці, рівень розвитку 

науково-технічного забезпечення, політична нестабільність в країні, надмірна 

інфляція та спад виробництва. Все це притаманно розвитку української 

економіки, тому спостерігаємо надзвичайно високі показники 

зовнішньоекономічної міграції. Основною причиною, що змушує мігрувати 

людей, залишаючи власні домівки та вирушати на пошуки кращої долі за 

кордон, є різниця в рівнях розвитку та умовах життя у різних країнах, як 

правило між промислово-розвинутими країнами і державами, що розвиваються. 
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Міграція, як і інші макроекономічні чинники несе певний вплив на 

соціально-економічні показники. Не можна однозначно сказати, що ці наслідки 

є негативними чи позитивними.  

Власне проблема недостатнього матеріального забезпечення є 

найболючішою для українців. Крім малозабезпеченого населення, поповнюють 

ряди недостатньо-забезпечених і працюючі громадяни. Таким чином, 

отримання заробітної плати та забезпеченість роботою в Україні не захищає від 

зубожіння та малозабезпеченого рівня життя. Щоб вижити в таких умовах 

домашні господарства вдаються до пошуку додаткового заробітку у вигляді 

пошуку роботи за кордоном.  

Наслідками цього є надходження валюти з-за кордону та покращення 

матеріального стану родичів мігрантів та самих мігрантів. За статистикою ці 

кошти витрачають на споживання, лікування та будівництво. Внаслідок цього, 

покращується вигляд міст та селищ, зокрема як приклад – Західна Україна. 

Країни імміграції мають ряд переваг за рахунок іммігрантів. Це 

насамперед, дешева та висококваліфікована робоча сила. Зазвичай, мігранти 

працюють понаднормово, що є вигідним для роботодавців. 

Українська економіка лишається без молодих та мобільних робочих 

ресурсів, що негативно впливає на рівень економіки та показників ринку праці. 

Виїжджають висококваліфіковані фахівці, які внаслідок роботи не за фахом 

втрачають свої професійні навички. 

За кордон виїжджають представники більш-менш заможних 

домогосподарств, які можуть оплатити переїзд, проживання та зробити 

документи для виїзду за кордон. Інші працюють в регіонах України. Як 

наслідок – збільшується різниця в матеріальному забезпеченні населення. 

Також збільшується соціальна нерівність. За статистичними спостереженнями 

особи, які працюють в Україні дуже рідко можуть дозволити собі відпочинок на 

кшталт візиту до ресторану, частого відвідування кіно та інших розважальних 

закладів на відміну від мігрантів. 
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Діти мігрантів мріють про роботу та життя за кордоном, таким чином ми 

втрачаємо не тільки сьогоднішнє покоління, а й наступне. Іншим наслідком 

питання на рахунок дітей мігрантів є те, що відсутність нагляду та живого 

спілкування з батьками ускладнює їх комунікацію з однолітками та впливає  на 

стан психіки дитини. Дуже часто, через міграцію руйнуються сім’ї. Громадяни 

псують власне здоров’я через вплив тяжкої фізичної та ненормованої праці, 

несприятливих побутових умов та відсутність будь-яких гарантій. Тож, міграція 

як позитивно, так і негативно впливає на соціально-економічні показники. Як 

бачимо, позитивним є: зменшення безробіття та зростання зайнятості, а також 

надходження валюти. 

Серед негативних виділимо наступне: втрата конкурентоспроможної та 

мобільної частини трудових ресурсів, зниження кваліфікації мігрантів, 

нелегальна міграція унеможливлює наповнення пенсійного і соціального 

фондів, розпадаються сім’ї, виникає проблема покинутих дітей, погіршення 

загальної демографічної ситуації в Україні через отримання трудовими 

мігрантами громадянства країни, у якій вони перебувають [1, с. 478]. 

Розглянувши основні негативні та позитивні наслідки міграції, можемо 

запропонувати певні рекомендації щодо вирішення цієї проблеми: 

 З боку держави:  

Надати робочі місця студентам після закінчення вузу, таким чином у 

молоді зникне рівень скепсису щодо працевлаштування в Україні та буде 

стимул до навчання та саморозвитку, законодавчо створити позитивний клімат 

для розвитку власного бізнесу, збільшити гарантування прав українських 

мігрантів за кордоном, створювати безкоштовні освітні курси; 

 З боку населення: 

Покращувати рівень самоосвіти, самовдосконалюватись, бути мобільним, 

інноваційним та вміти працювати в команді. 

Отже, розглянувши дане питання перш за все слід зазначити, що міграція 

населення за кордон є показником того, як реагує населення на політичну, 

соціальну та економічну ситуацію в країні. Показник кількості мігрантів в 
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Україні є високим та постійно зростає. Тому варто покращити законодавче 

забезпечення. Оскільки процес трудової міграції зупинити досить тяжко, тож 

необхідно зменшувати її негативні наслідки та використовувати позитивні. 
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Провідне місце у створенні умов для ефективної організації інвестиційної 

діяльності традиційно належить державі, яка формує національну інвестиційну 

політику та визначає напрямки її реалізації відповідно до затверджених 

галузевих та цільових пріоритетів. У межах даного дослідження ми 

розглядаємо її роль як інституційного інвестора, який може реалізувати цю 

функції через банк розвитку. Обґрунтування необхідності та унікальності його 

функціонування базується на тому, що держава є одночасно і гарантом, і його 

інвестором в процесі інвестування. Окрім цього, діяльність даного банку сприяє 

формуванню мультиплікативного ефекту на ранніх стадіях процесу розвитку, 

фінансуючи проекти, які приносять вагомі суспільні переваги, але ймовірно не 

будуть розпочаті приватним сектором.  
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Науковці тлумачать банк розвитку як спеціалізовану державну фінансово-

кредитну установу, що створюється урядом, та функціонує на основі державних 

гарантій, з метою підтримки довгострокового фінансування суспільно 

значущих проектів, які сприяють розвитку економіки та вирішенню соціальних 

завдань [1]. Діяльність банку розвитку базується на таких принципах:  

1) цільова орієнтація на довгострокові капіталомісткі проекти з високим 

ефектом для розвитку національної економіки з метою підвищення її світової 

конкурентоспроможності (досить часто це є венчурне інвестування); 

2) поєднання державних цілей і комерційних механізмів при фінансуванні 

проектів, при цьому отримання прибутку не є метою створення банку розвитку; 

3) підтримання фінансової стабільності. Під час кризи банк забезпечить 

доступ до фінансових коштів та фінансування проектів, що дасть змогу 

економіці країни втриматись на належному рівні в передкризовий і кризовий 

період [2, c. 6]. 

Поряд з цим важливо наголосити на необхідність дотримання таких 

принципів як прозорість, законність та економічна раціональність 

використання державних коштів. 

На увагу заслуговує досвід Німеччина щодо створення кредитної 

установи зі спеціальним статусом – Кредитного бюро відновлення (КБВ), до 

складу якого входять спеціалізовані банки. Близько половини кредитів 

фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, для пільгового 

фінансування окремих спеціальних програм із бюджету також виділяють 

дотації; решта кредитного ресурсу мобілізується КБВ за рахунок емісії 

боргових цінних паперів. Основні функції банку полягають у: фінансуванні 

венчурного бізнесу, інноваційних проектів, спільних міжнародних проектів та 

інших програм розвитку [3, c. 129]. На сьогодні Німецький банк розвитку є 

фінансовою установою, яка за дорученням німецького Уряду з 2002 року 

працює в Україні та впроваджує проекти в різних галузях економіки. Зокрема, 

банк працює у банківському секторі України, надаючи банкам кредитні кошти, 

за потреби підтримує місцеві банки, підвищуючи рівень їх капіталізації, а 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

240 

також надає технічну допомогу у вигляді консультаційної підтримки проектів, 

спрямованих на розвиток фінансового сектору [4]. 

Розглядаючи доцільність впровадження аналогічного досвіду в Україні, 

насамперед, необхідно вирішити питання щодо хронічної недовіри суспільства 

до державних інститутів і, в першу чергу, розпорядників бюджетних коштів. 

Однак, дане питання не є предметом нашого дослідження. 

Щодо практичних кроків, то ураховуючи, що станом на другий квартал 

2017 року частка державних банків у вітчизняній банківській системі є 

критично високою, тому її збільшення, навіть за рахунок відкриття банку 

розвитку, є недоцільним. Більш раціональним нам видається рішення щодо 

його заснування на базі вже існуючого державного банку, або у його структурі 

на основі проектного методу побудови бізнесу. На нашу думку, на увагу 

заслуговують ПАТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Приватбанк». 

Вважаємо, що банк розвитку має відповідати таким критеріям: володіти 

розгалуженою системою регіональних відділень; мати високий рівень довіри з 

боку суспільства; мати досвід у кредитуванні реального сектору; володіти 

належним кадровим потенціалом. Порівняльний аналіз представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз державних банків України 

Критерії / Банк ПАТ «Ощадбанк» 
АТ  

«Укрексімбанк» 

АТ 

«Приватбанк» 

Кількість відділень, шт. 4191 63 2535 

Зобов’язання банку, млн грн 179098 147423 241245 

Обсяг строкових депозитів 

фізичних осіб, млн грн 
66,715  21,225  119 942 

Довіра до банку фіз. осіб 

(згідно обсягу та частки 

депозитів фізичних осіб) 

2 3 1 

Обсяг кредитівнаданих 

юридичним особам, млн грн 
109,170  80,047  166737 

Кредитна спеціалізація за 

видом економічної 

діяльності 

Енергетика 

Будівництво 

Сільське господарство 

та харчова 

промисловість 

Торгівля 

нафтопродуктами 

*За результатами ІІІ кв. 2016 року 
Примітка. Сформовано автором на підставі річних та квартальних звітів банків. 
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Згідно обраних нами параметрів доречно виділити АТ «Приватбанк», 

який має розгалужену мережу відділень; завоював довіру клієнтів, оскільки 

обсяги строкових депозитів в рази перевищують показники інших аналізованих 

банків. Також необхідно звернути увагу, що АТ «Приватбанк» є активним 

«промоутером» щодо впровадження фінансових інновацій для обслуговування 

малого і середнього бізнесу, зокрема, сформував унікальну (у вітчизняній 

банківській сфері) платформу КУБ, яка дає змогу інвесторам вкладати кошти в 

підприємства за рахунок гарантій банку. 

Загалом, створення банку розвитку допоможе заповнити нестачу 

довгострокових інвестиційних ресурсів в економіці і забезпечити можливість 

реалізації проектів, комерційне фінансування яких неможливе через високий 

ризик, тривалий термін окупності і низьку прибутковість, але дасть поштовх в 

розвитку економіки. 
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У світі на сучасному етапі розвитку економічних відносин існує багато 

організацій, функціями яких є забезпечення миру, розвиток міжнародного 

співробітництва між країнами, вирішення глобальних екологічних проблем та 

ін. Однією з таких організацій є Світова організація торгівлі (СОТ). До 

основних функцій цієї організації відносять: встановлення правил у 

міжнародній торгівлі та врегулювання спорів між країнами, які виникають в 

процесі міжнародної торгівлі. До складу цієї організації входять 153 країни, 

вони займають маже 96% всієї світової торгівлі. Вступ України до даної 

організації надав нові можливості у розвитку міжнародної торгівлі, завдяки 

яким держава розширила масштаби торгівлі з іншими країнами. 

Питання вступу України до СОТ, а також причини та наслідки членства 

розглядалось багатьма науковцями, такими як: Т. Циганкова, В. Мазуренко, 

О. Білоус, О. Жолудь, І. Бураковський, О. Рябченко, В. Лановий та ін. 

Водночас, дана тема є актуальною з огляду на те, які наслідки мав вступ 

України до Світової організації торгівлі і як членство в цій організації вплинуло 

на розвиток зовнішньої торгівлі України. 

Рішення про вступ держави до Світової організації торгівлі (СОТ) було 

прийнято в 1993 р. Урядом України та Україна подала заявку на членство. З 

травня 2008 р. Україна стала членом СОТ. Це викликало певні зміни структурі 

міжнародної торгівлі. Вітчизняні виробники продукції отримали суттєві 

переваги у захисті власних інтересів на міжнародному ринку торгівлі товарів та 

послуг.  
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Вступ України до СОТ був зумовлений перспективами, які відкривались 

для держави, основними з яких є: 

 збільшення експорту продукції до країн світу, за рахунок зниження 

тарифних та нетарифних обмежень; 

 розвиток торгівельного партнерства з багатьма державами; 

 підвищення рівня виробництва товарів та надання послуг за 

рахунок іноземного інвестування країн-учасників СОТ; 

 забезпечення високого рівня захисту вітчизняних виробників від 

імпорту іноземних товарів та послуг [1]. 

Слід зазначити, що членство в СОТ передбачало розвиток українських 

міжнародних торгівельних відноси, за рахунок зниження ставок на мито, 

зменшення економічних бар’єрів при введенні міжнародної торгівлі з іншими 

державами.  

Найсуттєвішою зміною у структурі експорту стало скасування квотних 

обмежень щодо експорту металопродукції. Внаслідок цього, держава відкрила 

для себе нових партнерів у міжнародній торгівлі сталеливарною продукцією, 

основним з яких стала Болгарія (обсяги торгівлі зросли у 3 рази) та Румунія (у 

1,7 рази) [2]. 

Початок членства України в СОТ супроводжувався значним приростом 

показників експорту та імпорту, які у 2008 р. порівняно з 2007 р. виросли 

відповідно на 40,6% та 45,4% (рис. 1). Дані показники являються результатом 

відкриття нових торгівельних партнерів для України, а з ними і нових ринків 

збуту вітчизняної продукції [2]. 
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Рис. 1 Товарна структура зовнішньої торгівлі України 2001-2016 рр. [2] 

 

Позитивними наслідками вступу України до СОТ є збільшення експорту 

та розширення масштабів міжнародної торгівлі, скасування квот на експорт 

металопродукції. Можна побачити, що обсяги експорту 2008 р., порівняно з 

2007 р. значно зросли, на 1,3 млрд дол. [3]. 

До негативних наслідків для України належать: значні витрати на 

розвиток сфери ліцензування відповідно до стандартів СОТ; посилення впливу 

світової конкуренції на економіку України; скорочення виробництва 

неконкурентоспроможних виробництв. Негативні наслідки також  торкнулись 

агропромислового комплексу (АПК). Майже 96% ринку галузі займала 

вітчизняна продукція, яка по міжнародним стандартам дещо поступається 

імпортним, то після вступу до СОТ вітчизняні виробники поступились 

імпортним товаровиробникам. Уже в 2009 р. вітчизняні виробники займали 

лише 69,8% українського ринку товарів АПК. 

Загалом можна зробити висновок, що вступ України до Світової 

організації торгівлі мав позитивні наслідки для держави: зменшились тарифні 

та нетарифні обмеження, скасувались квоти на експорт металопродукції, 

зменшились ставки за митом, з’явились нові торговельні партнери. Також  

вступ в СОТ супроводжувавсь і певними ризиками. Але в загальному, членство 

в СОТ принесло Україні значні переваги в зовнішній торгівлі. 
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За умов посилення конкуренції у банківській сфері, підвищення 

залежності банків від впливу інтеграційних та глобалізаційних процесів, 

світових фінансових криз одним з найважливіших завдань є вироблення 

стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків, що дасть можливість 

ефективно реалізовувати її пріоритетні напрями і протистояти ризикам. 

Дослідженням питань особливостей кредитно-інвестиційної діяльності 

банків займаються такі науковці: Васильєва Т., Вовчак О., Карчева Г., 

Кльоба Л., Луців Б., Примостка Л., Пшик Б. та Реверчук С. Незважаючи на 

велику кількість публікацій залишаються низка питань, пов’язаних із 

уточненням сутності кредитно-інвестиційної діяльності банків, а також 

розроблення заходів, спрямованих на підвищення ефективності формування та 

реалізації стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків України. 
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У процесі розгляду кредитно-інвестиційної діяльності банків 

першочергове значення має з’ясування сутності означеного поняття. В 

існуючих науково-літературних джерелах є дві позицій науковців, які 

передбачають розгляд кредитно-інвестиційної діяльності банків як цілісного 

поняття чи відокремлене трактування кредитної та інвестиційної діяльності як 

її складників. Так, А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак та І.В. Сало дотримуються 

другого підходу, визначаючи кредитну діяльність як «короткострокове та 

довгострокове кредитування виробничої, соціальної, інвестиційної та наукової 

діяльності підприємств та організацій; надання споживчих кредитів населенню; 

міжбанківських кредитів», у той час як під інвестиційною діяльністю вчені 

розуміють «формування портфеля цінних паперів та прямі інвестиції» [1]. 

В.Ю. Подчесова та К.В. Карась кредитно-інвестиційну діяльність банків 

визначають як «сукупність обґрунтованих стратегічних дій керівництва і 

працівників банку з надання банківських ресурсів з метою покращення 

банківської діяльності, платоспроможності та зменшення рівня ризику» [3]. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна конкретизувати 

визначення кредитно-інвестиційного портфелю банку як цілеспрямовано 

сформованої сукупності об’єктів фінансового та/або реального інвестування, 

призначеної для реалізації попередньо розробленої стратегії, що визначає 

інвестиційну мету банку. Але для кращого управління необхідно все ж 

розмежувати поняття кредитно-інвестиційної діяльності. 

В економіці України спостерігається зниження обсягів кредитно-

інвестиційного портфеля, а саме станом на 01.02.2017 р. він становив 379833,92 

млн грн, в цей самий період 2016 року – 490583,65 млн грн, а в 2015 р. – 

756326,67 млн грн [2]. Така ситуація зумовлена нестабільною політичною 

ситуацією та девальвацією гривні, що і спричиняє потенційне зниження якості 

кредитно-інвестиційного портфеля банківських установ. 

Для забезпечення збільшення обсягів кредитно-інвестиційного портфеля з 

боку самих банків необхідно реалізовувати комплекс заходів у напрямку 

вдосконалення управління кредитно-інвестиційною діяльністю, яка передбачає: 
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1) напрямки вдосконалення управління кредитною діяльністю банку, що 

включають: 

– поліпшення аспектів кредитної діяльності і оптимізація організаційної 

структури з метою забезпечення якісно нової системи управління банком; 

– оптимізація кредитних вкладень за рівнем галузевого ризику з 

урахуванням потенційної ефективності; 

– поліпшення маркетингової діяльності (насамперед шляхом 

встановлення оптимальних кредитних ставок і залучення нових клієнтів); 

– застосування диверсифікації й лімітування; 

– банкам варто покращити методики оцінки кредитоспроможності 

позичальників, забезпечення дотримання принципів, пов’язаних з умовами 

банківського кредитування та здійснення адаптації міжнародного досвіду 

кредитування до української банківської  практики. 

2) напрямки вдосконалення управління інвестиційною діяльністю банку 

включають: 

– запровадження державного відшкодування (часткового) процентних 

ставок за кредитами, що спрямовуються у пріоритетні галузі економіки, та 

передбачення обсягів відшкодування у Державному бюджеті; 

– використання механізму довгострокового рефінансування НБУ тих 

банків, які здійснюють довгострокові інвестиційне кредитування; 

– розробку нових механізмів оцінки проектів під довгострокові кредити 

з урахуванням економічної ситуації в Україні; 

– визначити раціональне співвідношення обсягів позикових  

інвестиційних ресурсів, залучених на коротко та довготерміновій основі, 

виходячи з інвестиційних цілей використання позикового капіталу в 

передбачуваний період.  

Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банків в Україні має 

велике значення для банківської системи і для економіки України, 

забезпечуючи розвиток реального сектору виробництва та надання послуг. 
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Комплаєнс – досить важлива складова внутрішньобанківського контролю. 

Цим терміном прийнято називати відповідність банківської діяльності 

встановленим стандартам, законодавству. Інакше кажучи – це засвідчення 

юридично-правової компетенції банківських службовців.  

Поняття «комплаєнс» для України порівняно нове, але вже визначене на 

законодавчому рівні. В Положенні «Про організацію внутрішнього контролю в 

банках України» [1] комплаєнс визначається як дотримання банком 

законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх 

документів банку, у тому числі процедур.  

Недооцінка ролі комплаєнсу в банківській сфері погрожує підвищенням 

комплаєнс-ризиків [3]. Вказаним Положенням поняття «комплаєнс-ризик» 

визначено як ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати 
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репутації внаслідок невиконання банком законодавчих актів, ринкових 

стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому числі 

процедур [1].  

У тому разі, коли банком проводиться некваліфікований аналіз ризиків, 

надаються неправильні рекомендації щодо зниження та управління ризиками, 

або не виконуються рекомендації на практиці, можуть виникати суттєві 

проблеми. Сучасна ситуація в банківському секторі України слугує яскравим 

прикладом наявності комплаєнс-ризиків. Чимало установ було закрито, 

знаходяться у стані ліквідації чи введено тимчасову адміністрацію. Саме тому 

для ефективної роботи банківської установи необхідно мінімізувати комплаєнс-

ризики.  

Так, Базельський Комітет з питань банківського нагляду у своєму Листі 

«Відповідність і функція комплаєнсу у банках» [4] рекомендує банківським 

установам зосередити увагу на таких основних моментах: 

˗ підрозділ з комплаєнсу повинен розглядатись як ключовий елемент 

управління ризиками в банку; 

˗ банки повинні дотримуватись ефективних процедур комплаєнсу; 

˗ ігнорування правил комплаєнсу може призвести до застосування 

санкцій та накладення штрафів, що призведе до фінансових втрат чи втрати 

репутації. 

Зокрема, суттєві недоопрацювання у секторі фінансового моніторингу, 

допущення помилок та ігнорування законодавства може призвести до  

відкликання у банківської установи ліцензії з боку Національного банку 

України.  

Організація ефективної системи комплаєнсу, безперечно має 

впроваджуватися адекватно, враховуючи всі наявні рекомендації, практику 

зарубіжних банків. Перш за все необхідним є створення законодавчого 

підґрунтя щодо впровадження таких систем. 
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Комплаєнс-ризики мають безпосередній зв’язок з правильністю 

організації проведення внутрішніх бізнес-процесів, у тому числі і щодо 

протидії відмиванню коштів отриманих злочинним шляхом, що у свою чергу, є 

також одним із об’єктів контролю в рамках системи управління операційним 

ризиком. Отже, щодо організаційних аспектів впровадження та реалізації, то 

ключову роль в системі комплаєнс-контролю нового типу поряд з управлінням 

комплаєнс-ризиком варто приділяти мінімізації та управлінню операційним 

ризиком. Зазначені ризики є тісно взаємопов’язаними та можуть призводити до 

непередбачуваних, з точки зору кількісної оцінки, наслідків. 

Таким чином можна зазначити, що мінімізувати прояви ризику репутації 

та операційного ризику за рахунок впровадження системи відстеження 

відповідних правопорушень з точки зору виконання встановлених вимог, 

доречніше делегувавши обов’язки на систему комплаєнсу, яка дасть змогу 

ідентифікувати, контролювати та відповідним чином реагувати на виявлений 

ризик [2]. 

Спостережна рада кожного банку відповідає за здійснення нагляду за 

управлінням комплаєнс-ризиками. Правління банку має розробити, а 

Спостережна рада затвердити політику банку з дотриманням законодавства та 

внутрішніх процедур банку, в тому числі положення про систему комплаєнсу. 

Фінансовий моніторинг банку побудований на тому, що кваліфіковані 

співробітники перевіряють операції, які можуть нести в собі неблагонадійний 

характер. Завдяки вчасно виявленим сумнівним операціям можна викрити 

шахраїв, осіб, які намагаються легалізувати кошти, протидіяти тероризму та 

ін. [3]. 

До основних завдань Правління банку, що здійснює процес управління 

комплаєнс-ризиком належить: 

 визначення і проведення оцінки основних комплаєнс-ризиків, 

розроблення та затвердження планів управління ними; 
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 звітування перед Спостережною радою щодо дотримання 

законодавства України та внутрішніх процедур; 

 інформування Спостережної ради про істотні випадки 

недотримання процедур, порушення у дотриманні законодавства [4]. 

Постійний моніторинг дій персоналу банку в аспекті виконання 

законодавства та внутрішніх положень, недопущення негативного впливу на 

репутацію банку, дасть змогу мінімізувати ризик використання банку з метою 

відмивання коштів, та забезпечить стабільність репутації банку на ринку [2]. 
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У ринковій економіці страхування перетворюється на один із основних 

механізмів забезпечення соціальності стабільності та однією із умов 

забезпечення гідного рівня життя громадян. Наразі важливим є створення 

передумов підвищення ефективності страхування, особливо страхування 

ризиків, пов’язаних із життям, здоров’ям та працездатністю, тобто ризики за 

фактом настання смерті особи, ризики за фактом певного захворювання, 

ризики, що характеризуються фактом настання нещасного випадку, ризики за 

фактом настання тимчасової чи постійної втрати працездатності (інвалідності) 

та ризики за фактом настання втрати працездатності за віком. Нажаль, сегмент 

особистого страхування вітчизняного страхового ринку є недостатньо 

розвинутим, однак має великий потенціал до зростання. 

Згідно з Законом «Про страхування» предметом договору особистого 

страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані 

з життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (рис. 1). 

Особисте страхування – це галузь страхування для якої характерні певні 

особливості та специфіка укладання договорів страхування. Як видно з 

рисунку, воно включає підгалузі: страхування життя, страхування від нещасних 

випадків та медичне страхування. Дві останні відносяться до ризикового 

(загального страхування), договори можуть укладатися в обов’язковій та 

добровільній формах та діяти від кількох годин до одного року, розмір 

страхового платежу становить певний відсоток від страхової суми, страхова 

виплата здійснюється не за фактом настання страхового випадку, а за його 
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наслідки, закінчення дії договорів з медичного страхування та страхування від 

нещасних випадків не передбачає обов’язок страховика здійснити виплату чи 

повернення сплачених страхових премій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Елементи особистого страхування [1, 3, 4, 5] 

 

При реалізації страхового ризику при страхуванні здоров’я 

передбачається здійснення двох видів виплат: фіксованої суми або часткову чи 

повну компенсацію додаткових витрат страхувальника (застрахованого) при 

настанні страхового випадку. 

Специфікою страхування здоров’я є визнання страховим випадком подію, 

що сталася випадково і не носить ознак навмисності, особливо це стосується 

договорів страхування від нещасних випадків. У частині виконання зобов’язань 

за договорами добровільного медичного страхування, страховик повинен 

здійснити оплату вартості медичних послуг, медичних засобів в межах 

страхової суми при наданні невідкладної та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги, стаціонарного та відновлювального (реабілітаційного) лікування 

застрахованих осіб. 

Метою укладання договорів страхування життя є запобігання критичному 

погіршенню рівня матеріального забезпечення застрахованої особи. 

Страхування життя характеризується довгостроковістю дії – оскільки договори 

Особисте страхування 

Страхування здоров’я  Страхування життя 

Страхування від 

нещасних випадків 

Медичне страхування  
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укладаються на термін не менше ніж п’ять років [2, ст. 123
1
], а в окремих 

випадках і пожиттєво та накопиченням страхової суми за рахунок внесків 

страхувальника. Страховим ризиком при страхуванні життя вважається 

тривалість людського життя, ризиком є не сам факт смерті, а час її настання, з 

врахуванням цього страховий ризик за договорами страхування життя 

розглядається у двох аспектах: смерть у молодому віці або раніше середньої 

тривалості життя; дожиття до похилого віку, що вимагає отримання регулярних 

доходів без продовження трудової діяльності. 

За договорами страхування життя передбачається виплата страхової суми 

застрахованій особі чи страхувальнику або іншій особі – вигодонабувачу чи 

спадкоємцю за законом у випадках: дожиття до обумовленого строку чи події 

або до пенсійного віку з наступними пожиттєвими виплатами щомісячної 

додаткової пенсії у передбаченому розмірі; втрати працездатності – тимчасової 

чи постійної;  смерті застрахованої особи. 

Слід звернути увагу на ще одну особливість особистого страхування – 

присутність обов’язкової умови при укладанні договору особистого 

страхування, між учасниками договору, має бути досягнуто згоди про 

застраховану особу. 

Економічна природа особистого страхування проявляється через його 

функції – загальні: ризикова, попереджувальна (превентивна) ощадна та 

контрольна і специфічні: соціальна, інвестиційна, кредитна, стимулююча 

(мотиваційна). Виконуючи ці функції, особисте страхування є показником 

соціальної стабільності, джерелом інвестицій в економіку країни та 

механізмом, що знижує соціальний тиск на бюджет держави [1, 3, 4, 5]. 

Таким чином, за особисте страхування – це економічні відносини між 

страховиком та страхувальником при яких страховик зобов’язується за 

обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується 

страхувальником, виплатити одноразово або періодично обумовлену договором 

суму. Підставами для виплат є заподіяння шкоди життю або здоров’ю самого 
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страхувальника або іншої названої в договорі особи (застрахованої особи), 

досягнення певного віку або настання іншої передбаченої договором події 

(страхового випадку). 

Список використаних джерел 

1. Белых В.С., Кривошеев И.В., Митричев И.А. Страховое право России : 

учебное пособие / отв. ред. В.С. Белых. – Изд. 3-е., перераб. и доп. – М. : 

Норма, 2011. 

2. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI (в ред. від 

01.01.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-

16, № 17. – Ст. 123
1
. 

3. Балабанов И.Т.,  Балабанов А.И. Страхование: Учебник для ВУЗов. – СПб. 

: ПИТЕР, 2013. – 250 с. 

4. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. 

С.С. Осадець. – К. : 2012 

5. Плиса В. Страхування : Навчальний посібник / Володимир Плиса. – К. : 

2012. 

 

 

УДК 332.12 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЄВРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Ірина Лисенко 

Науковий керівник: 

Кукса В.М., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Транскордонне співробітництво є важливим інструментом регіонального 

розвитку країни.Єврорегіон – організаційна форма співробітництва 

адміністративно – територіальних одиниць європейських держав, що 

здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне 

співробітництво. В останні рокиєврорегіоноднин із засобів розв’язання 

глобалізаційних проблем на міжрегіональному рівні. Адже, він сприяє розвитку 

добросусідських відносин між країнами в економічній, політичній, соціальній 

сферах, сприяє охороні навколишнього середовища, науково-технічному 
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прогресу, а тому є першочерговим кроком на інтеграційному шляху нашої 

держави. 

Питаннями щодо функціонування прикордонного співробітництва 

займались такі дослідники, як П. Біленький, М. Долішній, Ю. Макогон, 

В. Пила, Т. Терещенко, О. Чмир. Значна кількість цих досліджень присвячено 

питанню розвитку прикордонних територій. Незважаючи на значнуувагу, яка 

приділяється з боку науковців на вирішення проблем єврорегіонів, ця тема є 

актуальною та потребує подальшого дослідження. 

Правове регулювання транскордонного співробітництва в Україні 

регулюється Законом України «Про транскордонне співробітництво» № 5463-

VI від 16.10.2012 р. [1]. Метою створення євро регіонів є розгортання 

діяльності, яка допомагає зближенню органів влади прикордонних регіонів, 

економічній співпраці, розвитку комунікацій, захисту довкілля, культурно-

освітній діяльності, туризму. На території України створено 10 єврорегіонів: 

«Карпатський», «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Дніпро», 

«Слобожанщина», «Ярославна», «Чорне море», «Донбас», «Дністер». Станом 

на 2016 р. з 10 єврорегіонів фактично функціонує лише 4 – «Карпатський», 

«Буг», «Нижній Дунай» і «Верхній Прут» [2]. Розглянемо який вклад внесли 

області у зовнішньоторговельний оборот у функціонування нині євро регіонів 

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Обсяги загальноторговельного обороту єврорегіонів України  

за 2014-2016 роки, тис. дол. 

Єврорегіон 
Рік 

2014 2015 2016 

«Карпатський» 8104889 5614332 6356125,1 

«Буг» 5227959 3908051 4646281,8 

«Нижній Дунай» 3858702 2694756 2743387,3 

«Верхній Прут» 1210457 854175,8 1134093 
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Дані з таблиці 1 свідчать, що найбільш ефективним єврорегіоном є 

«Карпатський» , а найменшого внеску надає – «Верхній Прут». Так, у 2016 році 

порівняно з 2014 роком «Карпатський» єврорегіонзменшив оборот на 22%, 

«Буг» на 11%, «Нижній Дунай» на 29%, «Верхній Прут» на 6%. Це відбулось 

внаслідок малої кількостів Україні нового модернізованого, інноваційного 

обладнання, нових технологій, що дозволило б значно покращити якість 

продукції, її конкурентоспроможність на українському та міжнародних ринках, 

зменшити витрати на брак, зменшити забруднення навколишнього середовища, 

продовжити життєвий цикл товару [3]. 

Позитивним прикладом функціонування євpоpегіонів в країнах Західної 

Європи є те, що в їх межах активно діють місцеві органи, муніципалітети, які 

працюють над здійсненням конкретних і чітко визначених проектів. 

Прикладами інституційного будівництва є Асамблея європейських регіонів, 

Конгрес місцевих і регіональних влад Європи, Асоціація європейських 

прикордонних регіонів, Конференція периферійних приморських регіонів. 

Розвитку прикордонного та міжрегіонального співробітництва в Європі сприяє 

формування єдиного митного, тарифного та соціально-економічного простору. 

До основних проблемам нормального функціонування єврорегіонів на 

території України можна віднести:недооцінка потенціалу транскордонного 

співробітництва єврорегіонів; високий рівень залежності від рішень 

центральних органів влади; невизначеність єврорегіонів в системі 

територіального управління. 

Для вирішення цих проблем уряду необхідно вжити таких заходів: 

встановити спрощений транскордонний режим руху товарів і послуг, 

встановити взаємну пільгову систему на прикордонних територіях, спростити 

регулюючі, документарні процедури для юридичних і фізичних осiб, якi 

здійснюють транскордонні контакти та операції. 

Єврорегіони України мають всі шанси на перспективне майбутнє, але для 

цього необхідно створювати додаткові транспортні шляхи та реконструювати 
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магістралі, що покращить транспортну доступність регіонів. Також доцільно 

створити стратегії з підвищення пріоритетності розвитку екотуризму, стратегія 

збільшення частки екологічних товарів і послуг у загальній товарній структурі 

експорту-імпорту. 

Отже, участь прикордонних регіонів у складі єврорегіонів дає змогу: 

оперативно вирішувати прикордонні проблеми на місцевому рівні; створювати 

гнучкі господарські структури з залучення зовнішніх інвестицій для 

будівництва та удосконалення транскордонної інфраструктури; налагодження 

прикордонної торгівлі, туризму; розширювати співробітництво в культурній, 

соціальній, природоохоронній сфері. Все це позитивно впливає на розвиток не 

тільки прикордонних регіонів, але і країни в цілому. 
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Кредити складають основу активних операцій банку, які здатні 

забезпечити оптимальний рівень дохідності їх діяльності, в той же час вони 
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формують основні причини виникнення ризиків, які при неефективному 

управлінні можуть призвести до банкрутства. Кредитний ризик є найбільш 

поширеним видом фінансового ризику і являє собою елемент невизначеності 

при виконанні позичальником своїх договірних зобов’язань, пов’язаних з 

виконанням позичальником кредитних зобов’язань [3, c. 5].  

Кожен банк є зацікавленим в оптимізації рівня кредитного ризику і, як 

наслідок, мінімізації ймовірності понесення втрат. Для цього необхідно 

побудувати гнучку і ефективну систему управління кредитним ризиком, метою 

якої є організація роботи з кредитними активами таким чином, щоб своєчасно 

виявляти проблемні кредити та лімітувати можливі ризики. Дана система 

формується відповідно до напрямів діяльності та обсягів операцій, що 

встановлені Стратегічним планом розвитку банку. В ньому визначаються 

орієнтири щодо обсягу кредитного портфеля, відображаються допустимі для 

банку рівень ризику та рівень прибутковості.  

До ключових елементів системи управління кредитним ризиком можна 

віднести: кредитну політику банку; інструменти управління кредитним 

ризиком; ефективний контроль за кредитами; організаційну структуру 

управління кредитним ризиком та систему прийняття адміністративних рішень 

у сфері кредитування; методи управління кредитним ризиком [1, с. 23]. 

Управління кредитним ризиком банку здійснюється за допомогою таких 

інструментів: оцінка фінансового стану позичальника та попередня оцінка 

ризику на стадії видачі кредиту; постійний моніторинг фінансового стану 

позичальника з метою своєчасного створення резервів на можливі втрати; 

встановлення орієнтирів щодо обсягів, якості та доходів портфелів однорідних 

кредитів; встановлення лімітів обмеження кредитного ризику; здійснення 

стрес-тестування при оцінці кредитного ризику за рівними подіями. 

Банки повинні самостійно визначати політику управління кредитним 

ризиком, обирати прийнятні і найбільш ефективні інструменти зниження 

ризику, що забезпечують якісне управління кредитним портфелем. 
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У банку має бути налагоджений незалежний механізм управлінського 

контролю, предметом якого є кредитні відносини за договором, склад 

кредитного портфеля і процес контролю за прийняттям рішень. Виокремлюють 

три елементи кредитного контролю банку: кредитний аудит, задачами якого є 

аналіз якості кредиту та забезпечення відповідності рішень цілям кредитної 

політики; кредитна управлінська інформаційна система, яка здійснює збір та 

обробку всебічної інформації; контроль за рухом коштів, що забезпечує 

контроль наявних в розпорядженні коштів та аналіз документації. 

Процес управління включає в себе застосовування необхідних методів 

управління, що дають змогу певним чином спрогнозувати настання ризикової 

події та вжити заходів, спрямованих на мінімізацію збитків банку. Методи 

управління кредитними ризиками включають відмову (ухилення) від ризику 

або прийняття ризику [2, c. 40]. Відмова (ухилення) від кредитного ризику 

доцільна лише в тому випадку, коди банк заздалегідь володіє перевіреною 

інформацією про можливу збитковість кредитної операції. Якщо банк приймає 

кредитний ризик, це означає, що він згоден надати кредит, при цьому 

використовуючи всі доступні йому методи та способи мінімізації ризику. 

Задля підвищення рівня ефективності управління кредитним ризиком 

доцільним є створення спеціальних підрозділів у банку, функціональні 

обов’язки яких включатимуть здійснення стрес-тестування кредитного ризику, 

розрахунок волатильності цін на заставне майно, удосконалення інструментів 

вимірювання та ідентифікації кредитних ризиків, посилення контролю з боку 

ризик-менеджменту за усіма етапами життєвого циклу кредитних продуктів [4, 

с. 95]. Організаційна структура управління кредитним ризиком в кожному 

банку індивідуальна і визначається масштабами і специфікою його діяльності. 

Проте, типовими елементами даної структури є: Спостережна Рада та 

Правління, Кредитний комітет банку, Служба безпеки банку, Служба ризик-

менеджменту, кредитні відділи, працівники кредитних відділів.  

Особливістю сучасного етапу розвитку банківського кредитування в 

Україні є наявність великої кількості факторів ризику, що не сприяє 
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стабільності роботи банків. Функціонуючи в умовах нестабільності та не маючи 

достатньої, повної інформації про позичальників, діяльність банків 

супроводжується  високим рівнем кредитного ризику. Тому ефективна система 

управління ризиками набуває все більшого значення і стає одним з 

найважливіших умов забезпечення економічної безпеки банків.  
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У сучасних умовах розвитку банківської системи України іпотечному 

кредитуванню приділяється особлива увага. Розвиток економіки країни 

залежить від впровадження інвестиційних проектів, які в свою чергу 
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сприятимуть появі нових робочих місць, удосконалення процесу розширеного 

відтворення, створення додаткової вартості та нового виробничого та 

споживчого потенціалу країни. Тому, комерційні банки ставлять перед собою 

завдання щодо акумулювання ресурсів для фінансування реального сектора 

економіки, використовуючи при цьому програми  кредитування окремих 

інвестиційних проектів. 

Вказаній проблемі у теоретичній та практичній площині останнім часом 

приділялася увага вітчизняними науковцями, а саме: О. Барановський, І. Сало, 

А. Єпіфанов, А. Пересада, О. Васюренко, О. Лаврушин, Н. Шелудько та ін. 

Проте, на нашу думку найбільш точно описує сутність іпотечного 

кредитування А.А. Пересада та Т.В. Майорова. Відповідно, іпотечне 

кредитування інвестиційних проектів - економічні відносини між кредитором і 

позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах 

повернення та виплати відсотка під забезпечення нерухомого майна і як 

правило на довгостроковий період [2]. Основною перевагою іпотечного 

кредитування для банків є те, що існує порівняно низький ризик при видачі 

кредиту, тому що вони забезпечені нерухомістю.  

Загалом великий попит на іпотечні кредити існує, але у зв’язку з високою 

ціною на позичковий капітал, кількість наданих іпотечних кредитів 

залишається на низькому рівні (рис. 1). 

 

Рис. 1 Динаміка іпотечного кредитування у банках України 

за 2009-2016 рр. млн грн 

Джерело: складено на основі [1]. 
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Дані рис. 1 підтверджують, що за обсягами іпотечні кредити, які надані 

домашнім господарствам перевищують обсяги іпотечних кредитів, наданих не 

фінансовим корпораціям майже у два рази. Однією з причин коливання ринку 

кредитування є політична та економічна ситуація в країні. Недостатній рівень 

залучення інвестиційних ресурсів ускладнився впливом світової фінансово-

економічної кризи, в наслідок чого суттєво погіршився фінансовий стан 

підприємств, різко зменшилася їх прибутковість і кредитоспроможність, 

відбулося скорочення позикових ресурсів, а також спостерігається високий 

ступінь невизначеності щодо глибини та тривалості кризи, що стало основною 

причиною згортання інвестиційної діяльності [3].  

Окрім цього існує ще ряд проблем щодо розвитку іпотечного 

кредитування інвестиційних проектів: 

- масштаби довгострокового іпотечного комерційного кредитування 

обмежені короткостроковою ресурсною базою банків; 

- висока ціна залучених ресурсів для банків, яка і визначає вартість 

кредитів, що надаються; 

- не повністю сформована нормативно-правова база в галузі іпотеки, що 

визначає високі ризики іпотечного кредитування, які закладаються банками у 

процентні ставки за позиками. 

Тому, для розвитку іпотечного кредитування інвестиційних проектів 

необхідними кроками в сучасних умовах є: 

- розвиток законодавчої бази щодо іпотечного кредитування; 

- зменшення відсоткових ставок на іпотечні кредити; 

- створення гарантійних фондів іпотечного страхування, що сприятиме 

забезпеченню всім учасникам захисту від майнових втрат; 

 - стандартизація процедури іпотечного кредитування. 

Отже, на сьогодні фінансування інвестиційних проектів комерційними 

банками супроводжується наявністю проблем. Основними факторами які 

перешкоджають  розвитку інвестиційної діяльності в Україні є високі політичні 
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ризики, фінансова криза та недостатнє використання ринкових механізмів 

залучення інвестицій в проекти. Вирішенню проблеми інвестиційного 

кредитування сприятиме реалізація комплексного підходу, зокрема через 

впровадження державою законів щодо іпотечного кредитування, оптимізації 

діяльності банківського сектору та покращення інвестиційного клімату. 
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На сучасному етапі розвитку господарських відносин поворотна 

фінансова допомога (ПФД) є одним із інструментів перерозподілу коштів у 

одних та поповненню їх у інших.  

Особливості надання та отримання поворотної фінансової допомоги для 

підприємств, що використовують Національні стандарти бухгалтерського 
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обліку визначаються та регламентується Податковим кодексом України [1], 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» [2] та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [3]. 

У Податковому кодексі України вказується, що поворотна фінансова  

допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за 

договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є 

обов’язковою до повернення.  

На підприємствах, що використовують Міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), облік поворотної фінансової допомоги ведеться за МСБО 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [4]. У Міжнародному і 

Національному законодавстві є суттєві відмінності щодо впливу поворотної 

фінансової допомоги на зміну фінансового результату (табл. 1). 

Згідно із національними стандартами бухгалтерського обліку 

підприємства відображають ПФД у складі дебіторської та кредиторської 

заборгованості. Отримання чи надання поворотної фінансової допомоги не  

призводить до виникнення доходів і витрат, тому як наслідок такі операції не 

мають впливу на зміну фінансового результату. 

Таблиця 1 

Відмінності обліку поворотної фінансової допомоги 

Показник П(С)БО МСБО 

Оцінка при 

надходженні 

За номінальною вартістю За справедливою вартістю 

Оцінка на дату 

балансу 

За історичною собівартістю За амортизованою вартістю із 

застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка 

Вплив на доходи, 

витрати та фінансові 

результати 

Не призводить до зміни доходів і 

видатків 

Відбувається перерозподіл 

доходів і витрат, вплив на 

фінансовий результат 

Вплив на 

оподаткування 

Не впливає на об’єкт обкладення 

податком на прибуток 

Змінює об’єкт обкладення 

податком на прибуток 

 

Облік поворотної фінансової допомоги у позичальника відповідно до 

ПСБО наведений у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Облік ПФД у позичальника за П(С)БО 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Бухгалтерський 

облік Сума, грн 

Дт Кт 

1 Отримано короткострокову фінансову 

допомогу 

311 611 10000 

2 Повернено фінансову допомогу позикодавцю 611 311 10000 

 

Ті підприємства, які ведуть облік за Міжнародними стандартами, 

зараховують ПФД за справедливою вартістю, а на дату балансу відображають 

за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки 

відсотка.  

Згідно МСБО 39 при визначенні ставки дисконтування використовують 

ринкову ставку відсотка на максимально близький аналог (ставку, за якою 

підприємство могло б отримати позикові кошти на подібних умовах). 

Для того, щоб визначити теперішню (поточну) вартість позики, необхідно 

визначити коефіцієнт дисконтування. Враховуючи зазначений коефіцієнт 

визначають теперішню вартість позики на дату її отримання. 

Різниця між номінальною вартістю позики і її дисконтованою вартістю є 

доходом від отримання фінансової допомоги. Даний результат відображають  

на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій». Далі підприємство 

щоквартально нараховує відсотки за користування безвідсотковою ПФД і 

визначає амортизовану вартість позики. Нараховані відсотки підприємство 

списує у витрати на субрахунок 952 «Інші фінансові витрати». 

За МСБО отримання підприємством фінансової допомоги вплине на  

фінансовий результат, а отже вплине на визначення об’єкта обкладання 

податком на прибуток. Доходи, що виникають у процесі дисконтування, і 

витрати в бухгалтерському обліку в позичальника безпосередньо вплинуть на 

об’єкт обкладення податком на прибуток – фінансовий результат. 
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Отже, облік поворотної фінансової допомоги за національними 

стандартами відрізняється від обліку за міжнародними стандартами в частині 

формування фінансового результату, що впливає на попит користування 

данним фінансовим інструментом, в залежності від стандартів ведення обліку 

суб’єктом господарювання.  
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Багато речей відповідає за стан держави, та найголовнішою з них є 

екологія країни. Екологія – це здорове життя людей, а тому й забезпечення 

гарного існування. Україна, на жаль, займає не найкращу сходинку в рейтингу 

екологічного стану (44 позиція зі 180 країн в 2016 році за індексом екологічної 

ефективності) [1]. 
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Екологічна криза, яка формувалася в Україні протягом тривалого періоду, 

істотно впливає на соціальну та економічну сфери країни, тому поліпшення 

екологічного стану є актуальним та пріоритетним завданням на сьогодні. Згідно 

з дослідженнями українських учених, найбільшу шкоду навколишньому 

середовищу завдає транспорт, промисловість, енергетика та сільське 

господарство [2]. 

Значним стало забруднення акваторії Чорного та Азовського морів 

шкідливими речовинами, особливо нафтопродуктами. Щороку з водами річок 

України до морів надходить 653 тис. тонн завислих речовин, понад 8 тис. тонн 

органічних речовин, близько 1900 тонн азоту та 1200 тонн фосфору [3]. 

Вирубка дерев значно підвищує ризики повеней та паводків, відповідно, 

погіршується якість ґрунту та родючість. Найбільше незаконних рубок вже 

традиційно проводяться в Карпатах. Немало проблем спостерігається і на 

Поліссі, Волині, Чернігівській та Київській областях. Лише за минулий рік у 

Чернігівській області було зрубано 257 дубів на суму понад 1 млн грн. 

Держлісагенстві зазначають, що лише у 2015 році обсяг незаконних рубок в 

Україні склав 24,1 тисяч кубометрів. Унаслідок впливу на ґрунт шкідливих 

факторів, технологічного використання ґрунтів,  на значній території втрачено 

10-25% органічної речовини, практично вся орна земля в підорному шарі 

ущільнена, помітно знижуються запаси поживних форм фосфору і калію [4]. 

З економічної точки зору негативний вплив екологічного фактора на 

економічне зростання проявляється в наступних формах [2]: 

1. Відбувається вичерпування невідновлюваних природних ресурсів 

країни, що веде до збіднення ресурсної бази виробництва і зниження рівня 

конкурентоздатності країни на світовому ринку та до додаткових витрат на 

залучення альтернативних ресурсів; у результаті це призводить до збільшення 

вартості продукції і її ринкової ціни. 

2. Створюється нагромадження значних обсягів відходів і викидів 

виробництва, що вимагає значних економічних витрат на їх утилізацію і 
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знешкодження. В Україні дуже недосконала система поводження з відходами. 

Саме тому Україна входить в число країн з найбільш високими абсолютними 

обсягами утворення та накопичення відходів – 700-720 млн тонн щорічно. 

Сміттєзвалища займають в Україні більше 160 тисяч га, і всі вони вщент 

заповнені – загальна маса накопичених відходів перевищує 36 млрд тонн. І, на 

жаль, кожним роком цифри лише зростають. Найгірша ситуація з 

накопиченням відходів спостерігається у Львівській області. Тільки жителі 

Львова виробляють 600 тонн відходів в день (Грибовицьке сміттєзвалище – 

третє в Європі за розмірами). Зараз українці по суті платять лише за вивезення 

сміття. Одна тонна сміття коштує приблизно 80 грн за захоронення. Якщо 

підрахувати, що там є 60% корисної речовини – це тієї, яку можна переробити, 

відсортувати і переробити – то це 2-2,5 тисячі. Відповідно і українець заплатить 

не 10 грн на місяць, а понад 100 грн щомісяця [4]. 

Усі ці фактори викликають зниження якості життя людей і вимагають 

значних витрат суспільства на лікування, реабілітацію, охорону здоров’я та 

створення рекреаційних зон. Середня тривалість життя в Україні за даними 

МОЗ України становить близько 71 року (у Польщі – 74, у Швеції – 80). 

Забруднення середовища викликає парниковий ефект, кислотні дощі, 

руйнування озонового шару. Зменшення озону в стратосфері на 1% викликає 

збільшення випадків захворювання на рак шкіри на 5%. Зростає кількість 

уроджених аномалій (вад розвитку) – у 2014 р. кількість хворих становила 

47791 осіб, а в 2015 р. – 48356 осіб; збільшується кількість хвороб органів 

дихання (у 2014 р. – 11838777 осіб, у 2015 р. – 11862012 осіб). Також 

відбуваються екологічні міграції, люди виїжджають в інші регіони України або 

за її межі, де екологічний стан є значно кращим [5]. 

Таким чином, у разі подальшого зберігання подібного стану речей наша 

держава ризикує опинитися на рівні африканських країн в плані екологічної 

безпеки. Висока якість навколишнього середовища визначає стан добробуту 

суспільства, як і матеріальні блага, отримані шляхом виробництва. Тому 
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потрібно запроваджувати новітні технології, які в подальшому зменшать  

витрати екологічного характеру та не гальмуватимуть темпи зростання 

валового національного продукту. 
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Актуальність. Питання вирішення проблем аграрного законодавства 

гостро постало на даний час, адже від досконалості системи нормативно-

правових актів, що утворюють цю галузь, залежить ефективність 

функціонування аграрного сектора і агропромислового виробництва в цілому та 

забезпечення сталого розвитку сільських територій. 

Мета. Виявити проблеми розвитку аграрного законодавства України та 

розглянути можливі шляхи їх розв’язку.  
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Стан наукового вивчення проблеми. Проблемам розвитку аграрного 

законодавства приділяли увагу низка науковців, серед яких В.І. Андрейцев, 

Ц.В. Бичкова, І.А. Дмитренко, О.О. Погрібний, П.Ф. Кулинич, З.А. Павлович, 

В.І. Семчик, Н.І. Титова, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.З. Янчук, 

В.В. Янчук та ін. 

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною складовою частиною системи 

законодавства України є комплексна галузь – аграрне законодавство.  

Аграрне законодавство становлять закони і нормативно-правові акти які 

регулюють організаційно-управлінське забезпечення раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення суб’єктами 

аграрного права [1, с. 42].  

Незважаючи на те, що сьогодні в Україні прийнято достатню кількість 

нормативно-правових актів з регулювання аграрних правовідносин, проте у 

сфері розвитку аграрного законодавства існує низка проблем. До них слід 

віднести: 

 аграрне законодавство складається з великої кількості нормативно-правових 

актів, що мають різну юридичну силу; 

 значну частину законодавства складають відомчі нормативно-правові акти; 

 розсіяність аграрно-правових норм по законодавчих і підзаконних актах, що 

належать до інших галузей права; 

 певна частина підзаконних нормативно-правових актів містить правові 

норми, що суперечать актам вищої юридичної сили ; 

 правові норми багатьох законів є бланкетними, мають декларативний 

характер, тому не завжди реалізовуються на практиці. 

На даний час більшість науковців підтримують думку про необхідність 

прийняття єдиного кодифікованого акта аграрного законодавства як потреби 

часу. Але поряд з цим у сучасній аграрно-правовій науці існують різні погляди 

щодо форми, змісту, суті та назви такого кодифікованого акта. 
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Так, в юридичній науці обґрунтовується точка зору щодо необхідності 

прийняття Аграрного кодексу України. Зокрема, В.В. Янчук визначив предмет, 

об’єкт правового регулювання такого кодифікованого акта тощо [2, c. 57-62]. 

Натомість, Н.І. Титова висунула ідею кодифікації аграрного 

законодавства шляхом прийняття Основ аграрного законодавства України. 

Науковець визначила коло суспільних відносин, які потрібно врегулювати 

таким кодифікованим актом [2, с. 7-8]. Ідею щодо необхідності прийняття 

Основ аграрного законодавства України підтримує також Н.О. Багай [3, с. 112]. 

Незважаючи на форму кодифікованого акта аграрного законодавства, 

незаперечним залишається факт необхідності його прийняття для заповнення 

прогалин у законодавстві, виявлення зайвих нашарувань та усунення 

суперечностей між нормативно-правовими актами. Прийняття такого 

нормативного акта дасть змогу громадянам легше зорієнтуватися в такому 

чисельному і недостатньо структурованому масиві актів різної юридичної сили, 

що регулюють відносини в агропромисловому комплексі [4]. 

Основними напрямами вдосконалення аграрного законодавства повинні 

бути досягнення внутрішньої єдності аграрних норм шляхом ліквідації 

прогалин та колізій аграрного законодавства; всебічне впорядкування 

правового матеріалу; створення системи аграрних законів, що була б 

доступною в користуванні й ієрархічно послідовною; усунення застарілих та 

неефективних актів аграрного законодавства; прийняття нових нормативно-

правових актів з аграрних питань і врегулювання їх співвідношення з чинними 

актами; оновлення аграрного законодавства відповідно до змін в аграрних 

правовідносинах та появи нових відносин в аграрному секторі економіки; 

гармонізація національного аграрного законодавства з європейським.  

Висновок. Реалізація потенціалу України, як аграрної держави значною 

мірою залежить від удосконалення аграрного законодавства. При цьому 

доцільним є проведення його систематизації шляхом кодифікації та відповідно 

розробка Аграрного кодексу України, з урахуванням галузевої специфіки 
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правового регулювання виробництва окремих видів сільськогосподарської 

продукції та забезпечення рівня її якості та безпеки. 
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Останнім часом у засобах масової інформації з’явилося безліч 

сенсаційних повідомлень про факти злочинних впливів на автоматизовані 

системи обробки,  зберігання і передачі інформації в банківській діяльності. 

Саме тому питання захисту банківської інформації набули актуальності. 

Проблемні питанням різноманітних аспектів інформаційної безпеки, у 

тому числі банківської, приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 
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І. Арістова, І. Боднар, Я. Жарков, В. Задірака, М. Згуровський, М. Зубок, 

А. Марущак, В. Остроухов, А. Савченко, Л. Стрельбицька, М. Стрельбицький, 

В. Хорошко, В. Швець, В. Шестаков та інші.  

Метою роботи є дослідження теоретичних засад та практичних аспектів 

побудови ефективної стратегії захисту банківської інформації.   

Теоретичний базис стратегічного управління інформаційними ресурсами 

банківської діяльності формують поняття «безпека інформації» та 

«інформаційна безпека». вважає, безпека інформації є поліаспектним поняттям, 

адже її варто розглядати, по-перше, з позиції стану інформації, інформаційних 

ресурсів, інформаційних систем, а по-друге – стану захищеності інформації в 

процесі її обробки [1, с. 55]. Водночас Н.М. Волошина наголошує, що поняття 

«інформаційна безпека» є значно ширшим за змістом і глибшим за сутністю. На 

думку М.Ф. Алієвої, інформаційна безпека – це захищеність інформації від 

незаконного ознайомлення, перетворення і знищення, а також захищеність 

інформаційних ресурсів від впливів, спрямованих на порушення їх 

працездатності [3, с. 3]. 

Основою побудови комплексної системи забезпечення інформаційної 

безпеки діяльності банківської установи повинна бути стратегія захисту 

банківської інформації. Стратегія захисту банківської інформації повинна 

відповідати принципам законності, обґрунтованості, своєчасності, 

прогнозованості. Банки є об’єктами інформаційних загроз і впливу 

інформаційних ризиків таких, як [3, с. 159]: 

- ризики пов’язані з втратою (витоком, руйнуванням, знищенням) інформації. 

Особливо це небезпечно, коли існує ризик втрати важливої для банку і його 

клієнтів інформації; 

- ризики пов’язані з формуванням інформаційного ресурсу( використання 

неповної, неправдивої інформації, відсутність необхідної інформації, 

дезінформація); 
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- ризики, пов’язані з інформаційним впливом на діяльність банків    

(поширення неправдивої та негативної для банків інформації, інформаційно-

психологічний вплив на працівників, клієнтів та акціонерів банків). 

Говорячи про загрози банківській інформації, найбільш поширеними з 

них можна вважати: розголошення банківської інформації, її викрадення, 

модифікація або знищення, незаконне використання інформації, 

несанкціонований доступ до інформації, що охороняється банком (рис. 1). 

Отже, банківська установа повинна мати таку стратегію захисту 

банківської інформації, яка дасть змогу захистити банківську інформацію від 

усіх можливих ризиків. 

У рамках стратегії повинно передбачити заходи  захисту банківської 

інформації за такими аспектами: 

- технічний – створення спеціального програмного забезпечення, яке 

здійснюватиме динамічне управління всім технічним і комунікаційним 

комплексом банківської установи; 

- кадровий – ретельний відбір працівників банку, проведення навчання та 

підвищення кваліфікації з питань інформаційної безпеки; 

- управління ризиками – виявлення такої категорії ризиків, як інформаційні 

ризики, впровадження дієвих заходів щодо їх мінімізації поряд з іншими в 

діючу систему ризик-менеджменту банку.  

 

Рис. 1. Фактори, що створюють умови витоку інформації банку [3, с. 164] 
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Проте слід  чітко усвідомлювати, що забезпечення інформаційної безпеки 

– це безперервний процес, який полягає в обґрунтуванні і реалізації найбільш 

раціональних методів, способів і шляхів удосконалення і розвитку системи 

захисту, безперервному контролі її стану, виявленні її вузьких і слабких місць і 

протиправних дій [4].  

Таким чином, інформаційна безпека банківської установи потребує 

комплексного використання всього арсеналу наявних засобів захисту на всіх 

етапах обробки інформації. Найбільший ефект досягається тоді, коли всі 

використовувані засоби, методи і міри об’єднуються стратегією захисту 

банківської інформації в єдиний цілісний механізм, функціонування якого 

поновлюється і доповнюється залежно від стану і змін глобального і 

корпоративного інформаційного середовища банківської установи. 
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В Україні податки є важливим джерелом наповнення бюджету. Одним із 

важливих джерел доходів державного бюджету є прибуткове оподаткування 

громадян – податок на доходи фізичних осіб. 

Відповідно ст. 167 Податкового кодексу України визначено, що ставка 

податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, одержаних у тому 

числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються 

(надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно- 

правовими договорами [1]. 

Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну фіскальну роль. При 

цьому, основною проблемою даного податку є те, що він не є соціально 

справедливим. В Україні існує система прибуткового оподаткування зі значним 

податковим навантаженням на малозабезпечених громадян. Адже, всі 

громадяни, незалежно від розмірів їх доходів, сплачують податок за ставкою 

18%, внаслідок чого в нашій країні відбувається перерозподіл ВВП на користь 

фізичних осіб, що мають високі доходи. 

Малозабезпечені верстви населення у структурі власних витрат 

сплачують значно більший обсяг коштів, ніж заможні. Це пояснюється, тим що 

для більшості громадян з невисокими статками єдиним джерелом доходу є 

заробітна плата [2]. 
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У країнах Європейського Союзу, незважаючи на високі ставки податку, 

основний фіскальний тягар покладено на заможних громадян. Для бідних 

верств населення передбачено певний неоподатковуваний мінімум. 

У розвинених країнах світу податок на доходи фізичних осіб складає 

основну частку у структурі доходів держави, так як він прямо пов’язаний з 

ефективністю використання основної продуктивної сили – людини. Проте таке 

положення він може посідати, будучи лише прогресивним, тобто коли 

максимально враховується принцип платоспроможності. 

Для прикладу, в Австралії функціонує п’ять ставок податку. Громадяни, 

які мають доходи за рік менше 6000 доларів не сплачують податки, тоді якщо їх 

доходи перевищують 180 тисяч доларів, 45% свого доходу сплачують у 

державний бюджет. В Канаді не оподатковуються доходи розміром до 10,4 тис. 

канадських доларів, тоді як громадяни, які отримали понад 128 тисяч, 

зобов’язані сплатити 29% свого заробітку в казну.  

Також варто відзначити вагому роль податку з доходів фізичних осіб в 

структурі державних бюджетів й інших розвинених країн світу. Він посідає 

перше місце в статті доходів таких країн, як Великобританія, Канада, США, 

Німеччина, Данія, Японія тощо. У світі спостерігається тенденція до зростання 

частки цього виду оподаткування в загальній структурі доходів [3]. 

Громадянин, який сплатив податок на доходи фізичних осіб, спроможний 

забезпечити лише свої фізіологічні потреби. В Україні склалася така ситуація, 

що взяти іпотечний кредит можуть лише громадяни з доходом вище 

середнього. Адже, розробники Податкового кодексу не приділили достатньої 

уваги проблемі відновлення принципу справедливості податку. Це пояснюється 

тим, що більшу частину доходів бюджету від справляння податку на доходи 

фізичних осіб формують незаможні громадяни. Відчутне фіскальне 

послаблення щодо них призведе до колосальних втрат бюджетних коштів [4]. 

Як бачимо, у громадян нашої держави відсутній стимул сплачувати 

податок на доходи фізичних осіб, що призводить до пошуку громадянами 
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неофіційного працевлаштування, де немає необхідності сплачувати податки [2]. 

При цьому, для роботодавців, це вигідно не сплачувати податки, адже так вони 

отримають більші прибутки сплачуючи зарплату в «конвертах». Але 

здійснюючи це, роботодавці не тільки обкрадають бюджет держави, а й 

позбавляють своїх робітників належного соціального захисту та гідної пенсії. 

Отримуючи невисоку офіційну заробітну плату, працівник матиме і відповідну 

пенсію. Крім цього, «тіньова» заробітна плата позбавляє працівника на 

отримання  допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою 

(лікарняні), а жінки – ще і допомоги по вагітності і пологах; допомоги по 

безробіттю, розмір якої залежить від офіційного середньомісячного заробітку, 

ряду інших соціальних виплат, в тому числі, у разі втрати годувальника [3]. 

Тому необхідно механізм оподаткування доходів громадян зробити більш 

прозорим та справедливим щодо різних верств населення, а також запровадити 

мережу пільг для категорії населення, що має менші доходи. 

Отже, в ході дослідження було виявлено, що не дивлячись на те, що 

податок на доходи фізичних осіб забезпечує надходження доходів бюджетів, 

сучасний механізм його нарахування і сплати не позбавлений значних 

недоліків, основними з яких є значне податкове навантаження на бідні верстви 

населення та відсутність певного неоподатковуваного мінімуму. 
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Найважливішою вихідною передумовою формування і забезпечення 

економічної безпеки підприємства є виявлення та нівелювання загроз його 

функціонуванню. Під економічною безпекою підприємства прийнято розуміти 

стан захищеності від збитків різної природи [1]. Виходячи з подібного поняття 

будується і система економічної безпеки підприємства, базою якої служать цілі 

і завдання цієї системи. 

Головною метою економічної безпеки підприємства є забезпечення його 

сталого і максимально ефективного функціонування в даний час і забезпечення 

високого потенціалу розвитку і зростання підприємства в майбутньому. 

Економічна безпека характеризує потенціал можливостей підприємства в 

основних сферах ринкової діяльності нейтралізувати загрози його сталому 

функціонуванню в рамках взаємодії з бізнес-партнерами і забезпечити 

прибутковість вкладеного в ці сфери капіталу на рівні не нижче 

середньогалузевого. 

Таким чином підмурівком економічної безпеки підприємства є загрози та 

небезпеки, оскільки формування системи економічної безпеки підприємства не 

можливе без знання природи та суті таких загроз. При цьому слід розуміти, що 
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поява загроз відбувається не одномоментно, а представляє собою 

детермінований процес із чіткою часовою структурою причинно-наслідкових 

зв’язків подій, що відбуваються на підприємстві.  

Все це вимагає наукового підходу до ідентифікації загроз економічній 

безпеці підприємства, полегшити цей процес покликана класифікація таких 

загроз за різними ознаками. 

Однак, перш за все, слід з’ясувати, зміст який вкладається у поняття 

«загроза економічній безпеці підприємства». В загальному розумінні це 

об’єктивно існуюча на певному етапі розвитку сукупність факторів впливу на 

виробничо-технологічну, організаційно-технічну структури та фінансово-

ресурсну бази, що викликають негативні змінив парі «витрати – результат 

ринкової діяльності», пов’язані із значним падінням віддачі авансованого у 

виробництво та інвестиційну сферу капіталу [2]. 

На думку Л. Запорожцевой під терміном «загрози безпеки підприємства» 

слід розуміти реальну чи потенційну можливість прояву деструктивного впливу 

на його розвиток, що призводить до певного економічного збитку [3]. 

У таблиці 1 здійснено спробу групування класифікаційних ознак загроз 

економічній безпеці підприємства. 

Таблиця 1 

Критерії класифікації загроз економічній безпеці підприємства 

Ознака Види загроз 

За рівнем безпеки  З низьким, середнім, високим рівнем вірогідності настання 

За характером 

прояву 

Реальні, потенційні 

За місцем 

виникнення 

Внутрішні, зовнішні 

За часовим періодом Поточні, довгострокові 

За об’єктом впливу Майно, технології, інформація, фінанси, персонал 

За можливістю 

передбачення 

Прогнозовані, не прогнозовані 

За розміром 

можливого збитку 

З допустимим, критичним, катастрофічним рівнем збитку 

Залежно від 

суб’єктивної 

обумовленості 

Об’єктивні, суб’єктивні 
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Залежно від 

можливості 

запобігання 

Форс-мажорні, передбачувані 

За ознакою їх 

віддаленості за часом 

Безпосередні, близькі до року, далекі, понад рік 

За ступенем тяжкості 

наслідків 

загрози з високою тяжкістю наслідків, що можуть привести до 

різкого погіршення всіх фінансово-економічних показників 

діяльності підприємства і припинення його діяльності або до 

непоправної шкоди яка приведе до цих же наслідків в майбутньому; 

загрози з значною тяжкістю наслідків 

За способами 

здійснення 

Промислове шпигунство, розкрадання, вербування і підкуп 

персоналу, психологічний вплив на персонал, технологічний доступ 

та інші 

За природою 

виникнення 

Економічні, політичні, правові, техногенні, екологічні, конкурентні, 

контрагентські 

За видами 

детермінант  

в тому числі: 

Фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, 

інформаційна, ресурсно-виробнича, управлінська, збутова 

загрози ринковій 

безпеці: 

Загрози маркетинговій, інформаційній безпеці та безпеці 

конкурентоспроможності 

загрози інноваційній 

безпеці 

Загрози інвестиційній та науковій безпеці 

За функціональними 

складовими 

Загроза втрати фінансової безпеки; 

Загроза техніко-технологічної безпеки; 

Загроза політико-правової безпеки; 

Загроза екологічної безпеки; 

Загроза інформаційної безпеки; 

Загроза силової безпеки 

Джерело: складено за [1, 2, 3, 4] 

 

Проведене дослідження систематизації підходів до класифікації загроз 

економічній безпеці підприємства дозволяє побудувати наступний 

комплексний склад основних детермінантів: персонал, фінанси, контрагенти і 

бізнес-процеси. 

Для того щоб система забезпечення економічної безпеки, що базується на 

вищевказаних ключових детермінантах, була функціональною необхідно 

охарактеризувати кожен із ї компонентів, ідентифікувати загрози в розрізі 

кожного з них та запропонувати ключові показники безпеки і їх порогові 

значення, а також передбачити механізми забезпечення безпеки, тобто 

запобігання загрозам. 
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Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої 

актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно 

функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед 

споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток суспільства, а 

саме всіх його верств населення.  
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У найбільш розвинених країнах і країнах, що стрімко розвиваються, 

населення намагається не лише підтримувати існуючий рівень життя, а й 

прагне постійно його підвищувати. При цьому придбання товарів тривалого 

користування або дорогих послуг вимагає одноразово великих коштів у момент 

купівлі, які не завжди є в наявності, особливо в осіб молодого віку. Але в 

сучасному суспільстві можливістю покриття цих витрат є споживчий кредит. 

За даними Національного банку України, станом на жовтень 2016 р. обсяг 

споживчих кредитів, наданих домашнім господарствам, становить 100,1 млрд 

грн, у порівнянні з 108,5 млрд грн за аналогічний період минулого року, що 

свідчить про тенденцію зменшення обсягу споживчого кредитування [1]. 

З метою сприяння відновленню довіри населення до банківської системи 

та виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським 

Союзом, 15.11.2016 р. Верховна рада України прийняла Закон України «Про 

споживче кредитування», який вже 08.12.2016 р. був підписаний Президентом 

України та набере чинності 10.06.2017 р. 

Закон став першим спеціальним нормативно-правовим актом за часів 

незалежності України, який комплексно врегулює відносини у сфері 

споживчого кредитування [3].  

Соціально-економічне значення споживчого кредитування має як 

позитивні так і негативні наслідки. До позитивних можна віднести: можливість 

продажу / купівлі товарів високої вартості широким колом населення (осіб з 

середніми і низькими статками); більш повне задоволення потреб населення в 

промислових товарах і послугах; підвищення рівня  і якості життя населення; 

подолання соціальної напруги; проведення ефективної демографічної поітики 

держави; стимулювання сукупної пропозиції і попиту; розвиток виробництва й 

удосконалення структури виробництва товарів народного споживання; 

прискорення оборотності коштів виробництва; розширення прогресивних форм 

торгівлі; збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів; зміцнення 

стійкості грошового обігу; стимулювання заощаджень населення. Проте даний 
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вид кредитування має й негативні наслідки, а саме: сприяння імпорту, відтоку 

капіталу з країни внаслідок купівлі споживачами імпортних товарів за  рахунок 

кредиту; сприяння інфляції росту споживчих цін;розбалансування грошового 

обігу; зростання споживчих боргів населення країни; поширення звички жити в 

борг; сприяння зростанню проблемної  заборгованості населення перед 

кредитними установами внаслідок  надмірного кредитування [1]. 

На сьогодні споживче кредитування в Україні має ряд проблем. Які 

необхідно вирішити. До таких проблем можна віднести: 

 зростання кредитного ризику пов’язаного з недостовірною оцінкою 

кредитоспроможності позичальника. У багатьох європейських країнах для 

цього існує бюро кредитних історій, де можна дізнатися детальну інформацію; 

 низький рівень оплати праці в Україні, високий рівень безробіття – 

більшість позичальників не може повернути кредит в повному обсязі; 

 вища вартість придбання товару в кредит, ніж при оплаті готівкою 

[2]. 

Основними пріоритетами при вирішення сучасних проблем споживчого 

кредитування в Україні необхідно визначити: 

 підвищення рівня якості кредитного портфеля, при інтенсивному 

збільшенні обсягів кредитування; 

 удосконалення основних орієнтирів контролю Національним 

Банком України; 

 зниження ефективної % ставки за такими кредитами, адже ставки за 

депозитами мають тенденцію до різкого зменшення, що не можна сказати про 

ставки за кредитуванням [3]. 

Отже, споживче кредитування відіграє важливу роль у функціонуванні 

сучасної економіки. Для того, щоб досягти європейського рівня розвитку цього 

виду кредиту необхідно вдосконалити нормативно-правову базу, забезпечити 

контроль над рівнем % ставок щодо даного напряму кредитування. Пдвищення 

стандартів кредитування фізичних осіб, як інструменту регулювання 
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споживчого кредиту в Україні в сучасних нестабільних умовах  є необхідною 

умовою розвитки економіки в цілому. В результаті ефективнішого регулювання 

споживчий кредит зможе забезпечити не тільки частковоінтереси учасників 

відносин, а й розвиток економіки в цілому 
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Останнім часом доводиться спостерігати збільшення кількості 

різноманітних наукових заходів, присвячених актуальним проблемам 

сучасності. Разом з тим, розширилась і палітра друкованих наукових видань. Чи 

не в кожному виданні, в якому розглядаються проблеми економіки, є 

спеціальний розділ присвячений проблемам бухгалтерського обліку. 

Враховуючи це, варто відзначити актуальність значення бухгалтерського обліку 

у сучасному суспільстві. 

Проблемами визначення ролі бухгалтерського обліку у суспільстві 

займалися такі вчені-обліковці як Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, О.М. Петрук, 

М.С. Пушкар, М.І. Бондар, С.Ф. Легенчук та ін. 
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Проаналізувавши напрацювання вищезазначених вчених в напрямі 

дослідження значення бухгалтерського обліку в сучасному суспільстві, були 

зроблені наступні висновки. 

Багато дослідників розглядають бухгалтерський облік як соціальну та 

емпіричну науку. Зокрема С.Ф. Легенчук стверджує, що існують наступні 

причини, за яких бухгалтерський облік є соціальною наукою: 

– бухгалтерський облік як система винайдений (а не відкритий) людиною, 

тобто не є явищем об’єктивного світу; 

– ведеться людьми, від взаємодії яких з іншими членами суспільства може 

залежати результат функціонування системи;  

– ведеться для забезпечення надання інформації людям (внутрішнім 

користувачам) для прийняття управлінських рішень;  

– впливає на поведінку зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації, 

дії яких не обов’язково стосуються підприємства, інформація про яке була 

оприлюднена. [1] 

Як емпірична наука, бухгалтерський облік повинен мати свої наукові 

закони, розробкою таких законів займалися Р. Стерлінг (обґрунтував приклад 

власного бухгалтерського  закону), С. Сальварі (обґрунтовав продуктивність  та 

капіталізацію, як емпіричні детерміністські закони, а безперервність та 

банкрутство, як емпіричні статистичні закони бухгалтерського  обліку). 

Цікавою є модель організації бухгалтерського наукового знання як 

соціального куматоїда, запропонована С.Ф. Легенчуком. Даний підхід 

передбачає постійну реалізацію двох типів програм – дослідницьких та 

колекторських. Їх протиставлення дозволяє виділити два різних шляхи 

розвитку бухгалтерського обліку залежно від того, які саме програми 

домінують на конкретних етапах його розвитку. 

Бухгалтерський облік є інструментом управління та контролю лише як 

практична діяльність, оскільки головним його функціональним призначенням 

як практичної сфери є забезпечення інформаційних потреб користувачів з 
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метою прийняття управлінських рішень. Але, як вже зазначалося вище, існує 

інша сторона бухгалтерського обліку, яка забезпечує розробку методик обліку 

різних об’єктів та цілісну методологічну базу. Тобто, бухгалтерський облік 

справді тісно пов’язаний з контролем та менеджментом, більш того, останні не 

є досяжними без чіткої системи бухгалтерського обліку. Не зважаючи на 

нерозривний зв’язок, ні менеджмент ні контроль (контролінг) як наука 

(підкажіть наскільки доцільно називати контролінг наукою?) не створюють 

передумов розвитку бухгалтерського обліку як практичної діяльності, це 

пов’язано із вторинністю їх по відношенню до бухгалтерського обліку. Саме ці 

питання вирішує теорія бухгалтерського обліку, яка обґрунтовує доцільність, та 

формує методику обліку нових об’єктів, на основі якої потім розробляються 

стандарти обліку призначені для регулювання практичної діяльності. Тому є 

абсолютно виправданим присвоєння бухгалтерському обліку звання науки. 

Отже, проаналізувавши погляди багатьох учених на значення 

бухгалтерського обліку у сучасному суспільстві, можна із впевненістю 

констатувати, що бухгалтерський облік є наукою, але наукою специфічною, яка 

поєднує в собі Все це сприяє постійному зростанню ролі бухгалтерського 

обліку у суспільстві, що є абсолютно логічним та закономірним процесом. 
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Переоцінка основних засобів полягає в приведенні вартості, за якою вони 

відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності 

до вартості, за якою аналогічні основні засоби продають на ринку, тобто за 

ринковою вартістю. Зі зростанням ціни на товари, рівня інфляції справедлива 

вартість основних засобів змінюється Дуже часто основні засоби в яких минув 

термін корисного використання  експлуатуються у виробництві надалі через 

свою придатність, недоцільність придбання нових основних засобів. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» вимагає підприємства проводити інвентаризацію активів під час якої 

перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка [1]. 

Шляхом приведення вартості основних засобів до справедливої вартості є їх 

переоцінка. Одним з видів переоцінки є дооцінка. 

Проведення дооцінки вимагає створення наказом керівника експертної 

комісії, або залучення послуги експерта з оцінки майна, що досить часто 

потребує витрат. У разі дооцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату 

здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить 

цей об’єкт [2].  

Перша і подальша дооцінка основних засобів відображається в балансі 

шляхом збільшення «Капіталу в дооцінках» та зносу, адже переоцінена вартість 

підлягає амортизації. Сума дооцінки раніше уцінених об’єктів відображається 

також 2 проведеннями (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Типові проведення відображення дооцінки в обліку 

№ Дт Кт Сума, що відображається 

1 103 411 На суму залишкової вартості об’єкта  

2 103 131 На суму збільшення зносу 

3 103 411 На суму перевищення дооцінки залишкової вартості об’єкта над 

сумою попередніх уцінок, яка була включена до складу витрат 

4 103 746 Як збільшення доходу на суму в межах попередньої уцінки. 

 

Варто зазначити, що при дооцінка основних засобів призведе до 

збільшення амортизаційних відрахувань, собівартості і, можливо – зменшення 

рентабельності, у разі якщо в тому ж звітному періоді не збільшиться прибуток. 

Рішенням цієї проблеми стане щомісячне списання дооцінок на нерозподілений 

прибуток, пропорційне нарахування амортизації.  

Проведення дооцінки у свою чергу впливає на підвищення фінансових 

показників таких як фондоозброєності, фондомісткості. Швидке зростання 

вартості основних засобів підвищує показники які характеризують 

підприємство зі сторони забезпеченості, ліквідності та ефективного 

використання основних засобів. Збільшення балансової вартості активів 

підвищує інвестиційну привабливість та ринкову вартість підприємства, що 

забезпечують підвищення довіри та зацікавленості з боку потенційних 

інвесторів та кредиторів.  

Дооцінка позитивно вплине на показники Звіту про фінансовий стан: 

збільшиться загальна вартість активів, сума власного капталу і, відповідно, 

сума чистих активів. 

Проблематика відображення дооцінки основних засобів у податковому 

обліку полягає в тому, що ПКУ ст. 138 розглядає тільки ті дооцінки, які 

відображаються у Звіті про фінансові результати згідно з П(С)БО № 7 у 

випадку наявності раніше проведених уцінок. Якщо уцінка об’єкта раніше не 

здійснювалася, то вся сума дооцінки в бухгалтерському обліку відображається 
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через рахунки капіталу і на визначення фінансового результату, який є базою 

для визначення податку на прибуток у податковому обліку, не впливає [3]. 

Для визначення відстрочених податків, які повинні відображатися у 

фінансовій звітності за основними засобами, необхідно зіставити податкову 

залишкову вартість основних засобів з бухгалтерською залишковою вартістю 

таких основних засобів на звітну дату. Перевищення першої призводить до 

відображення відстрочених податкових активів, перевищення бухгалтерської 

вартості над податковою призводить до відображення відстрочених податкових 

зобов’язань. Важливо враховувати, що якщо тимчасова різниця між податковим 

та бухгалтерським обліком виникає за рахунок дооцінки, то відстрочені 

податкові зобов’язання не відносяться на поточний фінансовий результат, а 

відносяться на рахунки додаткового капіталу. У такому випадку відстрочене 

податкове зобов’язання відображається бухгалтерським проведенням: Дт 41 

«Капітал у дооцінки» Кт 54 «Відстрочене податкове зобов’язання». 

Використання процедури дооцінки основних засобів може досить 

позитивно впливати на різні аспекти діяльності підприємства. Головним 

залишається те, що переоцінка є добровільною справою підприємства, адже 

згідно з вимогами зазначеного вище стандарту не обумовлено обов’язковість 

переоцінки, а лише її можливість. 
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Розкриття даних та методологічні засади відображення інформації у 

бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про нематеріальні активи 

визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

8 «Нематеріальні активи». Відповідно до П(с)БО 8 нематеріальні активи – це 

немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути 

ідентифікований. 

Поняття нематеріальних активів для бухгалтерського обліку в Україні 

відносно нове. Згідно з П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» у бухгалтерському 

обліку придбані  нематеріальні активи потрібно відображати в балансі за 

первісною вартістю. Первісна вартість показує фактичну собівартість активів і 

складається з вартості придбання, мита, непрямих податків та інших витрат. До 

первісної вартості нематеріальних активів не включаються фінансові витати. [1]  

Засоби, що відповідають визначенню нематеріальних активів, визнаються 

активом лише, коли: 

 існує ймовірність отримати підприємством очікуваних майбутніх 

економічних вигід; 

 вартість активу можна визначити. 

Тобто, бухгалтерське відображення даного роду активів у складі майна 

підприємства можливе лише за умови чіткого визначення їх вартості в 

результаті оцінки. 

Актуальною проблемою сучасного бухгалтерського обліку є можливість 

вірогідно відображати інформацію про нематеріальні активи у фінансовій та 
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всіх інших видах звітності. Запорукою цього є процес визначення реальної 

наукової цінності об’єктів нематеріальних активів – оцінка. Особливістю 

оцінки є існування цільового характеру та відсутність єдиного методу.  

Перерва П.Г. і Косенко О.П. виділяють чотири методичні підходи до 

вартісної оцінки нематеріальних активів – вартісний (витратний), порівняльний 

(ринковий), дохідний (прибутковий) і комбінований (системний). Ці підходи 

мають свою методологію, тому якщо їх використовувати одночасно можна 

отримати різні значення вартості оцінюваного об’єкта, що в кінці впливає на 

величину фінансового результату підприємства і обтяжує аналіз стану і 

використання нематеріальних активів як всередині підприємства, так і коли 

порівнюється фінансовий стан двох і більше суб’єктів господарювання.  

Витратний підхід – сукупність таких методів оцінки нематеріальних 

активів, які засновані на відображенні витрат, які необхіднi для їх повного 

відтворення або повного заміщення. Використання цього підходу передбачає 

визначення витрат на створення нового об’єкта оцінки, включає прямі і непрямі 

витрати і прибуток споживача. 

Порівняльний підхід – сукупність таких методів оцінки нематеріальних 

активів, які засновані на аналізі ринкових продажів і полягає у порівнянні 

об’єктів оцінки з аналогами. Цей метод використовує доступну для оцінювача 

інформацію і допомагає отримати просте судження про ціну нематеріального 

активу. 

Прибутковий підхід – сукупність таких методів оцінки нематеріальних 

активів, які засновані на встановленні зв’язку між функціональними 

властивостями нематеріальних активів, які введені в оборот і з майбутніми 

доходами. Перевагою цього підходу є те, що він універсальний і можна 

визначити ту вартість активу, яку потрібно визначити відповідно до цілей 

оцінки. 

Комбінований підхід – це такий підхід, який включає в себе основні три 

підходи, про які було згадано вище. [2] 
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Отже, в Україні при здійсненні оцінки нематеріальних активів 

використовують норми П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Вітчизняні науковці 

ж виділяють чотири підходи до оцінки нематеріальних активів: дохідний, 

витратний, порівняльний і комбінований. На законодавчому рівні не визначено 

за яким методом необхідно оцінювати нематеріальні активи, тому в практичній 

діяльності підприємства часто використовують оцінку за справедливою 

вартістю, оскільки завдяки ній можна встановити реальну вартість активів. 
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Мільйони людей в усьому світі кожен день вживають їжу, що містить 

ГМО. Але досі немає чіткої відповіді на питання: чи безпечні такі продукти? 

Який вплив ГМО на організм людини? 

Дискусії на цю тему тривають у світі більше 10-ти років. Вчені-генетики 

ніяк не дійдуть певної думки про те, як же впливають на організм людини 
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ГМО, якими можуть бути наслідки їх споживання у віддаленому майбутньому 

[1]. 

Генетично-модифіковані організми відіграють в житті людини й усього 

людства важливу роль. Серед позитивних факторів – це вирішення проблеми 

харчування всього людства шляхом адаптації нових сортів рослин та порід 

тварин на різних територіях, пристосування до різних умов життя; створення 

нових ліків; створення альтернативних видів палива тощо. Але визначено і 

негативні фактори, серед яких основним є невизначеність впливу на здоров’я 

людини, незнання того до яких негативних наслідків в стані здоров’я майбутніх 

поколінь приведе вживання ГМО. 

Деякі експерти вважають, що змодельовані гени здатні викликати 

генетичні мутації в клітинах організму людини. Отже, ГМО можуть 

здійснювати негативний вплив на організм людини. 

Також припускають, що ГМО можуть стати причиною алергій і 

серйозних порушень обміну речовин, а також збільшувати ризик виникнення 

злоякісних пухлин, пригнічувати імунну систему і привести до 

несприйнятливості організму до окремих медичних препаратів. З кожним днем 

з’являються нові наукові дані, які підтверджують факти негативного впливу 

ГМО на піддослідних тварин, у яких всі процеси в організмі протікають 

набагато швидше, ніж у людини [1]. 

Серед країн ЄС найбільша кількість зареєстрованих повідомлень про 

використання ГМО належить Франції (28% від загальної кількості країн ЄС), 

Італії (15%), Іспанії (14%) та Великобританії (12%). 

При створенні ГМО використовуються маркерні гени стійкості до 

антибіотиків, які, потрапляючи в організм людини, можуть перейти у кишкову 

мікрофлору. Наслідком може стати неможливість лікування багатьох 

інфекційних захворювань. У країнах ЄС з грудня 2004 року заборонено 

використання ГМО, що мають гени стійкості до антибіотиків [2]. 
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Україна привертає особливу увагу провідних біотехнологічних компаній, 

що зацікавлені у просуванні своєї продукції на нові ринки збуту. Так, за 

неофіційними даними, тільки за останні роки було засіяно генетично-

модифікованою соєю 45% посівних площ цієї культури в Україні, а також 

картоплі та кукурудзи. Насіння, харчові продукти та продовольча сировина, що 

ввозиться в Україну, не реєструється та не перевіряється на вміст ГМО, а це, у 

свою чергу, має ризик неконтрольованої появи на продовольчому ринку 

харчовими продуктами, що містять ГМО. Такий перебіг подій потребує від 

України встановлення правил біобезпеки, розробки нормативо-правових  актів 

та державного контролю [2]. 

Для забезпечення контролю продукції на вміст ГМО на базі 

Всеукраїнського центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 

споживачів (Укрметртестстандарт) при безпосередній підтримці керівництва 

Держспоживстандарту України була створена лабораторія молекулярно-

генетичних досліджень. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до 

лабораторій молекулярно-генетичного профілю [3]. 

Знання потенційних ризиків застосування ГМО дасть змогу зменшити їх 

негативний вплив на людський організм та навколишнє середовище. Тому, 

сьогодні основні зусилля слід спрямувати на удосконалення існуючих і 

розробку нових методів виявлення ГМО у харчових продуктах з метою 

обмеження несанкціонованого поширення та використання в Україні 

трансгенної харчової продукції. 

Зараз спостерігається масове маркування «Без ГМО» всіх продуктових і 

промислових товарів. Це дуже дивує споживачів й викликає недовіру, адже які 

ГМО можуть бути в питній воді? Це не рекламний хід чи примхи виробників, а 

вимоги Державних стандартів та закону про маркування [3]. 

Отже, незважаючи на вищезазначені факти, необхідно розуміти, що 

тривалих досліджень за визначенням безпеки споживання генетично-

модифікованих організмів на  людини не проводилися. Адже з моменту 
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відкриття ГМО пройшло трохи більше 20-ти років. Цього терміну недостатньо, 

щоб сформулювати остаточні висновки. Тому не можна з точністю 

стверджувати про будь-яке негативний вплив ГМО на організм людини. Так 

само як не можна і сказати про те, що такі продукти благотворно відбиваються 

на нашому здоров’ї. 
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Бюджет є важливим інструментом впливу на економічний та соціальний 

розвиток суспільства. Цей вплив реалізується через фінансування окремих сфер 

та визначення напрямів вкладень бюджетних коштів. 

Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм 

та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Розглянемо видатки бюджету 
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за функціональною класифікацією, а саме на соціальний захист та соціальне 

забезпечення.  

Перед тим, як аналізувати детально видатки на соціальний захист та 

соціальне забезпечення, ми дослідили всю структуру видатків бюджетної 

системи України за відносним відхиленням (2016-2012 рр.) [1]. 

Проведений аналіз свідчить, що найбільші темпи приросту видатків 

передбачено на соціальний захист та соціальне забезпечення (204,78%), 

оборону (412,41%), громадський порядок, безпеку і судову владу (161,37%) 

Заплановано суттєво скоротити видатки на житлово-комунальне 

господарство (-10,00%), духовний та фізичний розвиток (-81,82% ), економічну 

діяльність (-72,27%), охорона навколишнього природного середовища (-80,49). 

Тепер перейдемо до детального аналізу видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення за 2012-2016 рр. (рис. 1) 

 

Рис. 1 Аналіз видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за 

2012-2016 рр., млн грн [1] 

 

Загальний обсяг фінансування на цю категорію витрат зросте на 

63,31 млдр грн, а приріст на 69,66%. Їх частка в загальній системі витрат 

збільшиться на 7,47% і становитиме 23,09%. 

Найбільший обсяг витрат припадатиме на соціальний захист пенсіонерів, 

зросте на 64,08 млдр грн, а темпи приросту – 79,3%. На 0,1 млдр грн зростуть 

витрати на соціальний захист ветеранів війни та праці. Темпи приросту цих 

витрат – 8,47%. На соціальний захист на випадок непрацездатності буде 
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витрачено на 0,08 млдр грн більше. Теми приросту при цьому становитимуть 

6,96%. Зростуть на 0,01 млрд грн відповідно видатки на соціальний захист сім’ї, 

дітей та молоді. Темпи приросту – 33,33%. Зменшаться на 0,02 млрд грн 

видатки на соціальний захист безробітних. Темпи зменшення – 28,57%. На 

0,3 млдр грн зменшиться обсяг фінансування допомоги у вирішенні житлового 

питання. Темпи падіння становитимуть – 17,14%. 

Видатки на соціальний захист інших категорій населення зменшуються 

відповідно на 0,59 млдр грн, а темпи падіння -10,67%. На 0,01 млрд грн менше 

буде витрачено на фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері 

соціального захисту. Темпи падіння фінансування становитимуть – 50%. Зазнає 

зменшення на 0,05 млдр грн фінансування інша діяльність у сфері соціального 

захисту. Темпи падіння – 14,71% [2]. 

Отже, з вищесказаного можна зробити такий висновок, що значне 

збільшення обсягу фінансування на соціальний захист та соціальне 

забезпечення зумовлено політикою уряду, що спрямована на підвищення 

соціальних стандартів життя громадян, а відповідно збільшення обсягу їх 

доходів та захисту доходів від знецінення. За рахунок підвищення соціальних 

стандартів, а відповідно платоспроможності громадян, очікується, що це 

стимулюватиме внутрішній попит, що має бути чинником економічного росту.  

Заходами активізації соціальних перетворень у державі в момент 

фінансової кризи є реформування сфери соціального захисту та соціального 

забезпечення, здійснення ефективної соціальної політики такими заходами: 

перенесення основних соціальних акцентів насамперед на працюючу частину 

населення; державне стимулювання неінфляційного зростання заробітної плати. 

У зв’язку з геополітичним конфліктом на сході України, який триває до 

тепер, але з меншою активністю, потрібно підвищувати видатки на соціальний 

захист, соціальне забезпечення та оборону, тому що важливість захисту східних 

кордонів залишається актуальною. 
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Ризик – можлива небезпека будь-якого несприятливого результату. Це 

складне багатогранне явище. Його можна класифікувати за різними критеріями, 

пов’язаними із походженням, місцем, величиною, особливостями прояву та 

іншими обставинами виникнення. Наприклад, господарський, соціальний, 

фінансовий, страховий та інші. 

Страховий ризик – це розподіл між страховиком і страхувальником 

негативних економічних наслідків у страховому випадку. Ризик є передумовою 

виникнення страхових відносин. Таким чином, без ризику не існує 

страхування [1]. 

Насамперед, потрібно врахувати, що страхування розповсюджується 

тільки на страхові ризики і на ті, які можна виміряти у фінансовому 

відношенні. З огляду на це, ризики поділяють на чисті та спекулятивні.  

Такий поділ має важливе практичне значення, оскільки страхове 

відшкодування стосується лише чистих ризиків, за наявності яких наслідок 

випадкової події завжди альтернативний – збитки або їх відсутність. 
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Спекулятивні ризики переважно виникають в азартних іграх, лотереях, 

які не потребують страхового захисту, адже передбачають як втрати, так і 

прибутки (виграш). 

Протягом багатьох років суспільно-господарська практика виробила 

множину методів і форм ефективного управління ризиками, що здійснюється в 

3 етапи [2]: 

1. Ідентифікація ризиків. 

2. Аналіз і оцінка ризиків. 

3. Контроль за ризиком. 

Ідентифікація ризиків – це вивчення ситуації ризику (зовнішніх та 

внутрішніх причин ризику, спостережень, свідчень, документів, контрольних 

перевірок). 

Аналіз ризику  комплексна діагностика ризиків за допомогою різних 

методів: емпіричного, статистичного, спостереження, документального обліку 

та ін. Він дозволяє визначити потенційний вплив ризику на об’єкт страхування, 

а також теоретичну ймовірність того, що небезпека реалізується. 

Оцінка ризиків здійснюється за допомогою актуарних розрахунків, які 

передбачають застосування статистичних і математичних методів. 

Контроль за ризиком призначений для часткового або повного усунення 

ризиків при оптимальному співвідношенні різних способів: усунення ризику, 

зменшення, локалізації або поділу. Ризик можна контролювати ще до самої 

події. 

Усі методи оцінки ризиків можна поділити на такі групи: 

1. Математичні та статистичні методи. Зазвичай вони застосовуються для 

оцінювання ризиків частих і однорідних подій, оцінювання кількісного розміру 

ризику (теорія ігор, теорія статистичних рішень, теорія диференціального 

числення).  

2. Теоретичний опис систем (процесів) і побудова причинно-наслідкових 

зв’язків. Це найбільш ефективний підхід до оцінювання ризиків рідкісних або 
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унікальних подій, націлений на оцінювання якісних і кількісних характеристик 

ризику (морфологічний підхід, метод побудови дерев).  

3. Експертні методи. Експертні методи застосовуються при оцінюванні 

індивідуальних, специфічних ризиків, відкритті нових ринків, тобто у всіх 

галузях економіки за відсутності аналогів, високий ризик; оцінюють кількісні 

та якісні сторони ризику.  

4. Інші методи: порівняльний, заснований на порівнянні окремих 

ризикових груп: метод індивідуальних оцінок, метод середніх величин, метод 

відсотків; імітаційне моделювання [3]. 

Як свідчить теорія і практика, оперують різними методами оцінювання 

ризику, розмаїття яких зумовлене безліччю ризикових ситуацій. Розглянемо три 

основних: 

 – метод середніх величин. Полягає у тому, що окремі ризикові групи 

поділяють на декілька підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення 

ризику за ризиковими ознаками; 

 – метод відсотків. Виражає сукупність знижок і надбавок до тієї 

аналітичної бази, яку вже створено, залежно від можливих позитивних і 

негативних відхилень від середнього ризикового типу; 

 – метод індивідуальних оцінок. Використовується тоді, коли ризик не 

можна зіставити з відомим середнім типом ризиків. Страховик здійснює 

довільну оцінку, що випливає з його професійної підготовки та досвіду, 

суб’єктивного погляду [4]. 

Таким чином, правильне оцінювання розміру ризику має велике значення 

у практичній роботі страховиків, тому що воно визначає величину необхідного 

страхового фонду, а значить і можливості відшкодування збитків, 

застрахованих як в звичайні, так і особливо несприятливі роки. Дослідження 

рівня ризику, що пропонується для страхування, дає змогу виявити, наскільки 

рівень ризику по конкретному об’єкту відрізняється від рівня ризику, який 

враховується при розрахунку страхових тарифів. 
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Значне знецінення грошової одиниці та прискорення інфляції в Україні 

зумовили потребу в захисті доходів громадян. Індексація доходів одна з 

державних соціальних гарантій для підтримання достатнього рівня життя 

населення. 

Питання індексації доходів громадян досліджували багато науковців. 

Зокрема, цій проблематиці присвячено праці вітчизняних учених С. Юшко, 

Ю. Верич, О. Кушиної, А. Мазур, В. Янова та ін., у своїх роботах вони 

розглядають сутність та обґрунтовують необхідність індексації доходів, 

досліджують та аналізують порядок і умови її проведення, адміністративно-

правові аспекти фінансування індексації тощо [3]. 

Згідно зі ст.1 Закону України «Про індексацію грошових доходів 

населення» індексація грошових доходів населення – встановлений законами та 
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іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення 

грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю 

відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація 

проводиться згідно з  Постановою КМУ Про затвердження Порядку проведення 

індексації грошових доходів населення від 17 липня 2003 р. 

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на 

території України, які не мають разового характеру, які зазначені в Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення [2]. 

У грудні 2015 року були внесені суттєві зміни до Порядку розрахунку 

індексації заробітної плати, а також було підвищено величину індексу 

споживчих цін при перевищені якого відбувається індексація доходів громадян. 

Дані зміни згруповані і відображені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Зміни в Порядку проведення індексації грошових доходів населення 

Показники і умови До грудня 2015 З грудня 2015 

Величина індексу 

споживчих цін (ІСЦ) 

101% 103% 

Визначення місяця для 

подальшого нарахування 

індексації 

базовий місяць місяць підвищення 

тарифних ставок (окладів) 

Коли визначають місяць 

підвищення при зростанні 

зарплати 

При підвищенні 

тарифних ставок (окладу) 

або будь якої постійної 

складової заробітної плати 

Тільки при 

підвищенні тарифних ставок 

(окладу) 

Для новоприйнятих 

працівників, а також для 

працівників, які використали 

відпустку для догляду за 

дитиною 

ІСЦ обчислювали з, 

починаючи з  місяця 

прийняття на роботу 

Обчислення ІСЦ з 

місяця, наступного за 

місяцем підвищення 

тарифної ставки (окладу), за 

посадою, яку займає 

працівник 

 

Починаючи з січня 2016 р. термін «базовий місяць» вилучено, подальше 

нарахування індексації залежить від місяця в якому було підвищено тарифну 

ставку (оклад). Тобто, встановлення премій, доплат, надбавок чи підвищення 

інших складових зарплати не буде впливати на місяць проведення подальшої 
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індексації. Таким чином всім працівникам, які прийняті на роботу у грудні 

2015 р. і пізніше чи яким змінені тарифні ставки, та які займають однакову 

посаду і яким встановлений нараховується однакова сума індексації незалежно 

дати прийняття працівника на посаду [1]. 

Індексація доходів громадян проводиться, у разі коли величина індексу 

споживчих цін (ІСЦ) перевищила поріг індексації. Обчислення індексу 

споживчих цін відбувається наростаючим підсумком, він обчислюється 

Державною службою статистики України та публікується щомісячно не пізніше 

10 числа місяця, що настає за звітним. Грошові доходи громадян підлягають 

індексації у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з січня 

2017 р. він становить 1600 грн.  

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму 

індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому 

місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується 

як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу [2]. 

Нарахування індексації може відбуватися випереджаючим методом. У 

разі підвищення доходів з використанням цього методу з урахуванням 

прогнозуючого рівня інфляції під час визначення розміру підвищення 

грошових доходів у зв’язку з індексацією враховується рівень такого 

підвищення. Проведення чергового підвищення грошових доходів 

випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за 

місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін [2]. 

Отже, періодичне підвищення доходів населення є надійним 

інструментом їх захисту в умовах інфляції. Зміни внесені в Порядок проведення 

індексації грошових доходів населення  значно спростили процес нарахування 

індексації доходів громадян. Але чинний Порядок проведення індексації 

грошових доходів населення не повною мірою  захищає доходи громадян.  

Вдосконалення чинного Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення повинно було б відбуватися в напрямі пропорційного відшкодування 
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працівникам втрачених ними внаслідок інфляції доходів. Для цього індексації 

мала б підлягати вся сума нарахованого доходу. 

Список використаних джерел 

1. Бондаренко О.М. Зміни в розрахунку індексації заробітної плати / 

О.М. Бондаренко // Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 3. 

2. Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. 

№ 1078 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1078-2003-п  

3. Юшко С.В. Індексація доходів громадян: аналіз української практики / 

С.В. Юшко // Фінанси України. – 2016. – № 4. – С. 100-113. 

 

 

УДК 338.23 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНІ 

Анна Москальова 

Науковий керівник: 

Запорожець С.В., к.е.н. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні є важливою 

складовою системи державного регулювання економіки та необхідною умовою 

як покращення умов життя населення, так і економічного зростання країни в 

цілому. 

Під державним регулюванням інвестиційної діяльності розуміються 

визначені в законодавчому порядку форми й методи адміністративного та 

економічного характеру, використовувані органами управління всіх рівнів для 

здійснення інвестиційної політики, що забезпечує державні програми 

соціально-економічного розвитку країни і її регіонів [1, с. 11]. 

У статті 11 ЗУ « Про інвестиційну діяльність» зазначається, що основною 

метою державного регулювання інвестиційної діяльності виступає реалізація 
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економічної, науково-технічної та соціальної політики, що, у свою чергу, 

випливає з цілей та показників економічного та соціального розвитку України, 

програм розвитку економіки, що впроваджуються, як на державному так і на 

регіональному рівнях, а також обсягів фінансування, що зазначаються у 

державних та місцевих бюджетах. При цьому, мають місце пільгові умови для 

інвесторів, які забезпечують свою діяльність у напрямах, що займають 

особливе місце серед суспільних потреб. 

У свою чергу, інвестиційна діяльність визначається як сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій 

[2]. Проте, термін «інвестиційна діяльність» має ширше значення, оскільки 

включає такі процеси, як: пошук інвестиційних ресурсів; вибір найбільш 

ефективних об’єктів інвестування; формування інвестиційної програми, аналіз 

інвестиційного проекту та формування інвестиційного портфеля; реалізацію 

інвестицій. 

Що ж стосовно законодавства, то в Україні невпинно відбувається процес 

формування нормативно-правової бази в інвестиційній сфері. На сьогодні існує 

велика кількість нормативно-правових актів, що регулюють відносини в 

інвестиційній сфері, та в цілому створено правове підґрунтя для здійснення 

інвестиційної діяльності. Варто зазначити його нестабільність та велику 

кількість змін. Але в останні роки ведеться активна робота щодо врегулювання 

відносин в інвестиційній сфері, а національне інвестиційне законодавство 

наближається до стабілізації. 

Відповідно до статті 113 Конституції України вказано, що Кабінет 

Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Це 

означає, що Кабінет Міністрів очолює систему органів державної виконавчої 

влади і здійснює її як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, спрямовуючи, координуючи та контролюючи діяльність цих 

органів. Усі виконувані ним функції взаємопов’язані та однозначно пов’язані з 

процесами державного управління інвестиційною діяльністю. 
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На практиці найбільші обсяги інвестицій вкладають у реальний сектор 

національної економіки громадяни України, суб’єкти підприємницької 

діяльності недержавної форми власності та банківські установи [3, с. 33]. 

Стосовно останніх, то варто відзначити, що практично всі операції на 

інвестиційному ринку здійснюють банківські установи. Безпосередньо 

інвестиційна діяльність вітчизняних банківських установ реалізується шляхом: 

надання банківських інвестиційних кредитів, здійснення операцій із цінними 

паперами, портфельного інвестування, залучення інвестиційних ресурсів, 

трастового управління фінансовими ресурсами, вкладень інвестиційних коштів 

у реалізацію великих інвестиційних проектів та участі в інвестиціях у складі 

фінансово-промислових груп тощо. 

Держава використовує економічні методи впливу на інвестиційну 

діяльність у країні. Економічні методи дії держави – це методи, за допомогою 

яких держава впливає на суб’єкти інвестиційної діяльності шляхом 

стимулювання ухвалення інвестиційних рішень як на користь самих суб’єктів, 

так і на користь всього суспільства [1, с. 11]. 

До економічних методів належить встановлення ставки рефінансування, 

податкових пільг і знижок, диференціація податкових ставок, тарифів і ставок 

платежів за такі інвестиційні ресурси як земля і природні ресурси [1, с. 12]. 

Отже, регулювання інвестиційного процесу та управління інвестиційною 

діяльністю повинно базуватись на виваженій інвестиційній політиці держави і 

розробленні конструктивної стратегії щодо розвитку основних галузей 

вітчизняної економіки та окремих виробництв, їхнього інвестиційного 

забезпечення. У свою чергу, стратегія інвестиційного розвитку національної 

економіки повинна бути однією зі складових загальнодержавної стратегії 

соціально-економічного розвитку країни, забезпечуючи поступове економічне 

зростання.  
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Тіньова економіка властива будь-якій державі незалежно від її соціально-

економічного розвитку, оскільки економічна діяльність держави не може 

задовольняти всіх суб’єктів господарювання. Проте в Україні ця проблема 

стоїть досить гостро. Тіньова економіка – один з основних бар’єрів на шляху до 

європейської інтеграції, економічного розвитку та покращення рівня життя 

суспільства. 

Метою дослідження є причини та наслідки значних обсягів тіньової 

економіки в Україні та виявлення шляхів вирішення цієї проблеми. 

Значну частку тіньової економіки України спричиняє ухилення від сплати 

податків. За даними 2016 р. у «тіні» перебувало 40% ВВП країни – це один з 

найвищих показників у Європі [1]. Українські підприємці приховують свої 

реальні доходи, а зарплати виплачують в конвертах.  
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Тіньова економіка впливає на процес виробництва, розподілу, 

перерозподілу валового національного та регіонального продукту, а внаслідок 

тінізації доходів відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, 

що призводить до зростання бюджетного дефіциту і державного боргу. 

На нашу думку, надмірне податкове навантаження на фонд оплати праці 

суб’єктів господарювання (ПДФО, ЄСВ) – одна з головних причин тінізації 

доходів. Українські підприємства шукають різноманітні способи, для зниження 

власного податкового навантаження. За даними Держстату у 2016 році близько 

40% населення отримували заробітну плату меншу ніж 3200 грн, навіть на 

успішних підприємствах працівники, що займали керівні посади [2].  

Прийнятий у 2015 р. ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетний надходжень у 2016 році», згідно з яким була 

скасована прогресивна шкала оподаткування доходів населення і встановлена 

ставка податку на доходи фізичних осіб на рівні 18%, не змусив підприємців 

підвищити підприємців реальні заробітні плати працівників. Хоча протягом 

2016 р. і спостерігається збільшення обсягів надходжень ПДФО до бюджету на 

14,75 млрд грн порівняно з попереднім роком, це відбувається головним чином 

за рахунок тих працівників для яких ставка податку збільшилася з 15% до 18% 

(рис. 1). Ця ситуація свідчить про продовження розвитку соціальної нерівності 

та максимізації податкових платежів населення з середнім та низьким рівнем 

доходу.  

 

Рис. 1 Динаміка обсягів надходжень ЄСВ та ПДФО до бюджету України 

у 2014-2016 рр. 
Джерело: розроблено автором згідно [3, 4] 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

311 

Також з метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати 

праці було скасовано диференційовану шкалу нарахування ЄСВ та встановлено 

єдину ставку – 22% для усіх суб’єктів господарювання. Проте збільшення 

обсягів надходжень ЄСВ у 2016р. також не спостерігалося, навпаки його обсяг 

зменшився на 53,86 млрд грн (рис. 1). За умов значного зниження доходів 

підприємств протягом останніх років, навіть зниження ставки ЄСВ не 

стимулює роботодавців легалізувати своїх працівників та підвищити заробітні 

плати.  

Для податкової системи 2017 р. знов розпочався з внесення змін до 

ЗУ №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування». Відповідно до внесених змін підприємці повинні 

сплачувати ЄСВ незалежно від того, чи отримували вони прибуток. 

Мінімальний страховий внесок у 2017 р. становить 704 грн. Реформа викликала 

хвилю обурення і багато підприємців знайшли для себе єдиний вихід – зняття з 

реєстрації. Але не варто вважати, що всі ці підприємці не планують вести 

діяльність з 2017 року. Багато підприємців просто-напросто підуть «в тінь», 

працюватимуть без документів за готівковий розрахунок, і природно, без 

оформлення трудових відносин з найманим персоналом. 

Таким чином, зменшення ставок податків та постійне реформування 

податкової системи не може вирішити проблему тінізації економіки. Раптові та 

непродумані реформи досить часто виявляються неефективними та створюють 

велику кількість «лазійок» від оподаткування.  

Перш за все слід вдосконалити порядок адміністрування податків та 

систему притягнення до відповідальності за ухилення від їх сплати. 

Ефективним засобом могло б стати встановлення солідарної відповідальності 

роботодавця та працівника. Неминучість покарання за податкові 

правопорушення підвищить ціну тінізації зарплат та підштовхне суб’єктів 

економічної діяльності до ведення діяльності в легальному секторі економіки. 
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Фінансовий ринок все більше насичується новими спеціалізованими 

установами, діяльність яких сконцентрована в певному вузькому колі операцій. 

Одними з таких є спеціалізовані банки. Їх суть полягає в обслуговуванні 

клієнтів в певному окремому напрямку банківської діяльності, наприклад, 

іпотечне або інноваційне кредитування, ощадні послуги чи розрахунково-

касове обслуговування. Прив’язка однорідних послуг за певним видом 

установи дає змогу вирішувати відповідні вузькоспеціалізовані задачі на ринку. 

Одним із прикладів таких установ є поштові банки, створення яких на 

вітчизняному ринку поки не набуло значного поширення. 

Мережа поштових відділень є однією з найбільш розгалужених мереж 

сервісних закладів в кожній країні, яка охоплює як міську так і сільську 

агломерацію. В деяких випадках поштові відділення окрім притаманних їм 
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традиційним функціям можуть надавати й інші послуги. Зокрема, це діяльність 

у фінансовій сфері.  

Ще з радянських часів, поштові відділення мали змогу здійснювати 

прийняття різних видів платежів від населення. Сьогодні спектр їх фінансових 

послуг включає оформлення кредитів банків та прийняття платежів на їх 

погашення, виплату пенсій, реалізацію електронних послуг зв’язку, продаж 

електронних квитків тощо. Проте, питання щодо створення в Україні такої 

фінансової структури як поштовий банк ініціюється лише самими поштовим 

сектором. 

У той же час, продовжується процес лібералізації ринку, що призводить 

до постійного зростання кількості постачальників послуг поштового і 

кур’єрського зв’язку та обсягів наданих ними послуг. Найбільшим «гравцем» 

на ринку таких послуг в Україні є ПАТ «Укрпошта», мережа якого складається 

з 14,7 тис. об’єктів. Загальна протяжність поштових маршрутів становить 

більше 356,0 тис. км. Майже 90% жителів України мають доступ до відділень 

зв’язку, що розташовані від них на відстані до 3 км, а 99% фізичних осіб 

отримують пошту за місцем проживання. Саме ПАТ «Укрпошта» є ініціатором 

заснування поштового банківництва в Україні та його розвиток саме на базі 

власної мережі поштових відділень [1]. 

 

 

Рис. 1 Структура доходів ПАТ «Укрпошта» на кінець 2015 р. [2]. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

314 

Як бачимо на поданому вище рисунку, фінансові послуги в структурі 

доходів «Укрпошти» становлять досить значну частку, що складає майже 45%. 

У контексті розширеної мережі поштових відділень «Укрпошти» можна 

стверджувати, що дана установа також є активним учасником фінансового 

ринку в Україні. 

Створення поштового банку має багато переваг, зокрема, за рахунок 

розгалуженої мережі відділень існує можливість банківського обслуговування 

клінтів в найвіддаленіших та найменших населених пунктах, де створення 

повноцінної філії банку було б не рентабельним. Також, поштові відділення 

мають накопичені знання в сфері роботи з платежами, переказами, виплатою 

пенсій тощо. Окрім того, існує достатній рівень довіри з боку населення до 

поштових відділень, особливо в сільській місцевості. Також, існує перспектива 

співпраці між поштовими банками та іншими не поштовими фінансовими 

установами, включаючи класичні банки. 

Проте, існує ряд недоліків та загроз, які можуть виникнути в процесі 

створення даного банку, насамперед, це оснащення такого банку необхідною 

технічною базою, комп’ютерами та проблеми з організацією робочих місць, а 

також підготовкою кадрів. Варто зазначити про високий рівень конкуренції з 

іншими банками на ринку. Окрім того, існують проблеми пов’язані з 

нормативною базою, що повинна регламентувати діяльність поштових банків, 

відсутні канали зв’язку з електронними мережами грошових переказів, існує 

потреба в додатковому оснащенні банків засобами охорони та зберігання 

коштів [3].  

Таким чином, можна зробити висновок, що поштові банки є 

спеціалізованими і одночасно зручними банківськими установами, адже вони 

діють вже на базі готової мережі поштових відділень в країні. Створення 

поштових банків в Україні може створити ряд значних переваг, насамперед, 

залучення додаткових клієнтів, розширення бази банківського обслуговування 

клієнтів, створення нових продуктів, проте це вимагає рішучих кроків від 
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органів влади, зокрема в напрямку вдосконалення законодавчої бази, а також 

від самих поштових установ в плані технічного та ресурсного забезпечення 

проведення банківських операцій. 
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Актуальність теми дослідження. Визначення напрямків вкладення коштів 

з метою отримання максимального чистого доходу є однією з найбільш 

складних економічних завдань, яке періодично вирішують на кожному 

підприємстві. 

В умовах ринкової економіки тут є ряд альтернативних варіантів. Можна 

покласти гроші на депозитні рахунки в надійні банки, але це найменш 

прибуткова форма інвестування. Вкладення в фінансові активи - цінні папери 

різного походження (акції, облігації і т. д.) - Дає часто більший дохід, однак при 

цьому зростає ризик його отримання та збереження коштів. У сприятливих 

умовах розвитку основна частина коштів спрямована в реальний сектор 
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економіки, це надійно і вигідно. Існують об’єктивні передумови, які диктують 

необхідність і доцільність направлення коштів у розвиток власного 

виробництва. Це пов’язано, насамперед, з тим, що інвестиції визначають 

зростання фірми, її становище на ринку. В умовах ринку кожне підприємство 

перебуває під постійним впливом конкурентного середовища. 

У сучасній економіці для кожної фірми нововведення є необхідною 

умовою збереження і зміцнення позицій на ринку – це ні в кого не викликає 

сумніву. Сьогодні проблема полягає в тому, щоб виявити пріоритетні напрямки 

розвитку, відібрати та впорядкувати в певну систему ті нововведення, які 

забезпечують досягнення максимального результату, оцінити майбутні обсяги 

інвестування і з урахуванням їх обсягу визначити можливі джерела 

фінансування, у тому числі можливості мобілізації коштів у рамках 

національної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Важливу роль в розвитку національної 

економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення коштів іноземних 

інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових 

технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і 

середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу територій та ін. У 

період переходу до ринкової економіки іноземні інвестиції використовують для 

розвитку базових (ракетно-космічна, літакобудівна, суднобудівна, 

інформаційна, біотехнологічна) та інших галузей (харчова, переробна, торгівля, 

легка промисловість та ін.). 

Досвід розвинутих країн світу і результати досліджень представників 

вітчизняної та світової економічної думки доводять, що  залучення іноземних 

інвестицій в національну економіку є вигідним для: 

- підприємств-реципієнтів: зростає виробничий капітал, заробітна плата 

робітникам, поліпшуються умови праці, відбувається технічне переоснащення 

виробництва, впроваджуються інновації, підвищується його 

конкурентоспроможність і т.д.; 
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- інвесторів: зростають очікувані прибутки від інвестиційних проектів, 

реалізованих на таких підприємствах, відкриваються нові ринки збуту 

виробленої продукції тощо; 

- держави: зростають валовий випуск продукції, податкові надходження 

до бюджету, реалізуються соціальні програми [3]. 

Особливістю іноземного інвестування в Україні на сучасному етапі 

виступають і зміни у структурі акціонерного капіталу нерезидентів: на сьогодні 

у ньому домінують грошові внески, тоді як у 2001-2004 рр. внески у вигляді 

рухомого і нерухомого майна займали від 28 до 36%. Для одержання 

довгострокових ефектів цей факт є неоднозначним. З одного боку, інвестиції у 

грошовій формі дозволяють направляти їх на будь-які цілі (від придбання 

новітніх технологій до виплати зарплатні працівникам), з іншого боку, внески у 

вигляді сучасних знань і технологій, які надає зацікавлений партнер, можуть 

бути більш ефективними з точки зору провадження дійсно проривних 

виробництв світового рівня. Також одним з недоліків іноземного інвестування в 

Україні можна вважати наявну географічну й регіональну структуру залучення 

інвестиційних ресурсів. Аналіз статистичних даних Державної служби 

статистики України показав, що у період з 2010 по 2016 рр. на десятку 

основних країн-інвесторів приходилося, як правило, 75-85% загального обсягу 

прямих іноземних інвестицій. Перелік цих країн протягом досліджуваного 

періоду залишався майже незмінним: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська 

Федерація, Австрія, Великобританія, Франція, Віргінські острови, Швейцарія, 

Італія [1-2]. 

Регіональна структура іноземного інвестування в Україні також не є 

оптимальною. Майже половина усіх інвестицій (48,2% у 2016 р.) надходила у 

м. Київ. Почасти це можна пояснити тим, що значну кількість організацій 

зареєстровано саме у Києві, тоді як фактична реалізація проектів відбувається в 

інших регіонах країни. Також іноземні інвестиції вкладалися, головним чином, 

у промислово розвинуті регіони (Дніпропетровську, Донецької, Харківську, 
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Запорізьку області), у регіони, що активно здійснюють транскордонне 

співробітництво (Львівська, Одеська області) та Київську область. Частка ж 

більшості інших регіонів складала протягом 2010-2016 рр. менше 1% [1].  

Однією з найбільших проблем залучення іноземних інвестицій в нашу 

країну, що негативно впливає на одержання і короткострокових, і 

довгострокових ефектів, можна вважати інституційні умови ведення бізнесу. На 

думку переважної більшості інвесторів та експертів, вони вирізняються 

відсутністю гарантій захисту своєї справи, наявністю рейдерських захоплень, 

бюрократичним тиском, свавіллям судів, корумпованістю усіх бізнес-процесів 

(наприклад, неможливістю одержання земельних ділянок) [2]. 

На даний момент в Україні існують два державних агентства, які 

займаються діяльністю із залучення інвестицій: Державне агентство з 

інвестицій і розвитку та Державну службу з питань електронного урядування 

(Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації). Державне 

агентство України з інвестицій та розвитку є центральним органом виконавчої 

влади у сфері інвестиційної діяльності, основними функціями якого є участь у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестиційної 

та інноваційної діяльності, сприяння залученню інвестицій. У сфері 

інформатизації, користування національними інформаційними ресурсами, 

трансферу технологій залученням інвестицій займається Державну службу з 

питань електронного урядування. На мою думку в рамках реалізації 

комплексного підходу до формування пріоритетів залучення іноземних 

інвестицій в Україні крім державних доцільно створити кілька потужних 

приватних агентств із залучення інвестицій. Стратегічна діяльність приватного 

інвестиційного агентства із залучення інвестицій містить такі складові: 

- аналіз політичного та економічного середовищ (спрямований на 

дослідження тих чинників, що впливають на стан бізнесу, але знаходяться поза 

контролем власника бізнесу. Аналіз може включати все, починаючи від 
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кваліфікації робочої сили, законодавства та регуляторних актів, якими бізнес 

має керуватись, до географічних умов роботи); 

- надання пільг для іноземних інвесторів (до функцій агентства входить 

інформування інвесторів щодо пільг. Наразі Уряд України надає два типи пільг 

для іноземних інвесторів: фінансові пільги, що включають гранти уряду, 

урядові кредити за пільговими ставками, участь держави в акціонерному 

капіталі новостворених компаній за рахунок іноземних інвесторів; податкові 

пільги). 

Висновки. Отже, проблеми іноземного інвестування в Україні 

потребують нагального прийняття відповідних рішень та реальних кроків від 

органів центральної та регіональної державної влади, які мають бути націлені 

на досягнення паритету між короткостроковими інтересами окремих приватних 

іноземних інвесторів та одержанням довгострокових ефектів для національного 

господарства і населення. 

У результаті дослідження основних проблем та недоліків залучення 

іноземних інвестицій в Україні було виявлено, що протягом усього періоду 

незалежності нашої країни головними «вузькими» місцями залишалися 

недосконалість законодавчої бази щодо регулювання інвестиційної діяльності 

та несприятливий інвестиційний клімат практично за усіма його базовими 

складовими.  

Недоліками нормативно-правового забезпечення здійснення 

інвестиційної діяльності, як на попередніх етапах, так і на сьогоднішній день є, 

по-перше, неоднозначність тлумачення деяких положень нормативних 

документів, що призводить до правових колізій та необхідності вирішення 

спорів у судовому порядку; по-друге, дуже велика кількість законодавчих актів, 

які прямо чи непрямо регулюють власне інвестиційну діяльність та пов’язані з 

нею зовнішньоекономічну, промислову, торгівельну та інші види діяльності.  

Погіршення інвестиційного клімату в Україні на різних етапах розвитку 

інвестиційної діяльності було пов’язано, головним чином, з розширенням та 
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згортанням пільг для іноземних інвесторів, тобто з низьким рівнем захисту їх 

комерційних інтересів.  

Також негативний вплив на інвестиційний клімат чинили такі фактори, як 

загальний незадовільний рівень соціально-економічного розвитку національної 

економіки, зокрема, низький рівень життя населення; неефективна галузева 

структура залучення іноземних інвестицій, де частка високотехнологічних та 

наукоємних виробництв протягом досліджуваного періоду була мінімальною; 

неоптимальна географічна й регіональна структура надходження інвестиційних 

ресурсів, результатом чого стала висока залежність від незначного числа 

зарубіжних країн-інвесторів та поглиблення нерівномірності соціально-

економічного розвитку регіонів України.  

Невирішеність цих проблем призводила і призводить до негативних 

наслідків як для іноземних інвесторів, які втрачають прибутки і змушені йти з 

українського ринку, так і для держави у цілому внаслідок погіршення 

інвестиційного іміджу, скорочення робочих місць та зниження рівня життя 

населення.  

Розглянуті проблеми іноземного інвестування в Україні потребують 

нагального прийняття відповідних рішень та реальних кроків від органів 

центральної та регіональної державної влади, які мають бути націлені на 

досягнення паритету між короткостроковими інтересами окремих приватних 

іноземних інвесторів та одержанням довгострокових ефектів для національного 

господарства і населення України в цілому. Обґрунтуванню державних 

пріоритетів ефективного залучення іноземних інвестицій з цих позицій і буде 

присвячено подальші дослідження. 
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Автотранспортне страхування є одним з ключових сегментів розвитку 

страхового ринку. Перш ніж визначати зміст поняття «фінансовий механізм 

автотранспортного страхування» розглянемо підходи науковців до тлумачення 

дефініції «автотранспортне страхування». Так, на думку авторів підручника 

«Страхові послуги» під редакцією С.С. Осадця автотранспортне страхування – 

це узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Може 

охоплювати як самі транспортні засоби, страхування вантажів, а також 

відповідальності [1]. Представлене визначення є доволі лаконічним і не 
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відповідає на питання, що саме є об’єктом страхування та не містить перелік 

ризиків на випадок настання яких проводиться страхування. 

В. Фисун, зазначає, автотранспортне страхування є спеціалізованою 

галуззю, яка пов’язана з експлуатацією засобів автотранспорту і містить в 

якості самостійних видів: страхування засобів автотранспорту та страхування 

цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту за збиток, 

спричинений ними третім особам [2]. На нашу думку, тут закралася певна 

методологічна помилка, по перше, що автор має на увазі говорячи про 

спеціалізовану галузь, оскільки на законодавчому рівні визначено майнове та 

особисте страхування і страхування відповідальності, по друге, поза увагою 

автора залишаються інші види страхування, пов’язані з експлуатацією 

автотранспортного засобу (страхування вантажів, що перевозяться 

автотранспортом, страхування від нещасних випадків на транспорті тощо). 

У джерелі [3] автотранспортне страхування визначено як послуги, що 

забезпечують захист від усіх ризиків, які можуть призвести до пошкодження 

або знищення транспорту страхувальника, а також до фінансової 

відповідальності страхувальника за шкоду, завдану майну, життю та здоров’ю 

інших учасників руху, та завдання шкоди життю та здоров’ю водія і пасажирів 

застрахованого транспорту. Ми погоджуємося із висновком зробленим 

авторами, що це є комплекс особливих видів страхування, що покривають 

ризики, пов’язані з експлуатацією автотранспортних засобів. Аналогічну думку 

знаходимо і в Т. Говорушко [4], яка зазначає, що автотранспортне страхування 

охоплює страхування механізованих автотранспортних засобів (КАСКО), 

водіїв, пасажирів, багажу, цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів. 

Цікавий погляд на природу автотранспортного страхування 

представлений авторами навчального посібника «Страхові послуги», які 

наполягають на тому, що автотранспортне страхування необхідно розглядати як 

комплекс страхових послуг, спрямованих на захист майнових та особистих 
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інтересів як самих власників автотранспортних засобів, так і третіх осіб 

(вигодонабувачів), які є безпосередніми учасниками дорожнього руху [5]. 

Не повністю погоджуємося з Т. Яворською, яка визначає його як 

страхування транспортних засобів від небезпек [6], такий підхід потребує 

деякого уточнення, а саме, що страхування від небезпек, що можуть бути 

генеровані експлуатацією автотранспортних засобів. 

Ми підтримуємо думку, висловлену Н. Приказюк, що автотранспортне 

страхування являє собою комплекс певних видів страхування, пов’язаних з 

експлуатацією засобів автотранспорту, що забезпечують захист як самого 

майна, так і відповідальності [7].  

Таким чином, автотранспортне страхування – це комплекс видів 

страхування, що об’єднуються одним джерелом небезпеки – експлуатацією 

автотранспортних засобів і включає в себе в якості самостійних видів 

страхування автотранспортних засобів і встановленого додаткового 

обладнання, страхування засобів транспорту разом з багажем, страхування 

водіїв і пасажирів від нещасних випадків, страхування перевезених 

автотранспортом вантажів, страхування цивільної відповідальності власників 

автотранспортних засобів за шкоду (збитки), заподіяну ними третім особам. 

Існує низка підходів до трактування поняття «фінансовий механізм»: 

– система організації, регулювання і планування фінансових відносин, 

способів формування і використання фінансових ресурсів; 

– система встановлених державою форм, видів і методів фінансових 

відносин за допомогою якої здійснюється його фінансова політика; 

– сукупність форм організації фінансових відносин, методів і способів 

формування і використання фінансових ресурсів, що використовуються 

суспільством з метою створення сприятливих умов для економічного і 

соціального розвитку. 

Враховуючи наведене вище, фінансовий механізм автотранспортного 

страхування пропонуємо розглядати як систему планування, організації, 

регулювання і контролю фінансових відносин, що виникають при формуванні і 
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використанні фінансових ресурсів цільове використання яких забезпечує захист 

майнових та особистих інтересів як самих власників автотранспортних засобів, 

так і третіх осіб (вигодонабувачів), які є безпосередніми учасниками 

дорожнього руху від збитків, що можуть виникнути в результаті експлуатації 

засобів автотранспорту. 
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Здійснення активних операцій банку напряму залежить від величини 

залучених ресурсів, зокрема депозитних, що, в кінцевому підсумку, визначає 
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ресурсний потенціал банку та впливає на його ліквідність і стійкість. Серед 

залучених коштів значне місце посідають депозитні ресурси. Грамотна і 

виважена політика щодо управління депозитними ресурсами є не тільки 

атрибутом якісного банківського менеджменту, але і неодмінною умовою його 

конкурентоспроможності, стабільної і прибуткової діяльності. 

Система управління залученням ресурсів із депозитних джерел повинна 

бути стійкою до впливу на неї зовнішніх та внутрішніх факторів, адаптуватися 

до різних ситуацій; цілеспрямованою та ефективною, що передбачає розробку 

цілей та визначення їх досягнення; надійною, що дозволяє їй функціонувати 

постійно, та економічною, тобто система має враховувати варіант отримання 

максимально бажаного результату за мінімальних витрат. Саме тому 

керівництву банку доводиться постійно удосконалювати депозитну політику, 

використовуючи при цьому цінові та нецінові методи, для більш ефективного 

залучення коштів з депозитних джерел. У зв’язку з цим особливої актуальності 

набуває проблема дослідження факторів, що впливають на формування 

депозитних ресурсів банку. 

Формування депозитних ресурсів комерційних банків відбувається під 

впливом ряду факторів, що визначають як обсяг, так і структуру їх ресурсів і 

нерідко різноспрямовано впливають на результати діяльності кредитної 

організації. Тому в сучасних умовах проведення ефективних заходів щодо 

акумулювання вільних грошових коштів фізичних осіб і організацій банками є 

можливим при системній оцінці впливу різних чинників на ощадну поведінку 

контрагентів. Отже, ефективна депозитна діяльність, що відповідає реаліям 

економічного розвитку країни, і що дозволяє оптимізувати процес залучення та 

управління ресурсною базою, вимагає одночасного врахування наслідків 

впливу безлічі факторів на інвестиційні мотивації вкладників – клієнтів [1]. Усі 

види депозитів відрізняються умовами: можливість поповнення вкладу та 

часткового зняття, термін вкладу, процентна ставка, частота виплати процентів 

тощо.  
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На підставі наукових джерел [1; 2; 3] більшість науковців класифікують 

фактори впливу на формування депозитних ресурсів банку на зовнішні та 

внутрішні.  

Загальні фактори створюють однакові умови функціонування для всіх 

суб’єктів господарювання. Специфічні, які впливають на діяльність конкретних 

економічних суб’єктів, зокрема банків. 

Мікроекономічні фактори залежать від результатів діяльності окремого 

банку та платоспроможності його клієнтів. Макроекономічні фактори мають 

об’єктивний характер і не залежать від результатів діяльності окремих 

банківських установ. 

Внутрішні (ендогенні) фактори, на які комерційний банк активно 

впливає. Зовнішні (екзогенні) фактори, на які комерційний банк не може 

впливати і мусить до них пристосовуватися. 

Суб’єктивні фактори, вплив яких залежить від кадрового складу банку, 

який можна охарактеризувати рівнем професіоналізму і кваліфікації персоналу 

тощо. Об’єктивні, вплив яких не залежить від ефективності роботи персоналу 

банку. 

Кількісні фактори, оцінка яких можлива шляхом прямого вимірювання. 

Якісні фактори, оцінку яких можуть зробити лише експерти. 

Теоретичні (концептуальні) фактори є підґрунтям для застосування у 

банківській діяльності новітніх методик, технологій, «ноу-хау». Важливе 

значення для формування депозитних ресурсів мають і фізичні фактори – 

платіжні системи, засоби зв’язку та комунікацій, біржі, фінансові інструменти 

тощо. 

Як зазначає Кириленко В. [3] наявність розгалуженої мережі філій є 

фактором, що визначає можливості банку залучати депозитні ресурси у різних 

регіонах країни та просувати ці послуги до вкладника (кінцевого споживача). 

Якщо у невеликих банках, які не мають філій, провадження всіх видів операцій, 

у тому числі й депозитних, зосереджено в одному офісі, то установа банку із 
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філіями, являючи собою цілу систему, здійснює депозитні операції у різних 

місцях під керівництвом головного офісу. 

До складу внутрішніх факторів формування депозитних ресурсів банку 

належать [2]: кваліфікація персоналу банку; фінансова стійкість банку; імідж 

банку на ринку депозитних послуг; система гарантування вкладів клієнтів 

банку; депозитна політика банку; організаційна структура банку; збутова 

політика депозитних послуг банку. 

Отже, для залучення депозитних ресурсів банку важливо враховувати як 

внутрішні, так і зовнішні фактори, що дозволить удосконалити управління 

ними. 
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Стратегія сталого розвитку є однією із ключових та пріоритетних в усіх 

галузях промисловості, народного господарства та економіки. Її принципи та 

основні положення направлені на досягнення гармонії між ростом економічних 

показників, стабільністю в соціальній сфері та охороною довкілля.  
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Визнання тісного зв’язку і взаємодії економічного та соціального 

розвитку суспільства з проблемами довкілля на міжнародному рівні відбулося 

ще на початку 70-х років ХХ ст. 

Найближчою до глобального консенсусу нині є концепція сталого 

розвитку, запропонована в 1980 році в рамках Всесвітньої стратегії охорони 

природи (доповідь комісії Брундтланд) та докладно висвітлена в Порядку 

денному на 21 століття, який було прийнято у 1992 році на Всесвітньому саміті 

в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) майже всіма учасниками. 

Хоча консенсус щодо потреб людства теоретично і був, в основному, 

досягнутим, але співтовариство націй не змогло домовитися про засоби 

реалізації нової парадигми розвитку цивілізації [1]. 

Для подолання наростаючих негативних проявів Глобальної екологічної 

кризи ООН було запропоновано концепція «сталого розвитку», який 

визначається як здатність нинішніх поколінь задовольняти свої потреби без 

шкоди для здатності до задоволення потреб майбутніми поколіннями. 

Концепція сталого розвитку набула популярності у 1980-х рр. Термін 

«сталий розвиток» з’явився у 1980 р., коли вийшла «Всесвітня стратегія 

охорони природи», підготовлена Міжнародною спілкою охорони природи. Ця 

стратегія висунула принципово нове положення: збереження природи 

нерозривно пов’язане з питаннями розвитку [2]. 

На думку В.І. Вернадського однією із основних властивостей природних 

ресурсів є те, що чим більше оборотів здійснить одиниця маси кожного з них, 

втілюючись у кожному новому циклі в більш досконалі субстанції, тим більшу 

користь, більшу масу споживчої вартості даватиме людству ця ресурсна 

одиниця. Кульмінацією концепції ноосфери В.І. Вернадського, яка має 

особливе значення у методології сталого розвитку, є вимога до людини та 

суспільства адаптуватись до об’єктивних законів біосфери, забезпечуючи її 

рівновагу. Перехід від ресурсної до біосферної концепції розвитку складає суть 
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сталого, гармонійного, збалансованого розвитку, здатного забезпечити 

еволюцію суспільства і природи [1]. 

Сталість розвитку повинна певним чином забезпечувати динамічну 

рівновагу в суспільстві, за рахунок ліквідації джерел дисбалансу в умовах 

існування суспільства, які постійно змінюються, спираючись на забезпечення 

балансування поступального розвитку суспільства в часі і просторі. 

Перехід до сталого розвитку передбачає поетапне відновлення природних 

екосистем до стану, який би забезпечив стійкість довкілля, та за якого 

забезпечувалась би реальна можливість існування майбутніх поколінь людей в 

умовах, що забезпечували б їх достойне життя та задоволення їх потреб. В 

цьому сенсі говорячи про стійкий розвиток  мають на увазі підвищення 

економічної ефективності, біосферосумісності та забезпечення соціальної 

справедливості. 

Концепція сталого розвитку з’явилася у результаті об’єднання трьох 

основних точок зору : економічної, соціальної та екологічної. 

Економічний підхід до концепції сталого розвитку базується на теорії 

максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути 

створений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою 

якого і створюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне 

використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, 

енерго- і матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток та переробку 

сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і 

знищення відходів. 

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована 

на збереження стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на 

скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього 

підходу є справедливий розподіл благ. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток повинен забезпечувати 

цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має 
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життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї 

біосфери [3]. 

Що ж до концепції сталого розвитку в Україні, то основною метою цієї 

концепції є забезпечення динамічного соціально-економічного зростання, 

збереження якості навколишнього середовища і раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу, задоволення потреб сучасних і майбутніх 

поколінь через побудову високоефективної економічної системи, що стимулює 

екологічну сталість, продуктивну працю, науково-технічний прогрес, а також 

має соціальну спрямованість. 
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Проблеми якості в сьогоднішніх економічних умовах здобувають все 

більшого значення. У наші дні питання якості для споживача є 

першочерговими, часто переважаючи над ціновими. Споживач у своїй масі 

хоче одержувати кращу якість навіть за небагато вищу ціну, бажаючи 

переплатити, але купити товар найкращої якості. 
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Питаннями щодо вдосконалення системи управління якістю продукції на 

підприємстві займалися як зарубіжні так і вітчизняні науковці. Найбільш 

відомими серед них є: І. Ансофф, 3.Ш. Гайлер, А.В. Гличев, Д. Джуран, 

Л.В. Дікань, Ю.Б. Іванова, Д.С. Димеденко, В.Є. Ластовецький, Л.А. Матвєєва, 

Г.С. Одинцовф, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкарь, В.М. Соколенко, С.А. Стуков, 

А. Фейгенбаум, Д. Харрінгтон, А. Яругова та ін. 

Якість продукції – сукупність її взаємопов’язаних характеристик і 

здатностей (можливостей) задовольняти визначені запити певних груп 

споживачів [3, с. 137]. Різноманітні види товарів, задовольняють потреби 

кожного споживача окремо до його вподобань. На сам перед, потенційні 

споживачі будуть купувати той товар, який їм принесе найбільше користі та 

задоволення на період який вони його купують, та під час самого використання. 

У зв’язку з не стабільним інституційним середовищем в Україні, виникає 

проблема реалізації довготривалих стратегій, що на практиці відображається 

тактичними планами, які розраховані на розвиток інвестицій, що мають 

спекулятивний характер та не вимагають високої якості продукції [2, с. 65]. 

Поняття якості є багатогранним, та включає такі основні елементи: 

- доступність (споживач повинен мати змогу прийти подивитися на 

товар, оцінити його, або замовити за допомогою інтернету); 

- постачання (для компанії важливо мати споживачів по всьому світу 

і щоб їх продукція мала попит на теренах інших країнах, необхідно звернути 

увагу на постачання, відправити товар на інший континент – не повинно бути 

проблемою); 

- техніко-економічні характеристики (товар повинен бути 

інноваційним, сучасним та оригінальним); 

- дизайн (зовнішній вигляд товару відіграє надзвичайно важливу 

роль при здійснені покупки, тому дизайн повинен бути креативним та цікавим 

споживачеві); 
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- надійність (товар повинен бути надійним і виправдовувати свою 

ціну, захищеним від зовнішніх факторів, виготовлений з якісних матеріалів); 

- ефективність споживання і експлуатації (за весь період споживання 

товар повинен повністю задовольняти потреби споживача, максимально бути 

корисним при його експлуатації); 

- ремонтопридатність (якщо при використанні товару він зазнав 

пошкодження, повинна бути можливість його полагодити і наявність гарантії); 

- сутність екологічності (товар не тільки повинен задовольняти 

споживача своїми особливими властивостями, але й якісними 

характеристиками, на даний час актуальними є товари виготовлені з екологічно 

чистих матеріалів, які не завдають шкоди навколишньому середовищу ні 

споживачеві) [1, с. 153]. 

Для покращення якості, а виходячи з цього і конкурентоспроможності 

товару потрібно: 

-  мотивувати підприємців виробляти більше якісних та 

високотехнологічних товарів; 

- збільшити випуск покращеної продукції в середині країни, а потім 

вже поступово експортувати на європейські ринки; 

- дотримуватися певних санітарних та технологічних норм  щодо 

виготовлення продукції, адже ті товари які купує покупець нашого виробника, 

європеєць не захоче, адже не було вжито певних норм та стандартів, до яких він 

звик; 

- необхідна підтримка держави, підприємства повинні мати змогу на 

кредитування, за для того щоб, розвивати своє підприємство, та покращувати 

виробництво новою технікою. 

Сьогодні Україна має можливість співпраці з Європейським Союзом, а це 

є гарною можливістю отримати економічні переваги, що в майбутньому будуть 

слугувати чудовим підґрунтям для побудови сильної та конкурентоздатної 

країни, яка буде відома в усьому світі своїм національним брендом, 
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технологічно розвинутими виробництвом та найякіснішою продукцією. Така 

ситуація сприятиме на покращення якості життя населення, його соціального 

становища. Покращиться економічне зростання в Україні, та відкриє кращі та 

нові можливості для країни. Все це буде можливим, якщо Україна вийде на 

зовнішні ринки Європейського Союзу, та залучить в економіку країни 

іноземних інвестицій. 
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На даному етапі розвитку України гостро постала проблема стану 

банківської системи. Так, за даними Національного Банку України, станом на 

кінець грудня 2017 року в Україні діє лише 92 банки, порівняно з 162 банками 

на кінець 2014 року [1]. Як бачимо, чисельність банків за 3 роки скоротилась 

більш ніж на 43%, що свідчить про певну кризу в банківському секторі, яку 
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необхідно побороти. На нашу думку, допомогти вирішити дану проблему може, 

насамперед, глобалізація фінансового сектору економіки.  

Фінансова глобалізація супроводжується значною користю для 

фінансових ринків більшості держав, адже глобалізація сприяє розвитку 

фінансових ринків та вдосконаленню функціонування фінансової системи. 

Країни, що розвиваються, отримують доступ до більших обсягів капіталу, 

завдяки інтеграції у світовий фінансовий простір покращується фінансова 

інфраструктура цих країн. Однак переваги у вигляді спрощеного залучення чи 

розміщення активів супроводжуються зростанням ступеня ризику фінансових 

операцій [2, с. 172]. 

Саме тому, аби вплив глобалізації на економіку України полягав не 

тільки у збільшенні рівня фінансової нестабільності, але і в отриманні 

державою всіх переваг, притаманних глобалізаційним процесам, держава має 

створити сприятливі умови для повномасштабної інтеграції всіх сегментів 

вітчизняної економіки до світового економічного простору, в першу чергу 

шляхом розвитку вітчизняного законодавства та розбудови відповідної 

сучасним умовам ринкової інфраструктури [3, с. 63]. 

Внаслідок вищезазначених дій має збільшитись кількість іноземних 

інвестицій до комерційних банків України, що призведе до підвищення їх 

капіталізації, яка виступає головною умовою надійності банків. Це значною 

мірою допоможе стабілізувати банківську систему. 

Проте, це не єдиний шлях до подолання кризи в банківському секторі. 

Виправити ситуацію з банкрутством великої кількості банків можна 

збільшивши рівень довіри громадян до банківської системи. Адже внаслідок 

недовіри банки втрачають депозитні ресурси, що зменшує їх можливості у 

якості надання послуг. 

Як відомо, на довіру банків впливають чинники мікро- та макрорівнів. 

Чинниками макрорівня, що впливають на недовіру до банків є [4, с. 39]: 
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 негативний досвід минулих років (гіперінфляція та неповернення 

вкладів Ощадбанком СРСР у 1990-х роках, кризи, що супроводжувалися 

девальвацією та проблемами із поверненням вкладів 1998 і 2008 років); 

 наслідки та залишкові ефекти кризового періоду. Йдеться, 

насамперед, про високу частку недіючих кредитів, вихід з банківського поля 

України окремих іноземних банків, зниження довіри до банків у всьому світі; 

 макроекономічна нестабільність, негативні тенденції динаміки 

основних макроекономічних показників України, наявність негативних оцінок 

щодо перспектив макроекономічного та монетарного середовища. 

До чинників мікрорівня, що знижують довіру до банків належать [4, с. 40-

41]: 

 невідповідність політики і ставок банків загальному вектору грошово-

кредитної політики та потребам економіки. Високі ставки за кредитами і 

депозитами (порівняно з обліковою ставкою НБУ та дефляційними процесами в 

економіці); 

 низький рівень стандартів відкритості банківського бізнесу та 

непрозора інформаційна політика щодо умов надання банківських послуг; 

 низький рівень фінансової грамотності населення. 

За умови вирішення проблеми недовіри громадян до банківської системи, 

фінансова глобалізація дасть змогу до стрімкого виходу українських банків на 

світову арену, що укріпить надійність останніх. Відкриття банківських 

відділень на території інших держав сприятиме збільшення капіталізації, 

привабленню інвесторів, а також позитивно відобразиться на економічній 

ситуації України вцілому. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що модернізація вітчизняного 

законодавства і сприяння процесам глобалізації позитивно відобразяться на 

стані банківської системи України, оскільки будуть сприяти збільшенню 

капіталізації банків і підвищенню довіри до них з боку громадян. 
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Вступ. На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий 

сектор України є однією з найважливіших ланок економічної системи. 

Пріоритетний розвиток агропромислового сектору України і його провідних 

галузей дає можливість забезпечити населення продовольчими товарами, 

промисловість – сировиною, а зовнішню торгівлю – експортними товарами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед учених, які 

досліджували міжнародне співробітництво в сільському господарстві, доцільно 

назвати В.І. Андрійчука, П.П. Борщевського, І.В. Гончаренко, Ф.В. Горбоноса, 

Л.В. Дейнеко, О.Ю. Єрмакова, В.В. Зіновчука та ін. 
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Мета роботи. Виявити дійсні та пріоритетні напрями розвитку аграрного 

сектору України в умовах міжнародного співробітництва.   

Виклад основного матеріалу. На сьогодні Україна є важливим 

постачальником продовольства на світовий ринок, тому співпраця з іноземними 

державами є важливим питанням розвитку міжнародних відносин. Слід 

зазначити, що частка нашої держави на світовому ринку кукурудзи – 13% 

(3 місце), ячменю – 16% (4 місце), пшениці – 10% (6 місце). Ми експортуємо 

3% обсягів світової торгівлі насіння олійних культур. Це 6 місце у світі. За 

обсягами експорту олії соняшникової Україна отримує 1 місце в світі, за 

експортом курятини – 6 місце [1]. Наразі основними стратегічними цілями 

розвитку аграрного сектору є гарантування продовольчої безпеки держави; 

забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості аграрного 

сектору шляхом розвитку різних форм господарювання; сприяння розвитку 

сільських населених пунктів та формування середнього класу на селі шляхом 

забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення рівня доходів; 

підвищення рівня інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору та 

фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств тощо [2]. 

В аграрному секторі України здійснюється співпраця з такими країнами: 

1) Китайська Народна Республіка - підписано три меморандуми , договір і 

великий комерційний контракт, 5 грудня 2013 р. Укладено міжурядову угоду 

про економіко-технічну співпрацю та протокол фіто санітарних та інспекційних 

вимог щодо експорту сої з України до КНР, які надають можливість 

експортувати українські соєві боби та ячмінь до КНР, відкривають нові 

можливості в реалізації україно-китайських інвестиційних проектів в аграрному 

секторі України та збільшенні присутності вітчизняної аграрної продукції на 

ринку КНР. 

2) Республікою Корея Меморандум про співробітництво у сфері 

сільського господарства між Республікою Корея та Україною 2012 р. 

Підписаний меморандум передбачає посилення товарообігу аграрної продукції 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

338 

та поглиблення співпраці у різних галузях сільського господарства України та 

Республіки Корея. 

3) Меморандум про взаєморозуміння щодо Діалогу з аграрних питань з 

Європейським Союзом 2006 р. визначає напрямки розвитку двостороннього 

партнерства між сторонами у сфері сільського господарства та започаткування 

відповідних механізмів консультацій [3].  

Пріоритетними напрямами у розвитку аграрного сектору України є 

укладення угод про співпрацю з такими країнами, як Канада, що передбачатиме 

напрями подальшого співробітництва і обміну досвідом ведення сільського 

господарства та з Саудівською Аравією, оскільки Україна зацікавлена у 

відкритті ринку Королівства для вітчизняної курятини, а також нарощування 

експорту зернових і соняшникового масла. Розвиток співробітництва з цими 

країнами означає необхідність запроваджувати відповідні правила та стандарти 

вироблення й реалізації економічної політики, поведінки первинних 

економічних агентів. Це сприятиме формуванню прозорого середовища 

виробничо-комерційної діяльності на національному ринку, що має 

надзвичайно велике значення для України.  

Висновки. Україна активно налагоджує стосунки з іншими країнами у 

аграрній сфері. Вихід на нові іноземні ринки посилює товарообіг аграрної 

продукції та дає додаткові кошти, які необхідні для подальшого розвитку цієї 

галузі та поглиблення співпраці у різних галузях сільського господарства між 

країнами; забезпечує отримання передового досвіду і обміну досвідом ведення 

сільського господарства та технологій в аграрній сфері. Підписання 

міжнародних угод дає можливість Україні використовувати досвід ведення 

сільського господарства країн Європи, налагодити поставки іноземного 

сільськогосподарського обладнання, отримати фінансову та інформаційно-

консультаційну підтримку, а також розширювати та зміцнювати свої 

зовнішньоекономічні зв’язки, шляхом створення спільних підприємств. 
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Актуальність. Причиною виникнення питання щодо формування 

спеціального кредитно-фінансового інституту, діяльність якого сприяла б 

розвитку сільського господарства та надходження інвестицій у сільські 

території України, стало завершення земельної реформи, яка вимагає 

запровадження ринку землі та створення його відповідної інфраструктури. З 

метою впровадження і реалізації окреслених цілей та забезпечення ефективної 

діяльності ринку сільськогосподарських земель, необхідно створити певну 

спеціалізовану фінансову установу.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суть, особливості та 

призначення, а також необхідність функціонування земельного банку в 

аграрному секторі економіки знайшли своє відображення у наукових працях 

таких вчених як Л. Абалкін, Д. Богиня, В. Бодров, В. Бурденюк, 

М. Вітковський, А. Гальчинський, В. Збарський, О. Крисальний та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною проблемою 

сьогодення в аграрній сфері України є пошук, формування та впровадження 

дійових механізмів ефективного використання земельних ресурсів.  

Якщо звернутися до досвіду інших країн, то існує така практика: в країні 

створюють установи з управління державними землями та сприяють прямо чи 

опосередковано створенню спеціалізованих фінансових установ для розвитку 

кредитування сільського господарства. 

Фінансові установи, діяльність яких спрямована на управління землями 

державної власності, були створені у таких європейських країнах: Угорщина – 

Національний земельний фонд, Польща – Агентство сільськогосподарської 

нерухомості, Литва – Національна земельна служба, Латвія – Державна 

земельна служба, Данія – Департамент консолідації земель та ін. [1].  

Так, для прикладу, в Угорщині державний іпотечний банк надає тільки 

довгострокові кредити (не менше, як на п’ять років). Законодавством цих країн 

встановлена верхня межа іпотечного кредиту. У Польщі вона становить 80% від 

вартості земельної ділянки, яка надається під заставу, в Угорщині – 70%. 

У Німеччині іпотечні банки надають позики під заставу земельних 

ділянок і випускають боргові зобов’язання. Позика не може перевищувати 3/5 

вартості земельної ділянки, яка заставляється. Кредити надаються на 6, 10, 15, 

20 р. за 8-9% річних. Основними функціями банків є: кредитування під заставу 

нерухомості, яка розташована на території Німеччини, в розмірі 60% від її 

вартості; емісія закладних листів у межах 60% від вартості заставленої 

нерухомості тощо. 
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У Франції основним кредитором аграрного сектору економіки є 

кооперативна кредитна система «Креді Агриколь», одними з напрямів роботи 

якої є подолання бідності, поліпшення умов життя сільського населення у 

країнах, що розвиваються, зниження цін на сільськогосподарську продукцію 

[2]. 

У Великобританії з 1928 р. функціонує Сільськогосподарська іпотечна 

корпорація, якій належить 5 провідних банків країни. Вона є основним 

іпотечним інститутом, що здійснює довготермінове кредитування фермерів під 

заставу нерухомості [3]. 
На основі зарубіжного досвіду в аграрній реформі, в Україні відбувся 

процес створення спеціалізованої фінансової установи – Державного 

земельного банку [4]. Рішення про створення цієї установи було задекларовано 

у постанові КМУ від 02 липня 2012 р. № 609. Публічне акціонерне товариство 

«Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн, 100% 

статутного капіталу якого належить державі, з певних причин було ліквідовано. 

Хоча, на нашу думку, його діяльність у майбутньому була б корисною.  

Важливим питанням для успішного функціонування Державного 

земельного банку є оцінка та реєстрація нерухомості в перспективі за умови 

існування реального ринку землі в тому числі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Більшість власників сільськогосподарських угідь на сьогодні передають 

свої землі в оренду, а потребу в кредитах мають в основному товаровиробники, 

які виступають як орендарі земельних ділянок. Учасникам ринку пропонується 

масово використовувати як заставу право оренди, але це вимагає розробки 

ефективного методичного інструментарію щодо механізму його провадження. 

Висновок. Проведені дослідження особливостей функціонування систем 

іпотечного кредитування у зарубіжних країнах дозволяють виділити основні 

аспекти іноземного досвіду в даній сфері, а саме за рахунок наявності реально 

діючого ринку землі в державі та спеціальних іпотечних фінансових структур 
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та найголовніше досконалого законодавства, що регулює діяльність фінансових 

установ земельного ринку. Лише за рахунок виконання даних положень існує 

можливість забезпечити ефективність діяльності земельних банків в Україні та 

розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки. 
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Глобалізаційні процеси прискорюють темпи науково-технічного прогресу 

і вимагають постійного розвитку, модернізації виробництва та впровадження 

інновацій для підвищення ефективності діяльності національного господарства, 

а також окремих його галузей. В умовах ринкової економіки підприємству 

неможливо залишитися конкурентоспроможним без циклічної заміни основних 

виробничих засобів відповідно до сучасних вимог. У складній економічній 
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ситуації, що склалася в Україні, через дефіцит фінансових ресурсів суб’єкти 

підприємництва не в змозі оновлювати свої необоротні активи та 

впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу. Багато вітчизняних 

підприємств, як нові, так і ті, що функціонують на національному ринку вже 

багато років, потребують сучасного та ефективного устаткування. Здійснити 

модернізацію виробництва на новій технічній базі підприємствам можливо за 

рахунок лізингу. Тому актуальним є питання вивчення стану та проблем 

розвитку ринку лізингових послуг України з метою визначення тенденцій та 

перспектив його розвитку. 

Ринок лізингових послуг в Україні функціонує в складних умовах. 

Насамперед, це пов’язано з низьким рівнем кредитоспроможності підприємств, 

високою вартістю і складністю отримання довгострокових кредитів. До числа 

факторів, що гальмують розвиток лізингового ринку, також відносяться: гостра 

нестача стартового капіталу для організації лізингових компаній; нерозвиненість 

інфраструктури лізингового ринку, зокрема, дефіцит послуг з юридичної, 

консультаційної та інформаційної підтримки учасників ринку; несприятливий 

(для лізингу) податковий режим; нестача кваліфікованих кадрів для лізингової 

діяльності тощо. В цілому, масштаби лізингових послуг в нашій країні не 

відповідають реальним потребам та світовим тенденціям.  

У США лізингові операції складають до 1/3 сукупних інвестицій. В Європі 

через ринок лізингових послуг фінансується 25-30% інвестицій, лідерами за 

обсягом лізингових послуг в національній економіці тут у 2015 р. були 

Великобританія (76,88 млн євро) та Німеччина (53,15 млн євро), найбільше 

зростання лізингового ринку спостерігалося у Словенії (на 49,02%) [1]. В Україні 

частка лізингових операцій в інвестиціях залишається дуже низькою (3-5%) [2]. 

При цьому, певні види лізингових послуг знаходяться в початковій стадії 

розвитку: слабо використовується лізинг при здійсненні інвестицій в нерухомість, 

майже не застосовуються оперативний, поворотний види лізингу. 

Основою будь-якої лізингової угоди є лізингові послуги – це дії на 

лізинговому ринку, в результаті яких лізингодавець надає у володіння 
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лізингоодержувачу власне майно за рахунок періодичних лізингових внесків 

відшкодування його вартості. Ринок лізингових послуг – це економічні 

відносини, що виникають між лізингодавцем та лізингоодержувачем з приводу 

строкового платного володіння і користування майном, необхідним 

лізингоодержувачу для провадження підприємницької та іншої діяльності, не 

забороненої чинним законодавством. 

У 2015 р. кількість юридичних осіб, що надавали фінансові послуги та 

перебували на обліку в Нацкомфінпослуг, становила 268 лізингодавців та 

362 фінансових компаній, що надавали послуги фінансового лізингу, що, 

відповідно, на 5,5% та в 2,3 рази більше рівня 2013 р. Протягом 2015 р. на ринку 

лізингових послуг було укладено 4119 договорів фінансового лізингу (на 62,7% 

менше 2013 р.) на суму 6261,6 млн грн, що на 80,2 % менше 2013 р. За 2015 р. 

найбільшими споживачами лізингових послуг були: транспортна галузь, вартість 

договорів становила 8252,8 млн грн (скорочення на 82,9%, порівняно з 2013 р.); 

сільське господарство, вартість договорів – 6636,4 млн грн (зменшення на 70,5%); 

будівництво, вартість договорів – 1531,2 млн грн (зменшення на 18,1%). 

За 2013-2015 рр. спостерігається тенденція зменшення частки 

довгострокових договорів лізингу: вартість договорів, термін дії яких більше 

5 або дорівнює 10 рокам, зменшилась на 85,8%. Вартість договорів фінансового 

лізингу строком до 2 років, навпаки, показала приріст на 31,6%. 

За 2015 р. загальний обсяг джерел фінансування юридичних осіб – 

лізингодавців та фінансових компаній становив 4943,0 млн грн, що на 79,3% 

менше 2013 р. У структурі джерел фінансування лізингових операцій найбільшу 

частку займав власний капітал – 40,6%, на відміну від 2013 р., в якому 83,2% 

складали позикові кошти [2].  

Отже, порівнюючи з «піковим» 2013 роком, у 2015 році спостерігаємо 

значний спад діяльності на ринку лізингових послуг. Одночасно на ринку 

продовжують лідирувати такі компанії, як «ОТП Лізинг», «Український 

лізинговий фонд», «Порше лізинг Україна», «Авіс» [3]. 
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Таким чином, доцільність розвитку ринку лізингових послуг в Україні як 

одного з перспективних джерел інвестування економіки не викликає сумніву, що 

доводить досвід країн із розвинутою економікою, де лізинг набув значного 

поширення. Подальше зростання та підвищення активності ринку лізингових 

послуг в Україні можливе за рахунок його законодавчого врегулювання, 

збільшення статутного капіталу лізингових компаній та широкомасштабного 

поширення лізингових послуг у сферу малого й середнього бізнесу та 

сільськогосподарську галузь. 
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Проблема дієвої мотивації праці є aктуaльнoю нa cьoгoднiшнiй день, тoму 

щo oплaтa прaцi мaє прямий звязoк зі стимулюванням. Мaтерiaльнi пoтреби 
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пoрoджують мoтивaцiю, якa  cпoнукaє дo прaцi, a зaдoвoльнити їx мoжнa зa 

дoпoмoгoю зaрoбiтнoї плaти. 

Мoтивaцiю дocлiджувaли тaкi aвтoри, a caме: A. Мacлoу, Д. Мaк-Грегoр, 

П. Aрмcтрoнг, A. Кiбaнoв, I. Бaткaєвa, O. Мiтрoфaнoвa, М. Лoвчевa, 

Ф. Xерцберг, Б. Mocнер, Б. Cнiдермaн тa iншi   

Мoтивaцiя зaймaє прoвiдне мicце в упрaвлiннi перcoнaлoм i cпoнукaє 

прaцiвникiв дo прaцi. Вoнa пoтрiбнa для тoгo, щoб прaцiвники ефективнo 

викoнувaли cвoю рoбoту i дocягaли певниx пocтaвлениx  цiлей пiдприємcтвa.  

Cиcтеми тa фoрми oплaти прaцi пoтрiбнo  вдocкoнaлювaти, тoму щo  

неoбxiднa тaкa cиcтеми oплaти прaцi, якa cтимулювaтиме тa рoзвивaтиме i 

прaцiвникa, i пiдприємcтвo. 

Вaжливoю cклaдoвoю меxaнiзму визнaчення зaрoбiтнoї плaти є cиcтеми 

oплaти прaцi. 

Зaрoбiтнa плaта вiдiгрaє вaжливу рoль у мaтерiaльнiй мoтивaцiї, під якою  

рoзумiють бaжaння до покращення cтупеня дoбрoбуту, мaтерiaльнoгo 

cтaндaрту життя.  

Зaрoбiтнa плaтa поєднує нoрмувaння прaцi i тaрифну cиcтему, a тaкoж є 

cпocoбoм дocягнення ефективниx пoкaзникiв. Ця cклaдoвa oплaти прaцi є 

cпocoбoм утвoрення взaємoзaлежнocтi величини зaрoбiтнoї плaти вiд кiлькocтi, 

якocтi прaцi тa її результaтiв. 

Ocнoвoю oплaти прaцi є тaрифнa cиcтемa, якa мicтить в coбi: тaрифнi 

ciтки, тaрифнi cтaвки, cxеми пocaдoвиx oклaдiв i тaрифнo-квaлiфiкaцiйнi 

xaрaктериcтики (дoвiдники). 

Тaрифнa cиcтемa oплaти прaцi заcтocoвуєтьcя для рoзпoдiлу рoбiт 

зaлежнo вiд їx cклaднocтi, a прaцiвникiв – зaлежнo вiд їx квaлiфiкaцiї тa зa 

рoзрядaми тaрифнoї ciтки. Вoнa є ocнoвoю фoрмувaння тa диференцiaцiї 

рoзмiрiв зaрoбiтнoї плати [1]. 

Вiдпoвiднo дo цього, в Укрaїнi викoриcтoвуютьcя: вiдряднa фoрмa oплaти 

прaцi, якa включaє тaкi її cиcтеми – пряму вiдрядну, непряму вiдрядну, 

вiдряднo-премiaльну, вiдряднo-прoгреcивну тa aкoрдну й пoгoдинну фoрму 
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oплaти прaцi, дo якoї вxoдять прocтa пoгoдиннa, пoгoдиннo-премiaльнa, oплaтa 

зa пocaдoвими окладами [1]. 

Oзнaйoмившиcь з oплaтoю прaцi мoжнa cкaзaти прo те, щo cиcтемa 

oплaти прaцi, cпрямoвaнa нa мaкcимaльне викoриcтaння iндивiдуaльниx 

здiбнocтей прaцiвникa i cтвoрення дoдaткoвиx cтимулiв дo виcoкoпрoдуктивнoї 

прaцi врaxoвуючи  iнтереcи  влacникa i пiдвищення  cпiльнoї вiдпoвiдaльнocтi. 

Oплaтa прaцi у CШA тa Япoнiї з  зacтocувaння рiзниx фoрм oплaти cприяє 

фoрмувaнню в перcoнaлу зaцiкaвленocтi у пiдвищеннi cвoгo квaлiфiкaцiйнoгo й 

прoфеciйнoгo рiвня, рoзвитку пiдприємcтвa. 

Ocoбливicтю cиcтем oплaти прaцi нa Зaxoдi є пoширення cиcтеми 

зaoxoчення тa зacтocувaння рiзниx нoвoвведень. 

У деякиx зaxiднoєврoпейcькиx крaїнax рoзумoвa прaця oплaчуєтьcя вище, 

нiж фiзичнa. Зa дaними деякиx дocлiджень зaрoбiтнa плaтa прaцiвникiв 

рoзумoвoї прaцi перевищує зaрoбiтну плaту рoбiтникiв, нaприклaд: у Нiмеччинi 

– нa 20%, в Iтaлiї i Дaнiї – нa 22%, у Люкcембурзi – нa 44%, у Фрaнцiї i Бельгiї – 

нa 61% [2, c. 31]. 

Нa дaний чac в Укрaїнi вiдcутня cиcтемa здiєвим меxaнiзмoм  

cтимулювaння дo прaцi. Ця cиcтемa мaє зaдoвoльняти пoтреби нacелення тa 

cприяти рoзвитку екoнoмiки крaїни. 

Приклaдoм тaкoї динaмiчнoї cиcтеми мoже бути тaриф, який пoвинен 

мaти в coбi cтимулюючу функцiю. Тoбтo тaку, якa мaє тaкi cпiввiднoшення [2]: 

тaриф – 85%, перioдичнa премiя зa iндивiдуaльнi дocягнення – 10%, премiя зa 

результaти дiяльнocтi пiдприємcтвa в цiлoму – 5%. 

Кoжнiй cклaдoвiй зaрoбiтнoї плaти нaлежить провідна рoль у cиcтемi 

cтимулювaння. Тaриф мaє cтимулювaти прaцiвникiв дo збереження рiвня 

прoдуктивнocтi тa якocтi, aле й зaлежaти вiд ниx. 

Cиcтемaтичне премiювaння мaє cтимулювaти прaцiвникiв дo пiдвищення 

прoдуктивнocтi прaцi. Кoли прaцiвник дocяг вищиx результaтiв прaцi, тaриф 

пoвинен переглядaтиcя i збiльшуєтьcя в рoзмiрi премiювaння зa ocoбиcтi 

дocягнення. 
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Для вдocкoнaлення cиcтем i фoрм oплaти прaцi пoтрiбнo придiляти увaгу 

дo  вaжливocтi мoтивaцiї прaцi. 

У крaїнax Зaxiднoї Єврoпи, CШA, тa Япoнiї icнують три гoлoвнi мoделi 

мaтерiaльнoгo cтимулювaння: япoнcькa, aмерикaнcькa тa зaxiднoєврoпейcькa. 

Япoнcькa мoдель oпиcуєтьcя  зрocтaнням  прoдуктивнocтi прaцi вiднocнo 

зрocтaння рiвня життя нacелення, a тaкoж рiвня зaрoбiтнoї плaти. Aмерикaнcькa 

мoдель зaлежить вiд результaтивнocтi дiяльнocтi. 

Oтже, в Укрaїнi пoтрiбнo змiнити фoрми й cиcтеми oплaти прaцi. В нaш 

чac вaжливo зaбезпечити тicний зв’язoк oплaти прaцi з кiнцевим результaтoм. 

Cиcтемa мaтерiaльнoгo cтимулювaння пoвиннa бути oрiєнтовaна нa 

виcoкoпрoдуктивну прaцю та зaлежaти вiд кiлькocтi тa ocoбливo якocтi 

вирoбленoї прoдукцiї. 
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В умовах посткризового періоду однією з основних проблем, яка стоїть 

перед вітчизняною банківською системою, є підтримка на належному рівні 
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фінансової стійкості, що дає змогу банкам виконувати функції із забезпечення 

економіки достатньою кількістю фінансових ресурсів [1]. Фінансова стійкість 

банку – стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових 

потоків, достатністю коштів для підтримки належного рівня 

платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю. Фінансова 

стійкість банку передбачає постійну здатність банку відповідати за своїми 

зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для 

ефективного функціонування у конкурентному середовищі [2]. Отже, постійний 

розвиток банківської сфери вимагає від банку підтримки належного рівня 

конкурентоспроможності, що неможливе без вироблення стратегії та шляхів її 

реалізації.  Саме тому удосконалення стратегії управління фінансовою 

стійкістю банку є одним із актуальних питань на сучасному етапі розвитку 

ринку банківських послуг. Так банки, як і інші суб’єкти господарської 

діяльності, змушені організувати свою діяльність в умовах невизначеності, 

непередбачуваності, загроз і небезпек, породжених умовами перехідної 

ринкової економіки. Крім того, на розвиток банківської діяльності впливають і 

такі чинники, як нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в 

країні, недосконалість банківського законодавства, криміналізація суспільства, 

шахрайство, корупція тощо [1]. 

Значна кількість сучасних наукових досліджень указують на розвиток 

однієї з найактуальніших світових фінансових проблем – зростання кількості 

випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей, що завдає 

величезних збитків кредитним установам, підриває довіру вкладників, крім 

того, обіг таких коштів шкодить економіці держави. 

У літературі зустрічається багато праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених, присвячених стратегічному управлінню фінансовою стійкістю банку. 

Дослідженням управління фінансовою стійкістю займались такі вчені: Бланк 

І.А., Коваленко В.В., Довгань Ж.М., Єфремова Н.Ф., Шершньова З.Є. та ін. 

Дослідивши праці різних учених, автором було визначено, що оптимальне 
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управління фінансовою стійкістю в довгостроковому періоді неможливе без 

імплементації вимог міжнародних стандартів та підходів управління 

банківськими ризиками, враховуючи рекомендації Базельського комітету, 

ФАТФ, а також, сучасних вимог вітчизняних нормативно-правових та ринкових 

стандартів щодо організації банківського бізнесу та внутрішнього контролю 

ефективності управління банківськими ризиками.  

Міжнародні стандарти ґрунтуються на реалізації ризик-орієнтованих 

засад. Затвердження підходу, заснованого на оцінці ризиків легалізації коштів, 

покликане забезпечити відповідність заходів із запобігання або зменшення 

обсягів відмивання коштів та фінансування тероризму відповідно до 

ідентифікованих ризиків. Поняття ризиків легалізації кримінальних доходів є 

комплексним і означає сукупність ризиків клієнтів банку і ризику використання 

послуг банку для легалізації кримінальних доходів чи фінансування тероризму 

[3]. 

Крім того, слід зважати, що складові ризику клієнта мають такі 

визначення: ризик за географічним положенням країни реєстрації клієнта або 

установи; ризик послуги – ризик, який виникає в разі зміни економічної суті 

фінансової операції (послуги) через її можливе використання для легалізації 

кримінальних доходів; ризик за типом клієнта – наявна або потенційна 

небезпека здійснення клієнтом фінансових операцій, що пов’язані з 

легалізацією кримінальних доходів [4].  

Аналіз типологій ризиків, обумовлює проблему оцінку ризиків 

банківських інновацій. Новітні технології можна визначити як нові або такі, що 

розвиваються, технології (з моменту першого впровадження яких для банку не 

минуло двох років), що використовуються для створення і використання нових 

продуктів чи послуг, та для впровадження нових практик або нових бізнес 

процесів щодо наявних продуктів чи послуг банку. 

Згідно з Рекомендацією 15 ФАТФ, зокрема фінансові установи повинні 

здійснювати ідентифікацію та оцінку ризиків відмивання коштів або 
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фінансування тероризму, які можуть виникнути у зв’язку з розвитком нових 

продуктів або новою діловою практикою, включаючи нові механізми 

постачання, а також використанням нових або таких, що розвиваються.  
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З точки зору екологічної етики, повинні захищатися права не лише 

рідкісних видів тварин, але і звичайних, у тому числі «шкідливих». Варварське, 

нічим не прикрите знищення «шкідливих» тварин навіть якщо вид до якого 

вони відносяться поширений і його чисельність від цього суттєво не 

скорочується, не може розглядатися як нормальний стан речей у питанні 

ставлення до дикої природи. 
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«Шкідливі» тварини – організми, з антропоцентричної точки зору є в тій 

чи іншій мірі конкурентами людини. При великій чисельності і в певних умовах 

вони можуть тимчасово або систематично завдавати шкоди здоров’ю людини 

або збиток окремим галузям народного господарства [1]. 

Одна з серйозних проблем екологічного права і моралі, стосується 

вирішення питання відношення до хижаків, які не мають статусу зникаючого, 

«червонокнижного» виду. 

Слід також зазначити, що повністю «шкідливих» тварин, за дуже 

невеликим винятком (наприклад, деякі патогенні мікроорганізми), не існує. В 

одних природних умовах вони можуть завдавати шкоди, а в інших приносити 

користь (наприклад, сіра ворона). З екологічної точки зору «шкідливих» тварин 

у природі не існує. Так звані «шкідливі» тварини це – невід’ємна, істотна і 

важлива частина дикої природи. 

Розглянемо найбільш яскравий приклад – вовк. За певних умов 

(відсутність дичини в лісі) він задирає домашню худобу, а, захворівши на сказ, 

вовки заходять у населені пункти і можуть покусати собак та людей. Це 

спричиняє певну моральну і економічну шкоду для людини. Слід зазначити, що 

мисливці, лісники, фермери, як правило, значно перебільшують таку шкоду, 

прикриваючи шкірами вбитих вовків власну недбалість і казнокрадство [2]. 

Як правило види тварин, звинувачені у «шкідництві» деяким галузям 

народного господарства, своїм існуванням приносять користь іншим галузям 

народного господарства. 

Тимчасові нормативи плати за спеціальне використання диких тварин, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України в 1996 р. свідчать, що 

оплаті підлягає добування «інших дрібних гризунів (крім щурів, домашніх і 

польових шкідників)». Однак списку цих польових «шкідників» немає, що 

дозволяє відносити до польових «шкідників» любих дрібних гризунів, що 

живуть в полях, нерідко взагалі не завдають ніякої шкоди польовим культурам. 

Єдиний офіційний в Україні список «шкідливих» тварин, розроблений для 
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мисливського господарства затверджено Законом України «Про мисливське 

господарство та полювання» [3]. 

Ще однією проблемою є те, що згідно сучасного українського 

законодавства багато «шкідники» – вовки, шакали, сірі ворони, польові гризуни 

і ін. не мають своєї вартісної оцінки, тобто безкоштовні і за їх знищення у разі 

браконьєрства не виплачуються такси, що відшкодовують збиток, нанесений 

біорізноманіттю. 

Наступною правовою проблемою є відсутність в Україні правового 

механізму для компенсації шкоди, заподіяної господарству людини дикими 

тваринами. У статті 35 Закону України «Про тваринний світ» сказано про 

необхідність виплати збитку, нанесеного власникам і користувачам об’єктами 

тваринного світу, проте ця стаття Закону не діє, так як механізму реалізації 

даної статті не існує. Разом з тим, як показує, наприклад, досвід Польщі, 

виплата компенсацій за завдані дикими тваринами збитки в чому згладжує 

конфлікт між людиною і «шкідливою» твариною. 

Тож необхідно цивілізовано вирішувати проблему інтересів людини і так 

званих «шкідливих» видів. Згідно з «екоетичним імперативом», і людина, і інші 

живі істоти, в тому числі і так звані «шкідники» рівноцінні і рівноправні та всі 

мають право на рівну кількість природних благ. Таким чином, всі спірні 

питання, у тому числі і щодо регуляції чисельності видів, які завдають певний 

економічний збиток людині, повинні вирішуватися тільки через суд. Тому, в 

планах використання природних ресурсів потрібно передбачати потреби інших 

живих істот, а не лише людини. 
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Розглядаючи національні економіки країн світу, що розвиваються, 

частиною світового господарства міжнародні фінансові організації (МФО) 

спрямовуються свою діяльність на надання міжнародної технічної і фінансової 

допомоги. Економіка України на сьогодні достатньо вразлива від 

несприятливих впливів, що зумовлено структурною слабкістю, високою 

залежністю від імпорту і нестійких експортних доходів, обмеженими 

можливостями адаптації до мінливих умов світового ринку, низькими темпами 

та недостатньою результативністю реформ, політичною нестабільністю. Тому 

вона вимушена конкурувати з іншими країнами, що розвиваються, за 

отримання іноземних інвестицій, розглядаючи їх як важливий фактор 

здійснення необхідних соціально-економічних перетворень і підвищення 

добробуту населення.  

Проблемні питання діяльності МФО для суспільного розвитку 

досліджували зарубіжні та вітчизняні науковці: О. Білорус, Т. Вахненко, 

Дж. Вульфенсона, В. Геєйць, А. Гальчинський, О. Зайцева, П. Кадочников, 

М. Камдесю, Д. Кауфман, Л. Красавіна, Дж. Стігліц, Дж. Сакс, Р. Солоу, 

Дж. Сорос, У. Тіссен, В. Танз, М. Фрідман та ін.  
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Метою дослідження є визначення та аналіз робочого інструментарію 

надання фінансової допомоги міжнародними фінансовими організаціями для 

розвитку національних економік країн світу, в тому числі України. 

Ефективне реформування національної економіки, реалізація 

пріоритетних та інвестиційних проектів потребує значних фінансових ресурсів, 

тому питання залучення додаткового фінансування від міжнародних 

фінансових організацій постає край гостро.  

Співробітництво України з МФО розпочалося у червні 1992 року, з 

прийняттям Закону України № 2402-ХІІ «Про вступ України до Міжнародного 

валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та 

Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій». Основними МФО з 

якими співпрацює Україна є Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий 

банк, який представлений п’ятьма інституціями, найбільша з яких 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку(МБРР), Європейський 

інвестиційний банк(ЄІБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 

Північний інвестиційний банк та Північна екологічна фінансова корпорація. 

Не дивлячись на те, що найбільшим кредитором України є МВФ та 

надання більше 25 млрд дол. США кредитних коштів за роки співробітництва 

(1994-2016 рр.), кредити МВФ виступають інструментом усунення 

диструктивних змін в економіці та суверенного дефолту в країні. Основними 

програмними інструментами або механізмами кредитування, що 

використовуються МВФ, є механізм розширеного кредитування, кредити стенд-

бай, механізм прискореного фінансування. Причиною надання кредиту в 

рамках розширеного кредитування є серйозні порушення рівноваги платіжного 

балансу, які були спричинені несприятливими структурними змінами у 

виробництві, торгівлі або цін. За допомогою механізму прискореного 

кредитування надається фінансова допомога країнам з низьким доходом, що 

мають термінові потреби у врегулюванні платіжного балансу, а кредити стенд-
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бай – для усунення короткострокових труднощів щодо регулювання платіжного 

балансу [1]. 

У своїй діяльності ЄБРР використовує такі види фінансування як кредити 

для комерційних підприємств; кредити для проектів у галузі розвитку 

інфраструктури; інвестиції в статутні фонди підприємств, гарантії. 

Найважливішими напрямами кредитно-фінансової політики ЄБРР є: 

фінансовий сектор, енергетика, телекомунікації, транспорт, сільське 

господарство, приватизація, екологія. Кредитний портфель ЄБРР в Україні 

налічує 377 проектів із загальним обсягом фінансування більше ніж 12210 млрд 

євро, поточний портфель становить 4268 млрд євро, а 46% проектів – 

кредитування приватного сектору країни [2].  

Основною метою надання кредитів МБРР є реконструкція та розвиток 

країн з середнім рівнем доходу, заохочення інвестування та стимулювання 

зростання міжнародної торгівлі. Інструментами МБРР є фінансування 

інвестиційних проектів, фінансування політики розвитку, трастові фонди і 

гарантії. За період 1994-2016 рр. Україна отримала від МБРР кредитів на 

загальну суму 11799 млн дол. США. У 2016 році було затверджено 3 операції 

на загальну суму 1560 млн дол. США [3]. 

Не зважаючи на заходи, що спрямовані на модернізацію інструментарію 

МФО, оптимізацію внутрішніх процедур, розширення використання 

національних систем з більш чіткою орієнтацією на потреби позичальника, 

питання розробки нових інструментів МФО з метою підвищення 

результативності та зниження вартості для позичальників залишається 

актуальним. 
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В умовах посилення глобалізаційних та євроінтеграційних процесів 

стратегічним завданням для вітчизняних підприємств постає ефективність 

управління бізнес-процесами, що, у свою чергу, потребує запровадження 

сучасного інструментарію аналізу бізнес-процесів.  

Проблемним питанням формування концептуальних підходів управління 

діяльністю підприємства на основі аналізу та моделювання його бізнес-

процесів присвячено наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених, а 

саме Б. Андерсена, В. Виноградової, В.Г. Єліферова, Е. Ойхман, І. Павлова, 

М. Портера, В. Паретто, В. Репіна, А. Файоля, М. Хаммера, Д. Чампі, 

С. Черемних, А. Шеєра та ін. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних засад та методичних 

підходів аналізу бізнес-процесів підприємства ,  

На думку В.В. Дубініної, управління бізнес-процесами дозволяє 

визначити важливі для підприємства «процеси, організувати їх виконання, а 

також кардинально підвищити якість, ефективність, налаштувавши кожен 

процес таким чином, щоб його результати приводили до досягнення 

поставлених бізнес-цілей за допомогою технологічної гнучкості і інтеграції» [1, 
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с. 39]. Управління бізнес-процесами грунтується на принципах складності, 

процесності, ресурсоемкості, контрольованості, регульованності.  

Т.О. Шевченко вважає, що «бізнес-процес – це регламентована 

діяльність, що повторюється, яка використовуючи певну технологію 

перетворює входи і ресурси у виходи (продукти) бізнес-процесу, що 

представляють цінність для споживача» [2, с. 222]. 

Сучасне підприємство має майже 20 ключових бізнес-процесів, від 

виконання яких залежить його конкурентоспроможний успіх. До таких бізнес-

процесів відносять розробку продуктів, маркетинг і збут, постачання, 

виробництво, сервіс, доставку, управління, забезпечення та інші.  

Згідно теорії процесного підходу на підприємстві можна ідентифікувати 

бізнес-процеси таких видів: узгоджені з існуючою функціонально-ієрархічною 

структурою; наскрізні (міжфункціональні) [2, с. 222]. 

Як об’єкт управління бізнес-процес характеризується якісними і 

кількісними параметрами. Зокрема, до їх якісних параметрів прийнято вважати 

результативність, ефективність і адаптивність. Результативність описує 

співвідношення отриманого результату до очікувань. Результативність можна 

підвищити шляхом перепроектування процесів або поліпшення якості 

продуктів і послуг. Ефективність показує наскільки оптимальним є 

співвідношення доходів і витрат бізнес-процесів. Зокрема, до показників  

ефективності бізнес-процесів підприємства відносять такі показники: якості 

продукції та задоволеності споживачів; організаційно-технічні; економічні 

показники. Оціночними показниками виступають ключові показники 

ефективності (КРІ – Key Performance Indicators). Загальна схема проведення 

аналізу та оцінки бізнес-процесу наведено на рис. 1. 
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Рис. 1 Оцінка КРІ результату  бізнес-процесу 

 

Адаптивність свідчить про те, наскільки бізнес-процес здатний реагувати 

на зміни в навколишньому середовищі [1, с. 40]. До кількісних параметрів 

бізнес-процесу відносяться продуктивність, тривалість, вартість, кількість 

входів і виходів. 

Управління бізнес-процесами передбачає аналіз і оцінку бізнес-процесів 

підприємства, що у свою чергу потребує надійного методичного 

інструментарію. Так, В.Г. Єліферов і В.В. Репін види аналізу бізнес-процесів 

поділяють на якісні та кількісні [3]. До якісних видів аналізу вчені відносять: 

якісний аналіз процесів на основі суб’єктивних оцінок; візуальний якісний 

аналіз графічних схем процесу; аналіз стану процесу по відношенню до вимог. 

До кількісних видів аналізу – вимір і аналіз показників. На сьогодні серед 

методичного інструментарію аналізу і оцінки бізнес-процесів найбільшого 

поширення знайшли методичні підходи: якісного аналізу – SWOT-аналіз, аналіз 

проблем процесів, ранжування процесів; кількісного аналізу – ABC-аналіз, 

порівняльний аналіз процесів, аналіз ієрархій, імітаційне моделювання процесів 

та інші. 

Таким чином, множина бізнес-процесів підприємства потребує 

обґрунтованого вибору методичного інструментарію аналізу та оцінки для 

прийняття управлінських забезпечення ефективності кожного бізнес-процесу. 
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Постійні навчальні навантаження та проблеми у фізичному розвитку 

значно впливають на розумову працездатність студентів. Основна увага 

фахівців фізичного виховання і спорту, а також тренерів спрямована на 

оптимізацію спортивного тренування. Досконалий рівень спортивних 

досягнень потребує пошуку нових шляхів формування, корекції й підтримки 

високої працездатності студентів. Тому проблема вивчення динаміки 

взаємозв’язків фізичної і розумової діяльності і механізмів їх формування є 

важливою і актуальною проблемою [1]. 

Підготовка фахівців у вищому учбовому закладі є відображенням 

динаміки зміни суспільства. Студентська молодь в процесі навчання повинна 

мати здатність до концентрації і перемикання уваги, переробки значних об’ємів 

інформації, уміти швидко і адекватно реагувати на зміни різних ситуацій, мати 

достатню стійкість до психоемоційних стресів. 
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Одним із засобів ефективній адаптації до умов учбової діяльності у ВНЗ 

та усунення негативно впливу на стан здоров’я студентської молоді, може 

виступити фізична культура, як учбова дисципліна і найважливіший базовий 

компонент формування загальної культури молоді [2]. 

Ефективність розумової діяльності в умовах низької фізичної активності 

вже на другу добу знижується майже на 50%. При цьому різко погіршується 

концентрація уваги, зростає нервове напруження, істотно збільшується час на 

вирішення завдань, широко розвиваються апатія, стомлення і байдужість до 

виконуваної роботи.  

Дослідження фізичного розвитку студентів показали, що низькі 

результати спостерігаються при тестуванні саме дихальної системи. Тільки у 

19-18% студентів показники є в нормі, у 72-81% нижче фізіологічної норми, що 

викликає фактор небезпеки щодо фізичного стану та розумової працездатності, 

це зумовлено кисневим споживанням клітин головного мозку. Тому 

персоналом навчально-реабілітаційного центру розроблено реабілітаційні 

заходи, метою яких є покращення фізичного розвитку та функціонального 

стану студентів і, разом з тим, покращення розумової працездатності, як однієї 

з необхідних умов навчальної діяльності вищого навчального закладу. Було 

розроблено і запропоновано комплекс вправ для дихальної системи: китайська 

гімнастика, методика розслаблення, дихальна гімнастика [3].  

Особливістю китайської гімнастики є те, що її виконання не потребує 

великих зусиль і забезпечується участю невеликої кількості м’язів. Тривале 

вивчення результатів використання цієї системи дає підстави рекомендувати 

його для широкого застосування [4]. 

Комплекс фізичної і дихальної гімнастики складається із простих вправ і 

фізіологічних прийомів, що забезпечують концентрацію уваги на виконанні цих 

вправ. Перш ніж приступити до занять китайською гімнастикою, необхідна 

тверда впевненість у позитивному впливі цього методу, готовність провести 

курс до кінця, мати терпіння, займатися систематично. Правильне виконання 
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вправ дозволяє досягти гарних успіхів вже після першого періоду занять (10-15 

днів). 

Головне у проведенні дихальної гімнастики – оволодіння елементами 

глибокого діафрагмального дихання. На початку заняття необхідно прийняти 

правильне положення і всі вправи виконувати в поєднанні з диханням [5].  

У результаті впровадження даних вправ було здійснено повторне 

обстеження дихальної системи студентів. Воно показало, що результати нижче 

фізіологічної норми спостерігалось тільки у 49% студентів, показники в нормі у 

51% студентів [3]. 

Таким чином, у процесі занять фізичними вправами педагог та студент 

повинні прагнути не до однобічного розвитку, а до гармонії розуму душі і тіла. 

Саме рухова активність допомагають студентам кращому засвоєнню 

навчального матеріалу та поліпшенню  розвитку  фізичних якостей. 

Подальше вивчення цього питання актуальне тим, що продумана система 

фізичного виховання має бути надійним підґрунтям високого рівня розумової 

працездатності та інтелектуального розвитку в процесі щоденного навчання. У 

перспективі систематичні заняття фізичними вправами мають позитивно 

позначитись на розумовій працездатності в рамках обраної трудової діяльності. 
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В умовах складної ситуації, що склалася в більшості українських установ, 

організацій та підприємств, важливу роль відіграє вирішення    проблематики 

реалізації прогресивних методів мотивації праці та формування нових 

мотиваційних механізмів.  

Зазначимо, що мотивація – це процес спонукання людини, соціальної 

групи здійснювати успадковано закріплені або набуті досвідом дії, спрямовані 

на задоволення певного роду потреб і досягнення особистих, групових і 

суспільних цілей [1]. Головними важелями мотиваціями є стимули та мотиви. 

Під визначенням стимулу можемо розуміти зовнішній спонукальний стимул, 

тобто певну винагороду, наприклад заробітна плата або премію. Внутрішньою 

спонукальною силою виступає мотив, який може проявлятися у різних формах, 

таких як потяг, зацікавленість, орієнтація, мета, бажання. 

Значення мотивації полягає в розробці загальної системи стимулювання, 

яка б забезпечила кожне виробництво продукцією високої якості і загальної 

прибутковості всіх робіт в установі, організації та підприємстві. Перш за все, 

потрібно стимулювати конкретного працівника до зацікавленості в 

продуктивній, високо результативній праці.  

На сьогоднішній день, існують методи мотивації праці, які 

використовують в усьому світі, їх можна поділити на економічні (матеріальні), 

соціально-психологічні (нематеріальні), організаційно-розпорядчі. 

Економічні методи займають головне місце серед методів впливу на 

трудову діяльність персоналу. Економічні методи – це певна система стимулів 
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та мотивів, що спонукають всіх працівників до ефективної трудової діяльності 

для досягнення загальних результатів. Даний метод мотивування трудової 

діяльності персоналу включає в себе надання заробітної плати, преміювання, 

які дають змогу контролювати матеріальні інтереси персоналу підприємства, 

забезпечувати зростання його життєвого рівня.  

Соціально-психологічна мотивація – це такий процес, який спрямований 

на нематеріальне заохочення та формування колективного духу працівників, що 

сприяє підвищенню інтересу персоналу до роботи. Він використовується з 

метою встановлення найбільш сприятливого психологічного і морального 

клімату. Дана мотивація впливає на всі категорії працівників: як на керівників, 

так і на виконавців. Тому не можна стверджувати, що один і той же інструмент 

мотивації має однакову ефективність для всіх. 

Організаційно-розпорядча мотивація – це встановлення допустимих норм 

поведінки, пояснюючи мету та завдання трудової діяльності. Даний метод 

базується на справедливому нормуванні праці, змушенні до виконання 

діяльності та створенні сприятливих умов праці. 

Останнім часом в Україні на ринку праці з’явилося багато робочої сили, 

але набагато менше саме висококваліфікованих робітників. Тому мотиваційна 

політика залежить від довгострокових цілей і можливостей установи, 

організації, підприємства [2]. 

Проблеми мотивації праці будь-коли і зараз лишаються одними з 

найактуальніших незалежно від суспільно-політичного устрою країн, ба навіть 

світового господарства в загальному, оскільки  від уніфікації методів мотивації 

праці в більшій мірі залежить як матеріальна, соціальна результативність, так і 

творча креативність працівників, а це насамперед впливає на кінцеві результати 

установ, організацій та підприємств, на їх багатосторонню соціально-

економічну роботу, й передусім введення інноваційних проектів та проведення 

заходів щодо науково-технічного прогресу.  
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В Україні основною проблемою мотивації праці є недосконалість 

мотивації працівників в установах, організаціях та на підприємствах, 

недостатнє фінансування заходів, спрямованих на удосконалення мотивації 

праці персоналу, а також те, що не приділяється належна увага мотивації.  

Ще одною значною проблемою виступає те, що в установах, організаціях, 

підприємствах не дуже часто здійснюється процес індивідуального, групового 

підходу до винагороди працівників, яка є основою мотивації праці як 

матеріальної, так і нематеріальної. Основна більшість працівників надають 

перевагу нематеріальній мотивації праці, цей процес переважно відбувається в 

більш високорозвинених країнах світу, де високий рівень життя населення. А 

працівники навпаки, які обирають матеріальний метод мотивації праці, 

вбачають отримати джерело задоволення матеріальних власних потреб, тому 

даний метод є актуальним для України на сьогоднішній день. 

Таким чином, у сучасних умовах основними елементами вирішення 

проблем мотивації праці є: 

– стимулювання персоналу, поєднуючи матеріальну та нематеріальну 

мотивацію; 

– забезпечення кваліфікаційного навчання персоналу відповідно до 

новітніх стандартів; 

– підтримання відповідного морально-психологічного клімату в 

колективі; 

– інформування усіх працівників про досягнуті успіхи та надання 

винагороди тим, хто брав участь у досягненні цього результату; 

– визначення певних цілей та пріоритетів, які б забезпечили безперервний 

процес мотивації праці. 

Отже, мотивація праці виступає головним важелем, який безпосередньо 

впливає на рівень, якість та обсяг виробництва, результативність праці та 

загальну конкурентоспроможність установи, організації, підприємства на 

світовому ринку. 
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Протягом останніх десятиріч інтелектуальна власність набуває 

визначального характеру в процесах економічного, соціального та культурного 

розвитку нашого суспільства і виступає одним з основних і необхідних його 

елементів. На сьогодні, в Україні створено велику кількість господарських 

підприємств різної організаційно-правової форми, власникам яких необхідно 

володіти значними фінансовими або матеріальними ресурсами. Досить часто у 

осіб, які є засновниками господарських товариств, не вистачає грошових коштів 

для формування статутного капіталу. І саме можливість формування статутного 

капіталу шляхом внесення нематеріальних активів дозволяє створити 

підприємство без залучення додаткових грошових коштів. При цьому в якості 

нематеріальних активів можуть виступати майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Статутний капітал товариства формується за рахунок вкладів учасників 

товариства. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про господарські 

товариства» вкладом до статутного капіталу господарського товариства можуть 
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бути: гроші; цінні папери; речі або майнові чи інші відчужувані права, що 

мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом [1]. Відповідно до 

ч. 1 ст. 86 Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників 

господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші 

матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та 

іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові 

права на об’єкти інтелектуальної власності [2]. 

Виходячи із вищезазначеного, вкладом до статутного капіталу може бути 

будь-яке майно, якщо воно відповідає наступним критеріям: 1) є власністю 

учасника; 2) має грошову оцінку; 3) є відчужуваним; 4) належить до майна, яке 

може використовуватися для формування статутного капіталу відповідного 

підприємства.  

Найбільш поширеною практикою при організації власної праці є 

створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. 

Передання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності як внесок 

до статутного капіталу ТОВ по суті являє собою відчуження цих прав їх 

власником на користь товариства, адже після їх передання ТОВ стає 

володільцем цих майнових прав, а учасник, який передав ці права до статутного 

капіталу втрачає право на їх використання, отримавши взамін корпоративні 

права в товаристві. 

Частиною 1 ст. 51 Закону України «Про господарські товариства» 

передбачено, що установчі документи товариства з обмеженою 

відповідальністю повинні містити відомості про розмір часток кожного з 

учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок 

формування резервного фонду, порядок передання часток у статутному 

капіталі [1]. При внесені до статутного капіталу майна або нематеріальних 

активів відповідно до ст.115 Цивільного кодексу України такі права або майно 

підлягають грошовій оцінці. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності 

не вимагає обов’язкової участі суб’єкта оціночної діяльності під час оцінки 
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вкладу учасника ТОВ, така оцінка проводиться лише за згодою учасників, хоча 

це не позбавляє їх можливості залучити відповідного експерта [3]. Варто також 

зазначити те, що правовласник може передати свої майнові права 

інтелектуальної власності до статутного капіталу ТОВ як повністю, так і 

частково, враховуючи те, що майнове право на об’єкти інтелектуальної 

власності може включати декілька правомочностей, то це повинно бути чітко 

зафіксовано в установчих документах.  

Особливість внесення майнових прав інтелектуальної власності в 

статутний капітал ТОВ полягає в тому, що на відміну від іншого майна, 

майнові права мають свій обмежений строк дії, наприклад, права на винахід – 

шість або двадцять років (залежно від того, деклараційний патент чи патент на 

винахід належить право володільцю), права на знак для товарів і послуг – 10 

років тощо [4]. Тому, у зв’язку із цим в законодавстві повинно бути вирішене 

дане питання, адже строк дії майнових прав інтелектуальної власності може 

закінчитися раніше ніж припинить свою діяльність товариство. 

Як бачимо, формування статутного капіталу не тільки за рахунок 

матеріальних ресурсів, а й шляхом внесення майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності може виступати ефективним засобом інвестиційної 

діяльності, але при цьому потрібно враховувати строки чинності майнових прав 

інтелектуальної власності, оскільки формування статутного капіталу за рахунок 

об’єктів інтелектуальної власності може зумовити його фактичне обнуління 

після завершення строку правової охорони об’єктів інтелектуальної власності. 

Саме тому існує потреба в модернізації вітчизняного господарського 

законодавства, зокрема, шляхом детальної регламентації порядку внесення 

об’єктів інтелектуальної власності до статутного капіталу ТОВ, а також 

дострокового припинення таких прав, в т.ч. і у випадках визнання недійсними 

свідоцтва чи патенту.  
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Початок ХХІ століття характеризується збільшенням масштабів та 

інтенсивності міграційних потоків. У період, коли формується стратегія 

соціально-економічного розвитку України, одним з найголовніших завдань є 

надання громадянам гідних умов для їх розвитку та життя. 

Метою дослідження є оцінка сучасного стану та динаміки зовнішньої 

міграції, з’ясування причини та наслідків міграційних процесів.  

Теоретичні положення та аналіз  міграції, її характеристик зустрічаються 

у роботах Т.І Заславської, В.М. Кукси, В.І. Переведенцева, І.М. Прибуткової, 

О.У. Хомри. Значне зростання масштабів зовнішньої міграції та вагомий вплив 

даного явища на розвиток української економіки роблять актуальною дану тему 

та зумовлюють необхідність її дослідження. 
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Зараз наша країна знаходиться не на найвищих позиціях в рейтингах по 

показникам соціально-економічного розвитку, їх значення ще дуже різняться 

від європейських країн. Причинами вибуття за кордон населення можна назвати 

низький рівень заробітної плати, низька довіра до уряду, військова ситуація в 

країні, релігійні чи політичні погляди та ін. 

Зовнішня міграція – це пересування особи для тимчасового чи постійного 

перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення 

підприємницької діяльності, лікування, відпочинку, що супроводжується 

перетинанням державного кордону [1]. 

Найчастіше в Україні спостерігається зовнішня трудова міграція, 

особливо в прикордонних областях. Україна може виступати як країною-

імпортером, так і експортером людського потенціалу. У трійку найбільш 

привабливих країн для українських трудових мігрантів у 2015 році потрапили 

Польща, Німеччина та Італія. За ними йде Росія, кількість бажаючих 

влаштуватися на роботу в якій знизилося в порівнянні з 2011 роком на 6%. 

Замикають цей список Канада та Чехія [2]. У процесі візової лібералізації з ЄС 

процедури оформлення віз для українців поступово спрощувалися, кількість 

шенгенських віз, виданих громадянам України, зростала. Якщо в 2010 р. 

українці отримали 1,28 млн шенгенських віз, то в 2014 р. 1,35 млн і 1,39 млн 

упродовж 2015 р. 

Постійно зростає чисельність українців, які проживають на території ЄС. У 

2015 р. їх нараховувалось 905,2 тис. Вони становили понад 6% іноземці із 

третіх країн на території Євросоюзу. Найбільше українців виїхало до Італії – 

238 тис., Польщі – 336 тис., Німеччині – 112 тис. та Іспанії – 84 тис. [3]. 

За статистичними даними із всієї суми грошових переказів мігрантів  

розподіл коштів за цілями використання в 2014-2015 рр. був наступним чином: 

42% заощадження; 25% споживчі витрати; 17% інвестування в житло; 9% 

товари тривалого зберігання; 1% інші інвестування. А отже, значна сума коштів 

у вигляді грошових переказів надходить до України. 
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Окрім цього, позитивними наслідками зовнішньої міграції для України є: 

зменшення напруги на регіональних ринках праці та зростання добробуту 

домогосподарств мігрантів; зменшення рівня безробіття надходження іноземної 

валюти в Україну у формі допомоги родині; підвищення зайнятості в малому 

бізнесі та підприємництві. 

З іншого боку зовнішня міграція має і негативні наслідки для України: 

руйнування шлюбів та сімейних стосунків; загроза загострення національних, 

мовних, етнічних, конфесійних та інших соціальних проблем (для країни-

імпортера); уповільнення науково-технічної революції за рахунок втрат 

частини власної робочої сили, а також висококваліфікованих фахівців; 

погіршення демографічної ситуації, старіння нації, «відтік мізків»; зниження 

конкурентоспроможності працівника на ринку праці; скорочення кількості 

платників податків. 

Надмірна зовнішня міграція з Україні може поставити під загрозу 

питання національної безпеки. Очевидно, що уряду потрібно вжити заходів для 

того щоб корінні українці мали змогу насолоджуватися проживанням в Україні. 

На сьогодні ефективність державного регулювання зовнішньої міграції є 

низькою.  

Як показує світовий досвід, необхідно створити стратегічний план у 

напрямку міграційної політики для мінімізації стихійних і циклічних рухів 

населення за кордон і спрямувати зусилля в сфері політики зовнішніх міграцій. 

На державному рівні необхідно: прийняти дієву концепцію державної політики 

у сфері трудової міграції; підвищити рівень соціального захисту українських 

працівників за кордоном; узгодити міжнародного визнання дипломів про 

професійну освіту, набутих в нашій країні та ін. 

Отже, міграційні проблеми мають враховуватися при розробці стратегії 

розвитку, яка могла б сприяти повторному поверненню мігрантів, а отже 

збереженню робочої сили в Україні. Протягом останніх 10 років в Україні 

прийнято ряд законів, які спрямовані на регулювання міграційних процесів, 
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проте в цілому міграційна політика досі залишається недосконалою. В інші 

країни від’їжджає освічене та економічно активне населення відтворювального 

віку, тому забезпеченість України трудовими ресурсами та потенціалом 

зменшується і доки ці втрати не стали критичними необхідно запобігати її 

негативним наслідкам.  
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Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва постійно перебуває в 

центрі уваги економічної думки, оскільки її провадження здійснює відчутний 

вплив на макроекономічний розвиток країни. Здійснення інвестування – це 

ключовий фактор, що забезпечує зростання та стабілізацію економіки країни, 

створює передумови для галузевих структурних зрушень, активізує технічний 

прогрес та зростання кількісних і якісних індикаторів господарської діяльності 

на мікро- та макрорівнях. 
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В основу процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства 

покладено систему інвестиційного планування, що реалізується у вигляді 

інвестиційної стратегії та визначається постійними змінами у зовнішньому 

інвестиційному середовищі. Мінливість зовнішнього середовища 

демонструється високою динамікою основних макроекономічних показників, 

пов’язаних з активною інвестиційною діяльністю підприємств, високими 

темпами НТП, кон’юнктурними коливаннями інвестиційного ринку. За таких 

умов відсутність розробленої інвестиційної стратегії може привести до того, що 

інвестиційні рішення окремих структурних підрозділів підприємства будуть 

носити різноспрямований характер, зумовлюватимуть виникнення протиріч та 

призводитимуть до зниження ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства в цілому. 

У ході побудови комплексної системи управління інвестиційною 

діяльністю необхідно визначити цілі інвестиційної діяльності та цілі управління 

інвестиційною діяльністю (рис. 1).  

При формуванні управлінського рішення в інвестиційній сфері повинні 

бути реалізовані цілі, що забезпечують досягнення комплексу результатів, а не 

поліпшення одного показника (індикатора). Так, виходячи із визначених цілей 

формулюються підцілі та обґрунтовуються завдання, які носять 

конкретизований характер і відображають комплекс напрямків інвестиційної 

стратегії підприємства (рис. 2). Насамперед, підцілі та завдання інвестиційної 

стратегії визначаються галуззю в якій працює підприємство, наприклад, 

виробниче і торгівельне підприємства можуть мати однакові цілі, але їх підцілі 

та завдання будуть відмінними. 
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Рис. 1. Цілі інвестиційної діяльності та цілі управління нею 

 

Окреслені напрями об’єктивно взаємопов’язані між собою, оскільки 

обумовлені об’єктивними підцілями, що випливають з однієї мети 

інвестиційної стратегії підприємства. Представлений матеріал свідчить про 

різновекторність і різноманітність можливих інвестиційних рішень. 

Інвестиційна сфера проникає в усі сфери функціонування підприємства, всі 

сфери взаємопов’язані і взаємозумовлені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛІ 

інвестиційної діяльності: управління інвестиційною 
діяльністю: 

збільшення прибутку  

безпека і надійність вкладень 

забезпечення позитивного 
соціального ефекту 

ліквідність вкладень; 
поліпшення екологічної 
ситуації 
 

поділ функціональних 
обов’язків 

визначення відповідальності за 
прийняття рішень 

забезпечення ефективності 
використання ресурсів 

забезпечення взаємодії між 
підрозділами управлінського 

апарату в ході інвестиційного 
процесу 
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Рис. 2. Підцілі та завдання інвестиційної стратегії підприємства 
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Підціллі інвестиційної 
стратегії підприємства: 

Завдання інвестиційної 
стратегії підприємства 

: 

– вкладення засобів у модернізацію 
обладнання; 
– придбання нової техніки і технологій; 
– фінансування наукових розробок; 
– підвищення кваліфікації кадрів; 
– удосконалення системи менеджменту; 
– покращення умов праці. 

Розширення і 
підвищення рівня 

розвитку 
виробничого 

апарату 

Збільшення 
обсягів 

виробництва і 
якості продукції 

– фінансування заходів зі збільшення 
частки ринку, підвищення якості товару 
(послуги); 
– розробка нових способів реалізації 
товарів. 
– захоплення нових ринків збуту. 

Зниження ризику 
інвестиційної 

діяльності 

– маркетингові дослідження; 
– диверсифікація асортименту; 
– підвищення якості продукції, що 
виробляється; 
– страхування ризиків; 
– дослідження і прогнозування стану 
економічної кон’юнктури; 
– зростання якості НДР; 
– залучення до співпраці НДІ. 

Підвищення 
ефективності 

інвестицій 

– удосконалення процесів і структури 
управління інвестиційною діяльністю; 
– удосконалення методів експертизи 
інвестиційних рішень; 
– залучення до співпраці незалежних 
експертів. 

Зниження 
вартості товарів, 
що виробляються 

– удосконалення організації та  управління 
процесами; 
– скорочення невиробничих витрат і втрат 
трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів; 
– зростання продуктивності праці. 
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Важливим фінансово-економічним інструментом ринкової економіки, 

який забезпечує надійний захист інтересів кредитора, є застава. У міру 

поглиблення ринкових відносин в Україні сфера застосування застави 

поступово розширюється. Однак в умовах тривалої економічної кризи, значно 

зростає небезпека невиконання боржниками своїх зобов’язань, хоча 

неплатоспроможність і несумлінність їх можлива і при стабільній економіці.  

Метою дослідження є визначення розробка рекомендацій щодо 

удосконалення процесу оцінки заставного майна. 

На етапі ухвалення кредитного рішення заставна вартість необхідна банку 

як вартість предмету застави для зіставлення з розміром кредитних зобов’язань 

при визначенні необхідного ступеня забезпеченості операції. Логічно 

припустити, що банк, надаючи як кредит певну суму грошей, хоче знати, яку 

частину цих коштів можна повернути за рахунок застави [1]. І саме ця сума 

розуміється банками як заставна вартість [2]. 

У банківській практиці використовується такий підхід – заставну вартість 

визначають виходячи з варіанта звернення стягнення безпосередньо на предмет 
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застави. В цьому випадку заставна вартість розглядається як сума, виручена від 

продажу предмета застави з дотриманням усіх необхідних правових процедур, 

за вирахуванням витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на предмет 

застави та його реалізацією [3]. При цьому вказана сума прогнозується з 

певною вірогідністю залежно як від терміну дії кредитного договору, так і від 

властивостей майна. Отже, у загальному випадку заставна вартість має 

імовірнісний характер і залежить як від періоду прогнозування, так і від різних 

сценаріїв реалізації застави. 

На нашу думку, зміст заставної вартості слід визначати, перш за все, з 

боку безпосередніх споживачів, тобто банків. Забезпеченість кредиту залежить 

не тільки від властивостей майна, а й від графіка погашення заборгованості [4]. 

При встановленні графіка частішого погашення заборгованості ступінь 

забезпеченості кредитної угоди виший, ніж при разовому погашенні наприкінці 

терміну. Ця залежність істотна при фінансуванні лізингових та інвестиційних 

угод. 

Таким чином, запропонована модель дає змогу з тим чи іншим ступенем  

точності визначити для будь-якого майна часову залежність заставної вартості 

та порівняти її з розміром заборгованості по передбачуваних кредитних 

продуктах. 

Корисність наведеної моделі наочно виявляється у ситуаціях, коли 

предметом застави є майно, вартість якого істотно залежить від часу 

експлуатації (автотранспорт, комп’ютерна техніка, торгове обладнання та ін.). 

Особливістю процесу оцінки вартості застави є її ринковий характер. Це 

означає, що оцінка не обмежується визначенням лише одних витрат на 

створення оцінюваного об’єкта. Вона обов’язково враховує сукупність 

ринкових факторів: фактора часу, фактора ризику, ринкову кон’юнктуру, рівень 

і модель конкуренції, економічні особливості оцінюваного об’єкта, його 

ринкове реноме, а також макро- і мікроекономічне середовище. 
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Іншою суттєвою рисою ринкової економіки є ризик - непостійність і 

невизначеність, пов’язані з кон’юнктурою ринку, з макроекономічними 

процесами і т. ін. Тобто ризик – це вірогідність того, що доходи, отримані від 

реалізації заставного майна банком, будуть нижче прогнозованих [5]. 

Як базова вибирається ринкова вартість майна на момент оцінки. 

Подальшим завданням є прогнозування її можливих змін протягом строку дії 

кредитного договору та наступного періоду стягнення заборгованості, а також 

оцінка впливу неринкових умов реалізації на вартість продажу майна. 

Виходячи з вищезгаданих передумов узагальнена функціональну модель 

заставної вартості може набути такого виразу: 

 

CV= F(МV, t, K1, К2, …Кt, С, SСН),                                       (1) 

 

де CV (collateral value) – заставна вартість; MV (market value) – ринкова 

вартість об’єкта застави на момент оцінки; t – час; SCH (schedule) – 

передбачуваний графік погашення кредиту; К1, К2, …Кt – коефіцієнти, що 

характеризують зміну заставної вартості внаслідок нештатних або неринкових 

умов реалізації майна протягом часу t; C (соst) – величина витрат (у грошових 

одиницях), обумовлених як процедурою звернення стягнення та реалізації, так і 

властивостями самого майна. 

Залежність ринкової вартості предмета застави від часу визначається як 

зовнішніми (стан ринку, розвиток технологій у даній сфері тощо), так і 

внутрішніми (умови експлуатації, властивості предмета застави) чинниками. 

Кількісно дану залежність можливо виразити у вигляді коефіцієнта відносної 

зміни ринковій вартості в часі. Значення цього коефіцієнту може бути як 

більше одиниці (наприклад, для зростаючого ринку нерухомості), так і менше 

(наприклад, для машин та устаткування) [5]. 

При визначенні коефіцієнта, що характеризує зміну вартості внаслідок 

неринкових умов реалізації, виникають питання, пов’язані як з розрахунком 
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ліквідаційної вартості, тобто врахуванням обмеженого часу експозиції, так і не 

залежних від часу експозиції чинників примусового продажу майна, що 

знижують вартість, а саме – факт арешту та необхідність продажу майна з 

торгів тощо. 

Дану модель можна застосувати і при добровільній реалізації 

заставником предмета застави під контролем банку. У цьому випадку істотно 

знижуються як часовий інтервал, так і можливі витрати. Таким чином, 

фактично забезпеченою можна вважати позику, розмір зобов’язань за якою не 

перевищує заставної вартості. 

Таким чином, наведені особливості оцінки заставного майна дадуть змогу 

професійно та точно визначити ринкову вартість майна підприємств, що, у 

свою чергу, сприятиме активізації кредитних відносин в економіці. 
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Криза банківського сектора України в період 2014-2016 рр. суттєво 

активізувала процес розвитку альтернативних фінансових організацій, які 

функціонують на ринку небанківських послуг. Як наслідок слід очікувати 

розвиток не тільки кредитних спілок та ломбардів, а й довірчих товариств, 

інвестиційних фондів тощо. Тому даний процес потребує окремої уваги 

держави і формування адекватних механізмів державного регулювання з метою 

захисту громадян як споживачів небанківських послуг і забезпечення стійкості 

фінансово-кредитної системи держави. 

У період структурних змін одним з найважливіших пріоритетів є реформа 

державного управління, що активізує розвиток ринку небанківських фінансово-

кредитних установ. Відповідно до даної економічної політики держави, в липні 

2016 року був прийнятий проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг» [1]. Даний законопроект спрямований 

на оптимізацію роботи державних контрольно-наглядових органів в системі 

небанківських фінансово-кредитних інститутів. Нагляд і регулювання ринку 

страхових, лізингових та факторингових компаній, кредитних спілок, бюро 

кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейдуть до НБУ, 

тоді як НКЦПФР займеться регулюванням недержавних пенсійних фондів і 

фондів фінансування будівництва, а також фондів операцій з нерухомістю. Дані 

зміни кардинально перебудують структуру фінансово-кредитної системи в 

країні (рис. 1). 
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- комерційні банки 

- ощадні банки 

- інвестиційні банки 

- іпотечні банки та ін. 

Страховий сектор  

- страхові компанії 

- пенсійні фонди 

Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути 

- інвестиційні компанії 

- фінансові компанії 

- благодійні фонди 

- кредитні спілки тощо. 

Національна комісія по цінних паперах та фондового ринку 

 

Рис. 1 Структура фінансово-кредитної системи України 

 

Перехід регулювання небанківський фінансових установ до НБУ включає 

деякі нововведення в його діяльності, а саме: 

- здійснення банківського регулювання та нагляду на індивідуальній та 

консолідованій основі, а також державне регулювання щодо діяльності на 

ринках небанківських фінансових послуг; 

-  встановлювання економічних нормативів для банків та інших 

фінансових (небанківських) установ; 

- безоплатне одержання від фінансових установ, учасників фінансових 

груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ, а також від осіб, стосовно 

яких НБУ здійснює державне регулювання та нагляд, інформації про їх 

діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій; 

- визначення розмірів, порядку формування та використання резервів 

банків, інших фінансових установ для покриття можливих втрат за кредитами, 

резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків і 

фінансових установ [2]. 

Таким чином, фінансово-кредитний ринок в своєму розвитку увійшов на 

новий стратегічний етап, що зумовлено змінами у багатьох законодавчих актах, 

що регулюють діяльність як фінансових інститутів так і держави, в особі 
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органів державного регулювання небанківських фінансово-кредитних установ. 

Запровадження передбачених законопроектами змін створить правове 

підґрунтя для припинення дублювання функцій національних регуляторів у 

сфері фінансових ринків, спрощення та прозорості прийняття управлінських 

рішень у цій сфері, покращення умов ведення бізнесу з одночасним посиленням 

відповідальності суб’єктів ринку. 
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Існування державного боргу в умовах ринкової економіки є об’єктивним 

економічним явищем, обумовленим необхідністю виконання державою певних 

функцій. Однак за умови відсутності реального економічного росту зовнішній 

борг може депресивно впливати на розвиток економіки країни. З огляду на це, 

актуальною проблемою є дослідження сучасного стану зовнішнього 

кредитування України і можливостей регулювання цих процесів з метою 

підвищення їх ефективності.  
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Виникнення державного боргу є результатом фінансування дефіциту 

державного бюджету, який відображає перевищення бюджетних видатків без 

відповідного зростання державних доходів. Його зростаючий вплив на розвиток 

економіки України обумовлено загостренням проблеми відповідності ресурсів 

держави потребам у фінансуванні державних програм. Слід зазначити, що 

державний борг є невід’ємною і важливою складовою державних фінансів. 

Важливий внесок в дослідження проблеми державного боргу з питання 

щодо його управління та фінансової безпеки зробили такі вітчизняні 

економісти, як В. Базилевич, О. Барановський, Т. Вахненко та ін.  

Особливостям функціонування механізму державних запозичень в 

сучасних умовах розвитку суспільства, вивченню специфіки природи 

державного кредиту та його впливу на фінансово-економічну систему країни 

присвятили свої праці А. Гальчинський, В. Геєць, І. Лютий.  

Головним завданням є дослідження сучасного стану державного боргу та 

його впливу на соціально-економічний розвиток України в умовах 

деструктивних процесів, що відбуваються, а також обґрунтування заходів щодо 

його стабілізації та зменшення. 

Аналіз боргу показав, що небезпечною тенденцією фінансової системи 

впродовж останніх декілька років стало нарощування загальних обсягів 

державного та гарантованого державою боргу України, оскільки суми його 

приросту як у національній, так і в іноземній валюті у декілька разів 

перевищували суми бюджетного дефіциту та вимагали суттєвого фінансування 

на його покриття за рахунок боргових операцій. 

Державний борг України без врахування останнього траншу від МВФ, за 

даними Мінфіну, досяг 71,47 мільярдів доларів. Головні українські кредитори: 

МВФ, Світовий банк, ЄС, США. У період 2014-2016 рр. Україні було надано 

кредити у розмірі: 11,3 млрд дол. від МВФ, 1,4 млрд дол. від Світового банку, 

3 млрд дол. від США та 2,3 млрд дол. від Європейського союзу [1].  
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Основні чинники впливу на збільшення боргового навантаження в 

Україні можна поєднати у декілька груп, в т.ч. чинники зовнішніх фінансових 

ринків, внутрішніх - макроекономічних, бюджетних, тощо.  

Поміж ключових макроекономічних чинників, які зумовили критичне 

зростання боргового навантаження впродовж останніх років в Україні, слід 

виділити наступні:  

– значна девальвація гривні (24,00 грн/дол. США на кінець 2015 р. та грн 

27,08 грн / дол. США на кінець грудня 2016 р.), рівень якої, зокрема, в 2015 

році склав 52,2%, спричинила збільшення не лише обсягу державного боргу в 

національній валюті, а й вартість його обслуговування [2];  

– різке падіння реального ВВП, у 2016 р. порівняно з 2013 р. у два рази.  

Однак слід відмітити, що зменшення  первинного балансу бюджету 

сприяло позитивній динаміці щодо валової потреби у фінансуванні державного 

бюджету, показник якої знизився з 5,9% ВВП у 2015 році до 3,51% ВВП на 

кінець 2016 року [2]; 

– зниження внутрішнього споживчого попиту внаслідок інфляційних 

процесів (рівень інфляції за період 2014-2016рр. становив 80,6%) та безробіття 

[2]. 

Таким чином, дослідження проблем зовнішнього державного боргу 

України та забезпечення прозорості і цільового використання отриманих від 

міжнародних валютних організацій та іноземних урядів грошових ресурсів 

можна запропонувати ряд заходів:  

 надання пріоритету внутрішнім запозиченням (у період 

нестабільності національної валюти), що дозволить зменшити вартість 

державних запозичень і знизити ризики;  

 фінансове планування обслуговування та погашення державного 

боргу в розрізі декількох часових періодів, що підвищить гнучкість і 

ефективність управління державним боргом через прийняття своєчасних 

управлінських рішень;  
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 використання зовнішніх запозичень на інвестиційні цілі 

(модернізацію економіки, технічне переозброєння підприємств, реальні 

капіталовкладення в інфраструктуру та розвиток інтелектуального капіталу), 

що не лише покриватиме поточні потреби у фінансових ресурсах, а сприятиме 

економічному зростанню в державі;  

 законодавче обмеження розміру державного боргу, враховуючи 

високі ризики, значну частку запозичень в іноземній валюті, нестабільність 

податкових надходжень до державного бюджету, недостатній розвиток 

інституційного середовища тощо;  

 удосконалення законодавчо-нормативної бази з метою чіткого 

врегулювання питань щодо державних запозичень, яка б відповідала 

загальноприйнятій міжнародній практиці в даній сфері. 

Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : httр://www.imf.org. 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://index.minfin.com.ua. 

 

 

УДК 658.14 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ 

СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Ігор Потьомкін 

Науковий керівник: 

Соловйова В.В., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 
 

У сучасних економічних умовах більшість підприємств мають дуже 

складний фінансовий стан. У той же час, на діяльність суб`єктів 

господарювання негативно впливають не лише фактори зовнішнього 
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середовища, а й відсутність відповідного рівня фінансової стійкості 

підприємства.  

В економічній літературі і різні автори використовують різні підходи до 

класифікації факторів, які впливають на фінансову стійкість підприємства. 

Наприклад, М.Д. Білик та О.В. Павловська запропонували наступний розподіл 

факторів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація факторів впливу на фінансову стійкість підприємства [1; 2] 

Ознака Класифікація 

За місцем виникнення 
Зовнішні 

Внутрішні 

За важливістю результату 
Основні 

Другорядні 

За структурою 
Прості  

Складні 

За масштабами впливу 
Одноосібні 

Багатоосібні 

За можливістю прогнозування 
Прогнозовані 

Умовно прогнозовані 

За ступенем впливу на діяльність 

підприємства 

Негативні 

Нульові 

Позитивні 

Динамічні 

За ймовірністю реалізації 

Високі  

Середні 

Малі 

За часом 

Короткострокові 

Періодичні 

Постійні 

 

У свою чергу О.М. Мельник та Г.О. Партін зосереджують свою увагу на 

виокремленні внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на фінансову 

стійкість підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1 Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість 

підприємства [4] 

 

Слід зазначити, що внутрішні та зовнішні фактори взаємопов’язані, але їх 

вплив на фінансову стійкість підприємства може різноспрямованою, тобто одні 

– позитивно, інші – негативно. Тому позитивний вплив певного фактора може 

бути зниженим або повністю ліквідований негативним впливом іншого, більш 

вагомого фактора [3]. 

Фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

Зовнішні Внутрішні 

Економічні: 

- спад обсягу національного 

доходу; 

- ріст інфляції; 

- нестабільність податкової 

системи; 

- зниження рівня реальних 

доходів населення; 

- ріст безробіття. 

 Ринкові: 

- посилення монополізму на 

ринку; 

- істотне зниження попиту; 

- нестабільність валютного 

ринку; 

- зниження місткості 

внутрішнього ринку. 

Інші: 

- політична не стабільність; 

- стихійні лиха; 

- негативні демографічні 

тенденції. 

Операційні: 

- неефективний маркетинг; 

- неефективна структура поточних витрат; 

- низький рівень використання основних 

засобів; 

- неефективний виробничий менеджмент; 

- високий розмір страхових і сезонних 

запасів. 

Інвестиційні: 

- істотні перевитрати інвестиційних 

ресурсів; 

- не досягнення запланованих обсягів 

прибутку по реалізованим проектам; 

- неефективний інвестиційний менеджмент 

Фінансові: 

- неефективна фінансова стратегія; 

- неефективна структура активів; 

- висока вартість капіталу; 

- надмірна частка позикового капіталу; 

- неефективний фінансовий менеджмент; 

- перевищення припустимих рівнів 

фінансових ризиків. 
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На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість 

підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити 

виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно 

зауважити, що на сучасному етапі розвитку економіки України фінансова 

стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними чинниками 

цього є фінансово-економічна криза в Україні, зростання інфляції, нестабільна 

державна податкова і кредитна політика. Нестабільність економічної ситуації в 

Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату в державі.  

Значний вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також 

зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну 

політику. Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих 

умов для українських товаровиробників на світовому ринку [5, c. 17]. 

На фінансову стійкість підприємств істотно впливає фаза економічного 

циклу, в якій перебуває економіка держави. У період кризи існує відставання 

темпів реалізації продукції від темпів її виробництва, що спостерігається 

сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше 

скорочує збут. Зменшуються також і доходи суб’єктів господарської діяльності, 

падають обсяги прибутку. Все це зумовлює зниження ліквідності підприємств, 

їхньої платоспроможності та формує передумови для масових банкрутств. 

Отже, підприємства, які досягли постійного рівня фінансової стійкості, не 

залежать від коливань ринкової кон`юктури і значно знижують ризик 

банкрутства. Тому на кожному підприємстві необхідно формувати ефективну 

систему управління фінансовою стійкістю та основними факторами, що 

впливають на її рівень. 

Для досягнення необхідного рівня фінансової стійкості потрібно 

здійснювати ефективне управління нею. 
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У сучасних умовах розвитку економіки відбувається зниження ролі 

матеріального виробництва та підвищення прогресу накопичення знань, 

ефективності використання інтелектуальних ресурсів. Саме вони виступають 

стратегічним ресурсом для розвитку сучасних підприємств. 

Розкриттям сутності «інтелектуальних ресурсів» займаються багато 

науковців, вони виділяють різні варіанти за рахунок кількісних, вартісних і 

функціональних ознак, тому єдиного визначення не існує.  

На рівні підприємства, М.В. Луцик визначає інтелектуальні ресурси, як 

такі, що включають людський капітал співробітників і різні форми 

нематеріальних активів, фіксуючі знання та професійні вміння [1]. 
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Разом з тим, у спільних працях М.В. Луцика та В.П. Петренка, дане 

поняття виступає як сукупність активної та пасивної складових. Активна 

складова – це персонал підприємства, тобто індивідуум, а пасивна складова – 

результат творчої діяльності даного персоналу [2]. 

Інтелектуальні ресурси, за визначенням Е.В. Яковлєвої, це один з видів 

економічних ресурсів, які використовуються для виробництва підприємством 

економічних благ, а їх основою є інформація і знання [3]. 

Визначення «інтелектуальні ресурси» Є.І. Морковська трактує, як 

комбінацію економічних ресурсів, що складаються з ринкових активів, 

інтелектуальної власності, організаційного знання, людського капіталу, 

причому кожному підприємству притаманна своя комбінація інтелектуальних 

ресурсів. 

Ускладнення вартісного оцінювання інтелектуальних ресурсів полягає в 

тому, що він не належить до стандартних активів підприємства за економічною 

сутністю. Тому під час оцінки слід враховувати складність його оцінювання, 

яка пов’язана із переходом від абстрактних нематеріальних елементів 

інтелектуального капіталу до фінансових оцінок.  

Окрім цього, майже кожен метод вимірювання та оцінки має свої 

незручності та певні недоліки, і не кожен метод, що використовують закордонні 

підприємства, можна застосувати для оцінки вітчизняних інтелектуальних 

ресурсів. 

Отже, виділяють такі підходи, залежно від того, як оцінюються 

інтелектуальні ресурси підприємств: 

 структурний підхід базується на використанні різних одиниць 

вимірювання для кожного з елементів інтелектуального капіталу; він не 

передбачає загального вартісного оцінювання, використовується в не 

фінансових моделях; 

 функціональний – характеризується через розгляд функцій, що він 

виконує. 
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 узагальнюючий – характеризується визначенням інтелектуального 

капіталу, як сукупності нематеріальних активів. 

 вартісний підхід застосують при визначенні загальної вартості 

інтелектуального капіталу підприємства, при цьому вартість його окремих 

компонентів не розраховується. 

Підходи потребують вдосконалення і стандартизованості, що дозволить 

визначати вартість інтелектуальних ресурсів як інструментів створення 

інновацій та отримання додаткового прибутку. 

Здійснення процедур управління вартістю інтелектуальних ресурсів 

повинно включати розподіл відповідних функцій за елементами організаційної 

структури, визначення термінів та актуалізацію інформації щодо аналізу їх 

оцінки. 
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Грошові потоки в системі управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємств займають провідне місце: аналіз їх стану є важливою 

складовою оцінки фінансового становища, планування розміру вхідних і 

вихідних потоків пов’язане з узгодженням операційних, інвестиційних і 

фінансових стратегій розвитку. Від ефективності управління грошовими 

потоками залежить реалізація поточних і довгострокових цілей і завдань 

підприємства, виконання зобов’язань перед кредиторами, стабільність 

виробничої діяльності, фінансова стійкість у перспективі. Для оптимізації 

чистого грошового потоку, збаланcованості руху коштів, синхронності їх 

формування потрібно впровадження дієвої системи управління грошовими 

потоками на підприємствах [1].  

Управління грошовими потоками має свої принципи. 

1. Принцип єдності прийнятих управлінських рішень. Суть цього 

принципу полягає в тому, що в системі фінансового управління підприємством 

управління грошовими потоками є складовою частиною. Тому прийняті 

рішення щодо вхідних і вихідних грошових потоків підприємства повинні бути 

чітко узгоджені із загальними підходами щодо керування формуванням і 

використанням як фінансових, так і матеріальних ресурсів підприємства. Єдині 

управлінські рішення означають, що вони стосуються всієї системи фінансової 

діяльності підприємства в широкому розумінні цього процесу. 

2. Принцип вірогідності і своєчасності оцінки грошових потоків. Цей 

принцип означає, що в процесі одержання необхідної інформації про стан 
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вхідного і вихідного грошових потоків повинно забезпечуватися одержання 

достовірної інформації. Це можна забезпечити тільки на основі уніфікації 

статистичної, фінансової й управлінської звітності підприємств, 

відповідальності керівництва підприємств за вірогідність формованих 

показників статистичної і фінансової звітності, скасування на державному рівні 

не обґрунтованих «таємниць» в галузі фінансової інформації. Своєчасність 

оцінки грошових потоків означає постійну необхідність проведення 

розрахунків з приведення грошових потоків до поточної чи майбутньої вартості 

з метою порівнянності і прийняття правильних управлінських рішень. 

3. Принцип забезпечення взаємозв’язку з цілями і завданнями 

фінансового управління. Цей принцип передбачає, що, формуючи цілі і 

завдання фінансового управління підприємством, необхідно забезпечити 

взаємозв’язок з можливими рішеннями в галузі управління грошовими 

потоками. Узгоджуючи фінансові рішення, можна уникнути зайвих витрат, 

стабілізувати або усталити фінансове становище підприємства, забезпечити 

формування додаткового чистого прибутку. 

4. Принцип забезпечення ефективності руху коштів. Суть цього 

принципу полягає в тому, що грошові потоки підприємства характеризуються 

своєю нерівномірністю по окремих тимчасових інтервалах, що призводить до 

формування значних обсягів вільних коштів в одні періоди і недостатності 

коштів в інші періоди. Ефективно управляючи грошовими потоками, можна 

забезпечити раціональне розміщення коштів у період їхньої надлишковості, 

використовуючи для цього різні фінансові інструменти, тобто цінні папери, 

депозитні рахунки і т.д. У той же час у період недостачі коштів можна 

використовувати позики і кредити так, щоб максимально скоротити витрати 

підприємства і забезпечити формування додаткового надходження коштів на 

підприємство. 

Отже, управління грошовими потоками є важливою ланкою фінансової 

політики, складовою фінансового менеджменту, що охоплює всю систему 
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управління підприємством. Від якості управління грошовими потоками 

залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його 

фінансово-господарської діяльності [2]. 

Розглянуті принципи дозволяють організувати процес управління 

грошовими потоками на підприємстві. При цьому істотне значення мають цілі і 

завдання управління грошовими потоками, а також конкретні етапи здійснення 

руху коштів. 
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З часу здобуття Україною незалежності проблеми, пов’язані з 

кредитуванням сільськогосподарських підприємств, залишаються не 

вирішеними, внаслідок чого фінансовий стан аграрних фірм з року в рік 

погіршується. Зазначимо, що потреба в банківському кредитуванні 

агроформувань постійно зростає, проте темпи та динаміка розвитку кредитного 

сектору аграрної сфери залишаються негативними. Це потребує виявлення 
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причин, що продовжують стримувати розвиток банківського обслуговування 

аграрного сектору України, та розробки пропозицій щодо поліпшення та 

подальшого ефективного розвитку системи фінансування аграріїв. 

Метою дослідження є виявлення проблем кредитного механізму у 

фінансуванні сільськогосподарських підприємств та розробка пропозицій щодо 

їх розв’язання. 

Питання банківського кредитування аграрних підприємств розглядали у 

своїх роботах вітчизняні і зарубіжні науковці такі як: В.Г. Андрійчук, 

О.Є. Ґудзь, В.Д. Базидевич, П.Т. Саблук, М.І. Савлук, М.Я. Дем’яненко, 

П.А. Лайко, В.Д. Лагутіна і ін. Проте проблема кредитування 

сільськогосподарських підприємств досі залишається невирішеною та 

продовжує загострюватися. 

Кредитування аграрного сектора має свою специфіку, яка визначається 

залежністю відтворювального процесу природно-кліматичних умов. А це 

вимагає врахування об’єктивних вимог галузі в процесі організації її 

кредитного обслуговування. Зазначимо, що протягом останніх 10 років кредити 

були і залишаються недоступними через низьку кредитоспроможність та 

відсутність необхідної для банку застави. Водночас для іноземних інвесторів 

низько прибутковий та високо ризиковий аграрний сектор України й досі 

залишається інвестиційно непривабливим. Низький рівень технічної 

оснащеності виробництва при високому рівні зносу техніки та використанні 

застарілої технології вимагає значного обсягу кредитного забезпечення 

інвестиційного характеру.  

За матеріалами офіційного сайту Національного банку України, залишки 

за кредитами, наданими сільськогосподарським корпораціям станом на початок 

2016 року становили 55,0 млрд грн, що на 0,5%, або 0,3 млрд грн, менше, ніж у 

попередньому році. Зменшення кредитів відбулося як за рахунок кредитів, 

наданих у національній валюті (на 0,2% – до35,3 млрд грн), так і за рахунок 

кредитів, наданих в іноземній валюті (на 1,0% – до 19,7 млрд грн). Обсяг нових 
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кредитів, наданих сільськогосподарським корпораціям зменшився порівняно з 

попереднім періодом на 35,9% – до 4,9 млрд грн. У розрізі валют найбільше 

зменшився обсяг нових кредитів в іноземній валюті (на 38,1%). Нових 

кредитних договорів у національній валюті було укладено на 35,5% менше, ніж 

у 2015 року. Показник середнього значення нових кредитів становив у 

поточного року 6,4 млрд грн [1]. Також, не можна не відмітити обмежені 

можливості банків щодо стягнення проблемних та безнадійних боргів внаслідок 

недосконалості законодавчої бази. Прострочена заборгованість за кредитами, 

наданими сільськогосподарським корпораціям на кінець січня становила 

7,4 млрд грн і збільшилися на 23% . 

Головними напрямами щодо стабілізації механізму кредитування 

сільськогосподарських підприємств є комплекс заходів з боку держави та 

банківської системи. З метою стратегії розвитку фінансово-кредитного 

забезпечення сільського господарства в державі прийнята програма розвитку 

сільського господарства України на період до 2020 року. Відповідно до завдань 

даної програми головним індикатором досягнення ефективності кредитного 

механізму є необхідність зростання обсягів залучених кредитних ресурсів 

сільськогосподарськими товаровиробниками до 2020 р. не менше як у 3,5 рази. 

Розвиток кредитного забезпечення передбачає розширення можливостей 

суб’єктів агропромислового виробництва для залучення кредитів. Для цього 

необхідно: 

- розширити ринок банківського кредитування шляхом створення 

Державного земельного банку та впровадження механізму застави земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та прав оренди на них при 

кредитуванні; 

- сформувати систему кредитної кооперації шляхом внесення змін до 

законодавства з метою регламентування діяльності кредитних кооперативів у 

сільській місцевості та розширення мікрокредитування на селі; 
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- сприяти використанню нових кредитних продуктів у банківській, у 

тому числі й кооперативній, кредитній системі; 

- запровадити нові фінансові інструменти для сільськогосподарських 

товаровиробників з метою отримання додаткових кредитів під заставу 

майбутнього урожаю; 

- розвивати систему гарантування повернення кредитів шляхом 

створення спеціального гарантійного фонду;  

- створити систему інформаційного забезпечення у складі 

моніторингових, консультативних та освітянських послуг [2]. 

Отже, маємо великі сподівання на успішну реалізацію запропонованих 

заходів у сфері покращення фінансового забезпечення аграріїв України і 

задоволення їх потреб у кредитних ресурсах.  
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Світова практика визначає перелік об’єктів, функціонування яких є 

системно важливим для всієї країни, а часом і для сусідніх держав. Найбільш 

складними є масштабні промислові комплекси, такі як: ГЕС, АЕС, греблі та 
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дамби, нафто- і газопроводи. Оскільки вихід з ладу даних об’єктів може 

призвести до руйнівних наслідків як для економіки країни, так і для 

екологічного стану держави, то їх визначають критично важливими об’єктами. 

В Україні поняття критичних об’єктів інфраструктури не набуло поширення, в 

цей же час відсутній і набір критеріїв відповідно до яких можна класифікувати 

конкретний об’єкт як «критичний». Дані об’єкти заслуговують особливої уваги 

та захисту, тому варто визначити комплекс заходів щодо оптимізації їх роботи 

за рахунок автоматизації [1, c. 143]. 

Дослідження методів покращення діяльності гідроелектростанцій, 

запровадження автоматичних систем управління та шляхів оптимізації роботи 

гідротурбін були проведені зарубіжними та українськими науковцями. Зокрема, 

значний внесок у вирішення цієї проблеми зробили Ш. Абубакиров, С. Артюх, 

Дж. Гулівер, М. Лунаци, Т. Плотнікова, П. Сокур, П. Тузов, С. Фарел, 

В. Шаварин, Ю. Шакарян, Л.Шелдон та інші. 

Аналіз діяльності вітчизняних електростанцій показав їх неоптимальність 

проявом чого є збільшення рівня зносу обладнання, в зв’язку з чим виникають 

значні витрати на його ремонт чи заміщення, виникнення високого рівня втрат 

при перетворенні, передачі та розподілі енергії та зростання впливу 

енергетичного фактору на навколишнє середовище [2]. Однією з проблем 

вітчизняних ГЕС є асинхронізований режим, до негативних наслідків якого 

можна віднести застій води в нетранзитних частинах річки, що призводить до 

зменшення вмісту кисню та загибелі живих організмів. Одночасна робота вище- 

та нижче розташованих станцій збільшує швидкість течій та сприяє насиченню 

води киснем. На нашу думку синхронність роботи ГЕС можуть забезпечити 

автоматизовані системи управління такими об’єктами [3, с. 76]. 

Зарубіжний досвід свідчить про активне впровадження сучасних систем 

автоматизації. Наприклад, система Smart Grid покликана відслідковувати та 

розподіляти потоки електроенергії для досягнення максимальної ефективності 

її використання. Ця система є самоконтролюючою, аналізуючою та звітовою 
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технологією. Можна навести два усталених визначення Smart Grid, прийнятих у 

США та Європі [2, с. 4]: 

- USA Department of Energy «Grids 2030»: Smart Grid – це повністю 

автоматизована енергетична система, що забезпечує повсюдно двосторонній 

потік електричної енергії та інформації між електричними станціями і 

пристроями. Smart Grid за рахунок застосування новітніх технологій, 

інструментів і методів наповнює електроенергетику «знаннями», що 

дозволяють різко підвищити ефективність функціонування енергетичної 

системи. 

- European Technology Platform Smart Grids: Smart Grids – це 

електричні мережі, що задовільняють майбутнім вимогам щодо 

енергоефективності та економічності функціонування енергосистеми за 

рахунок скоординованого керування і за допомогою сучасних двосторонніх 

комунікацій між елементами електричних мереж, електричними станціями, 

акумулюючими джерелами та споживачами. 

Відповідно до світових тенденцій в Україні стартував проект 

«Енергетична стратегія України на період до 2030 року та подальшу 

перспективу», що визначає необхідність впровадження інтелектуальних мереж. 

Інтелектуальна мережа – повністю інтегрована, здатна самостійно регулювати і 

відновлювати свою роботу електроенергетична система, що має мережеву 

топологію і включає в себе всі генеруючі джерела, магістральні і розподільні 

мережі і всі види споживачів електричної енергії, керовані однією мережею 

автоматизованих пристроїв в режимі реального часу. І. Немировський та 

С. Федорчук виділяють такі позитивні ефекти від використання цих мереж [4]: 

- доступність – забезпечення споживачів енергією згідно необхідних їм 

параметрам часу, місця та якості; 

- -надійність – можливість протистояння енергосистеми фізичним і 

інформаційним негативним впливам без тотальних відключень або високих 
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витрат на відновлювальні роботи, а також її максимально швидке відновлення 

(самовідновлення); 

- економічність – оптимізація тарифів на поставку та зниження 

загальносистемних витрат на генерацію та розподілення електричної енергії; 

- ефективність – максимізація ефективності використання всіх видів ресурсів 

і технологій при виробництві, передачі, розподілі та споживанні електроенергії;  

- органічність з навколишнім середовищем – зниження негативного впливу 

на навколишнє середовище;  

- безпека – недопущення ситуацій в електроенергетиці, потенційно 

небезпечних для людей і навколишнього середовища. 

Враховуючи всі особливості вітчизняної інфраструктури та загального 

стану економіки, питання модернізації та оптимізації систем, що продукують 

електроенергію постало особливо гостро. Саме тому запровадження на 

українські гідроелектростанції інтелектуальних електричних мереж повинно 

бути здійснено найближчим часом. Це питання потребує найскорішого 

вирішення оскільки ще більше зношення та старіння обладнання на ГЕС не 

дасть змоги повною мірою реалізувати прийняту державну стратегію та 

оптимізувати роботу станцій. 
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Досвід світових компаній показує, що охорона праці є одним із основних 

напрямів розвитку підприємства. У країнах Європи на даний момент існує 

думка про культуру охорони праці як головний елементом управління 

підприємством. Таке відношення до охорони праці потрібно запроваджувати і в 

Україні. 

Актуальність питання охoрони праці в Україні стоїть набагато вище, ніж 

на Заході, тому що майже 80% основних фондів українських підприємств 

відпрацювали термін придатності. Актуальним завданням чинного 

законодавства з охорони праці є забезпечення всіх громадянам України, які 

перебувають у трудових відносинах, захисту права на безпеку праці. 

Усе це розкриває актуальність питання охорони праці як головного 

чинника розвитку конкурентоспроможності підприємства. Здорові та 

кваліфіковані працівники, які працюють в хороших умовах, виробляють кращу  

продукцію, менше хворіють, скорoчують невиробничі витрати, дають вищі 

показники продуктивності праці. Отже, охорона праці підвищує ефективність 

виробництва, тому і є одним із важливіших чинників конкурентоспроможності 

підприємства. Система управління охороною праці включає в себе: завдання, 
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політику організації в області охорони праці та цілі її реалізації; діяльність з 

планування; oрганізаційну структуру; розподіл відповідальності; процеси, 

процедури, ресурси для досягнення цілей; аналіз результатів здійснених заходів 

з охорони праці.  

Елементи системи, досить чітко відображають сутність дій щодо охорони 

праці. Всі ці дії вимагають стандартного підходу на підприємстві у 

відповідності з документами, що встановлюють норми, міжнародним 

стандартом ОНSАS 18001-99 «Системи управління охороною здоров’я і 

безпекою персоналу. Вимоги» [1]. СМЯ за МС ISO 9001:2000 передбачає 

впровадження восьми принципів якості в практику роботи підприємств, які 

перебудовують всю систему управління. Такі як:  «Орієнтація на споживача», 

«Лідерство керівника», «Залучення працівників усіх рівнів до вирішення 

проблем організації», «Процесний підхід», «Системний підхід до 

менеджменту», «Постійні поліпшення»,  «Прийняття рішень на основі фактів», 

«Взаємовигідні відносини з постачальниками» [2].  

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством 

може вирішити низку зовнішніх і внутрішніх питань: покращити її загальну 

дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку; 

стати конкурентоспроможним на та зовнішньому і внутрішньому ринках; 

реалізовувати продукцію за досить високими світовими цінами; покращити 

спільну працю з закордонними партнерами; мати переваги перед конкурентами 

при участі у тендерах. 

Отже, ця система контролю якості охорони праці на основі цих принципів 

є системою раціонального управління, яка охоплює всі аспекти роботи 

підприємства. В систему чудово реалізується охорона праці, без якої дієва 

робота підприємства неможлива. За стандартом ІSО 9001:2000 основою 

системи менеджменту якості, а значить, і основою управління охороною праці 

виділяють два підходи ‒ процесний і системний.  
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На сьогоднішній день у більшої кількості вітчизняних підприємств не 

існує системної документації з охорони праці. Тому систематизація стандартів 

СУОП у рамках СМЯ вимагає: 1) пошук інших форм документів та 

використання традиційних (у паперовому та електронному вигляді); 

2) створення документів, які в загальному вигляді показують систему 

управління охороною праці на підприємстві та її стандартні характеристики. 

3) розробоку і використання документів, що представляють перспективи 

розвитку СУОП на певний проміжок часу і відповідних змін у стандартах. 

Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу є самим важливим 

чинником, що діє на якість СУОП та конкурентоспроможність підприємств. 

Для цього потрібна якісна підготовка кадрів. У прогpамах курсів підвищення 

кваліфікації, та в регулярних тематичних семінарах належне місце повинні 

займати правові питання, враховуючи збільшення значимості правового 

регулювання охорони праці на виробництві і в цьому зв’язку важливу роль 

відповідних норм нового Трудового кодексу та Закону України «Про охорону 

праці» [3]. Кваліфіковані фахівці мають розкривати персоналу зміст 

законодавчих актів, які регулюють вимоги для дотримання норм з охорони 

праці при здійсненні всіх видів діяльності та техніки безпеки на виробництві 

[4].  

Отже, на сьогоднішньому етапі початком є навчання, воно є базoю 

побудови ефективних систем управління охороною праці. Стандартизація їх 

спільно з СУЯ по ІSО 9001:2000 дасть українським підпpиємствам реальні 

конкурентні переваги, безпечне і ефективне виробництво, а також 

підгoтовлений і кваліфікований персoнал, без якого неможливо збільшення 

конкурентоспроможності підприємства та зайняття позицій на міжнародному 

ринку.  
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Зі здобуттям незалежності, Україна отримала величезну наукову 

спадщину: висококваліфікованих фахівців, на сьогодні весь світ знає 

Вернадського В.І., Патона Б.Є., Пирогова М.І., Мазолевського Б.М. – великих 

вітчизняних науковців, розвинуті технології, велику кількість наукових установ 

і організацій та потужну технічну базу. Саме наука виступала найбільш 

конкурентною галуззю України на міжнародній арені. Проте, здійснюючи 

розгляд стану науки, бачимо, що відбувається скорочення кількості 

фундаментальних та прикладних досліджень, наукових відкриттів. Проблема 

криється саме у неналежному фінансуванні галузі. 

Метою статті є визначення проблем, аналіз фінансування науки в Україні 

на сучасному її етапі та визначення шляхів їх вирішення. 

Фінансування та розвиток науки має колосальне значення для розвитку 

соціальної та економічної сфер нашого життя. Недостатнє фінансування 

скорочує швидкість введення нових технологій, погіршує стан технічної бази, 
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як наслідок маємо швидкий відтік перспективних вчених за кордон, неналежні 

якість фундаментальних та прикладних досліджень, низьку привабливість 

професії вченого, відсутність попиту на результати наукових праць.  

Дослідження розвитку та фінансування науки привертало увагу багатьох 

вчених, таких як Ващенко В.С. [1], Іляшенко Т.О., Даниленко С.М., 

Широков А.І. 

Наука має колосальне значення для людства, адже є рушієм змін та 

покращень у економічній та соціальній сферах, але аналізуючи розвиток науки 

в Україні на даний час ми спостерігаємо поступовий її занепад. Вбачаючи 

потенційну зацікавленість уряду кожної країни в розвитку наукової сфери, 

основним джерелом її фінансового забезпечення виступають бюджетні кошти. 

Узагальнюючим показником, що характеризує розвиток системи економіки 

знань, є питома вага видатків бюджету на науку у ВВП. В Україні чинним 

законодавством передбачено фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП [2], тоді як цей показник в світі 

становить близько 2-3%.  

Результатом такої політики держави є небажання і незмога науковців 

працювати, зниження кількості і якості наукових досліджень, зменшення 

наукового потенціалу та в кінцевому результаті – еміграція за межі України для 

продовження діяльності або перекваліфікація вчених. 

Фінансування науки здійснюється з різних джерел: 1) кошти державного 

бюджету; 2) кошти місцевих бюджетів; 3) кошти спеціальних фондів; 4) власні 

кошти; 5) кошти підприємств України; 6) кошти іноземних держав; 7) грантові 

програми; 8) інші джерела. При цьому найбільше видатків фінансується за 

рахунок коштів державного бюджету. Так, у 2013 році з державного бюджету 

на науку було виділено 6014926900 грн, у 2014 – 5292797900 грн, у 2015 – 

4990374400 грн, у 2016 – 5272929500 грн [3]. 

Для того, щоб зменшити навантаження на бюджет та збільшити 

фінансування науки, державі потрібно шукати нові джерела фінансування та 
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збільшувати частку наявних позабюджетних видатків. На думку вчених та 

економістів найбільш поширеними шляхами фінансування науки можуть бути: 

фінансування з державного бюджету (в малій частці); фінансування з 

приватного сектору; фінансування за допомогою філантропів; грантові 

програми; використання міжнародної допомоги. 

Сьогодні, коли Україна виходить на міжнародну арену, можна говорити 

про міжнародну підтримку фінансування науки в країні. Але для цього 

необхідно привернути увагу закордонних інвесторів, створити умови в державі 

та використовувати кошти міжнародних організацій тільки за цільовим 

призначенням, враховуючи соціальні потреби. Тому, на даний час основними 

завданнями держави є виділення пріоритетних напрямків наукових досліджень; 

створення сприятливих умов для залучення коштів вітчизняних господарюючих 

суб’єктів та іноземних партнерів; забезпечення цільового використання коштів, 

направлених на проведення досліджень. 

Аналізуючи джерела фінансування науки в Україні можна зробити 

висновок, що більша частина коштів для фінансування даної сфери виділяється 

з державного бюджету. Однак на сьогодні даних ресурсів катастрофічно не 

вистачає.  

Для вирішення проблем фінансування науки в Україні потрібно:  

1) переглянути співвідношення між складовими частинами фінансування; 

2) поліпшити механізм самофінансування наукових досліджень і 

розробок; 

3) вдосконалити законодавчу та нормативно-правову бази;  

4) використовувати кошти приватного сектора, міжнародних організацій 

та грантових програм. 

Уряд нашої держави вже зробив низку виважених кроків, спрямованих на 

досягнення головної мети реформи наукової сфери. Реалізацію реформи 

потрібно зорієнтувати на роботу з випередженням, розрахувати та передбачати 

результати від використання впроваджених інструментів державної політики. 
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Це забезпечить достатність фінансування наукових досліджень і розробок, 

адаптувавши його до нових реалій часу та загальносвітових вимог. 
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Розвиток фінансово-економічної кризи в Україні з початку 2014 року 

довів, що надмірне підвищення облікової ставки для виконання стратегічних і 

тактичних цілей режиму інфляційного таргетування суттєво впливає на 

реальний сектор економіки, зумовлює спад національного виробництва та 

викликає появу фінансових дисбалансів. 

Основним інструментом виконання НБУ завдань, визначених 

Конституцією України та законом України «Про Національний банк» є 

облікова ставка, проте, враховуючи напрям застосування даного інструменту у 

виконанні кожної з поставлених цілей, її використання є суперечливим за  

своєю природою. Досягнення цілей монетарної політики вимагає зниження 

облікової ставки, а виконання цілей інфляційного таргетування навпаки 

здійснюється через її підвищення [1]. Постає проблема суперечності 
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застосування облікової ставки як основного інструменту монетарного режиму з 

огляду на таргетування інфляції та ВВП [2].  

Наявні фінансові дисбаланси в економіці України свідчить про 

недосконалість поточної моделі визначення оптимального рівня облікової 

ставки та зумовлюють необхідність доповнення правила таргетування 

факторами фінансових дисбалансів, що може бути додатковим елементом у 

системі підтримки прийняття рішень Національного банку України щодо 

забезпечення цінової та фінансової стабільності. Для уникнення проблеми 

суттєвого погіршення показників ВВП та інфляції за певних економічних умов, 

було розроблено модель визначення оптимального рівня облікової ставки  та 

встановлено додаткові обмеження до моделі, що задають гранично допустимі 

величини показників ВВП та інфляції. 

Основою розробки моделі визначення оптимального рівня облікової 

ставки при таргетуванні інфляції та ВВП є включення до функції таргетів 

фактора фінансових дисбалансів, що відображатиметься напряму через 

посилення значення темпів росту ВВП. Визначенню ступенів впливу окремих 

факторів моделі передує аналіз статистичних даних макрофінансових 

показників України за період 25 років. У виборі факторів моделі та її обмежень 

враховані динаміка облікових ставок НБУ, обсяг ВВП у фактичних цінах, 

темпи інфляції, обсяг грошової маси в обігу, ін. 

Дослідження теоретичних засад використання облікової ставки, як 

інструмента монетарних режимів та ВВП показало, що облікова ставка 

безпосередньо впливає не лише на ліквідність кредитних інститутів та стан 

фінансового ринку, а й на темпи інфляції та обсяг ВВП [3]. Аналіз зібраних 

даних темпів інфляції та обсягу ВВП у фактичних цінах за період 1991-2015 рр. 

показав наявність  кореляційного зв’язку між величинами. Коефіцієнт 

підтвердив припущення щодо того, що економічне зростання супроводжується 

розкручуванням інфляційної спіралі в економіці, з урахуванням часового лагу.  
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Для збалансування монетарних режимів таргетування інфляції та ВВП та 

подолання фінансових дисбалансів було розроблено модель визначення 

оптимального рівня облікової ставки, що становить собою модифіковане 

правило Тейлора зі зміненими коефіцієнтами [4]. Цінність даної моделі полягає 

в тому, що завдяки доповненню моделі додатковими рівняннями визначення 

граничних величин ВВП і темпів інфляції, досягнення їх критичних рівнів є 

неможливим. Таким чином у випадку, коли один з факторів прямує до 

екстремуму, модель дозволяє визначити оптимальний рівень облікової ставки, 

що унеможливлює появу фінансових дисбалансів. При цьому підсилення дії 

облікової ставки, якщо за даного рівня її вплив є недостатнім, забезпечується 

допоміжними інструментами НБУ. Питання вибору інструментів та ступеню їх 

використання залишається відкритим для досліджень.  

Для визначення прогнозних величин ВВП та темпів інфляції, необхідних 

для побудови обмежень до моделі, на основі даних НБУ, МЕРТ, МВФ,  Fitch 

Ratings, були побудовані 3 сценарії (оптимістичний, реальний та 

песимістичний) та за допомогою методу середньозважених величин 

розраховано прогнозний рівень ВВП та темпів інфляції.  

Результатом наукової роботи є розроблена модель оптимального рівня 

облікової ставки загальної рівноваги на агрегованому рівні, що забезпечує 

баланс у таргетуванні інфляції та ВВП, виключає можливість досягнення їх 

критичних рівнів та може бути використана у системі підтримки прийняття 

рішень Національного банку України щодо забезпечення цінової та фінансової 

стабільності. 
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Вступ. Сучасний світ сформувався в ряді дії факторів, основний з яких – 

науково-технічний прогрес (НТП). Важко уявити розвиток ефективності будь-

якої національної економіки  країни без розвитку науково потенціалу, але 

кожна країна застосовує свої якісно та кількісно відмінні методи. На сучасному 

етапі більшість наукових досліджень мають на меті вирішити проблему 

обмеженості ресурсів шляхом створення більш ефективних машин та методів, 

які могли б скоротити споживання наявних ресурсів, але разом із цим це один із 

методів збагачення. 

Мета: дослідити вплив наукової сфери на економіку, визначити вплив 

наукових досліджень на ВВП країни, визначити економічне значення наукових 

досліджень. 

Аналіз останніх публікацій. В Україні питання розвитку науки як 

інструменту стимулювання та розвитку економіки досліджували такі вчені як 

Гусев В.О., Писаренко Т.В., Квакша Т.К. та інші.  

Виклад основного матеріалу. В 20-му столітті більшість розвинених країн 

зобов’язані своєму розвитку саме НТП. Найчастіше НТП на сучасному етапі 
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пов’язують з поняттям інноваційного процесу. Це єдиний у своєму роді процес, 

який поєднує сучасну наукові дослідження, техніку, підприємництво та 

менеджмент. Він полягає в отриманні новації і тягнеться від зародження ідеї до 

її комерційної реалізації. Вплив науки на економічний розвиток багато в чому 

визначається взаємозв’язком між науковими дослідженнями і виробництвом. 

Тільки в XIX ст. став формуватися реальний зв’язок між наукою і 

виробництвом, коли цілеспрямовано почали працювати дослідники, 

створюватися лабораторії, які використовували наукові розробки в 

комерційних цілях [1]. 

Зараз основна частина досліджень та розробок здійснюється в 

лабораторіях фірм та державних організацій, а також в університетах. Роль 

індивідуальних дослідників, які розвивають свої ідеї поза організаційних рамок, 

не зменшилася, але їх частка значно скоротилася.  Це відбувається за рахунок 

того що, великі компанії мають значні переваги в сфері науково-дослідних 

робіт. Їм доступні масштабні дорогі проекти, пов’язані з тривалим 

фундаментальним пошуком, що дозволяє вести багатоцільові дослідження, які 

об’єднують вчених і фахівців різних наукових дисциплін. Вони можуть 

фінансувати паралельну розробку одного або кількох проектів, а комерційні 

успіхи одних досліджень можуть компенсувати збитки від провалу інших. 

Технічні та наукові переваги залежать від коштів, що виділяються на 

дослідження та масштабів їхнього поширення і використання. Витрати на 

наукові дослідження  світовому господарстві в середньому складають від 1,5 до 

5% ВВП країн і перевищують витрати капіталовкладення в активні елементи 

основного капіталу в багатьох провідних компаніях, саме цей показник показує 

на скільки країна приділяє увагу розвитку науково-технічного потенціалу.  

Розподіл коштів і дослідників в світі нерівномірний. Основна частка 

витрат на наукові дослідження (95%) припадає на промислово розвинені країни 

[2]. Існує великий розрив в обсязі коштів, що припадають на одного дослідника 

та інженера, зайнятих у науці в західних країнах і країнах, що розвиваються, – 
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майже в 4 рази [2]. Подібні розбіжності характерні не тільки для основних 

підсистем світового господарства, а й усередині них, серед національних 

господарств. Сім найбільших країн зосереджують понад 90% витрат на наукові 

дослідження та розробки в країнах ОЕСР. До найбільших країн за витратами на 

наукові дослідження варто віднести США, Японію, Німеччину, Францію, 

Великобританію та Китай [2]. Саме ці країни  мають найбільш потужні 

економіки світу. Тобто є прямий зв’язок між часткою витрат на наукові 

дослідження та доходом від цих досліджень. Щодо наукових досліджень в 

Україні, то варто відзначити що сума всіх витрат за останні роки скоротилася 

до 0,7% ВВП країни, а частка державного фінансування складала близько 40% 

[2]. Саме мала кількість витрат  на науково-технологічні дослідження і є однією 

із причин нестабільності економіки України. Ще одним методом збагачення 

держав  є продаж результатів досліджень технологій. Технологія є специфічним 

товаром як по складу внутрішніх властивостей, так і за формою їх прояву. У 

цього товару процес праці та її результати не мають способів прямого 

вимірювання. Він володіє тільки якісною відмінністю і неповторний за своїм 

змістом. Виробник технології наділений монопольним правом на використання, 

тому ціна на технологію досить сильно варіюється [3]. 

Висновок. Інвестування в науково-дослідну роботу є одним із 

пріоритетних напрямків у розвитку країни. Але на сучасному етапі 

фінансування досліджень відбувається найчастіше за кошти приватних 

інвесторів. У зв’язку з цим держава повинна на законодавчому рівні 

створювати всі необхідні умови для залучення інвесторів  та притоку капіталу в 

наукову сферу. 

Список використаних джерел 

1. Палеха Ю., Леміш Н. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібн. / 

МОН МС України. – К. : Ліра-К, 2013. – C. 8-27. 

2. The Global Innovation Index 2016 [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

413 

3. Царьова Т.О. Технологія як товар : маркетингові аспекти / Т.О. Царьова // 

Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2010. – № 7. 

– С. 202-206. 

 

 

УДК 331.101.6 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЗАОХОЧЕННЯ, ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Любомир Ребець 

Науковий керівник: 

Кравченко О.О., к.е.н. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку економічних відносин та 

виробництва більшість провідних економік світу зіткнулися з проблемою 

дешевого капіталу та дорогої робочої сили. Виробництво без залучення робочої 

сили неможливе, тому головним завданням є мінімізація витрат на оплату праці 

та підвищення її ефективності. Одним із економічно вигідних та ефективних 

засобів підвищення продуктивності праці є її нематеріальне стимулювання. Але 

в Україні склалася ситуація, коли роботодавці приділяють більшу увагу саме 

матеріальному стимулюванню праці. 

Мета: дослідити вплив нематеріальних стимулів праці на працівників, на 

основі досліджень запропонувати найбільш дієві методи нематеріального 

стимулювання працівників для українських роботодавців. 

Аналіз останніх публікацій. Проблеми ефективного використання 

персоналу підприємств вивчали такі вчені як М.Д. Виноградський, А.М. Колот, 

О.І. Синицька, Г.В. Щокін. Дж. Аткінсон, В. Врум, Ф. Герцберг, К. Левін, 

А. Маслоу та інші, які зайняли вагоме місце у дослідженні питання мотивації та 

стимулювання. Однак у більшості науковців погляди на поняття мотивації та 

стимулювання різняться.  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

414 

Результати досліджень. Мотивація загалом являє собою процес 

спонукання, стимулювання себе чи інших людей до цілеспрямованої поведінки 

або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети 

організації [1]. Вивчення внутрішніх механізмів мотивації трудової діяльності 

дає змогу створити ефективну політику в галузі праці. Мотиваційний механізм 

є основним засобом, який спонукає людей до діяльності, та він має будуватися з 

урахуванням особливостей персоналу, що включає у себе потреби, інтереси, 

установки та ціннісні орієнтації працівників [2]. При розробці стратегії 

створення ефективного мотиваційного механізму на підприємстві, варто перш 

за все, проаналізувати вплив на персонал елементів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Для цього підприємство повинно мати у штаті 

психолога, який має досліджувати вплив мікросередовища підприємства на 

кожного працівника. Інформація щодо кожного працівника необхідна для того, 

щоб виявити внутрішні можливості, потенціал, на який підприємство може 

розраховувати від кожної окремо взятої ланки виробництва. Аналізуючи 

структуру персоналу та його потенціал за рівнем освіти, віковими 

демографічними особливостями, критеріями, можна виявити потреби 

працівників, а відповідно мотиви, які спонукають до праці, та визначитись з 

політикою управління, щоб задовольнити ці потреби й досягти бажаної мети. 

Більшість потреб формуються на основі теорії ієрархії потреб А. Маслоу. 

На початку нового століття людина працює не тільки й не стільки для 

задоволення першочергових матеріальних інтересів, як для комплексного 

забезпечення широкого кола потреб соціального, культурного й духовного 

характеру [3]. За сучасних умов застосовують наступні методи нематеріальної 

мотивації працівників: надання додаткового вільного часу, підкреслення ролі 

працівника, розподіл повноважень, нагородження дипломами, проведення 

стажувань, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, 

перерозподіл робочого часу, покращення умов праці, планування кар’єри. 
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Кожен із перерахованих методів має відмінні форми застосування та різні 

ступені ефективності у вітчизняних реаліях. У багатьох фірмах, що 

функціонують у розвинутих державах вже зрозуміли важливість деполяризації 

капіталу. Даний метод полягає в тому, що компанію перетворюють в 

акціонерне товариство, а працівники отримують частину акцій. Відповідно 

рівень лояльності працівників і якість їх роботи підвищується.  

Варто зазначити, що деякі методи стимулювання, які широко 

використовувалась за попередньої системи господарювання можуть бути 

застосовані в сучасних умовах. Досить ефективною є практика нагородження 

працівників дипломами, призами, проведення різних стажувань тощо. Крім 

того, в останній час набуло поширення стимулювання за рахунок перерозподілу 

робочого часу. Також, керівникам слід звернути увагу на такі види 

нематеріальної мотивації працівників, як: переведення працівника на більш 

престижну посаду, надання йому більшої самостійності у прийнятті рішень, 

покладення на нього більш складних задач, забезпечення йому кращих умов, 

покращення робочого місця, тощо. 

Висновок. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що 

нематеріальне стимулювання праці відіграє провідну роль у підвищенні 

продуктивності праці. За рахунок стимулювання можливе значне вивільнення 

додаткових ресурсів, але все це можливо лише за комплексного підходу та 

аналізу кожного окремого працівника. 

Список використаних джерел 

1. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами : філософські засади : 

Навч. посібник. – Київ, 2006. – С. 139. 

2. Богуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці / О.А. Богуцький //  

Економіка АПК. – 2005 – №7. – С.46-47. 

3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с. 

 

 

 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

416 

УДК 368 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

СТРАХОВИКА 

Ігор Римський 

Науковий керівник: 

Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Фінансові ресурси є базисом функціонування страхових компаній, вони 

використовуються для досягнення завдань ефективного господарювання, тобто 

організації надійного страхового захисту споживачів страхових послуг та 

економіки в цілому. Фінансові ресурси страховика, опосередковуючи його 

страхову (перестрахову), інвестиційну та фінансову діяльність формуються 

систему його вхідних, внутрішніх та вихідних грошових потоків, що вимагає 

виваженості при їх управлінні. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження 

методичних засад управління фінансовими ресурсами страхових компаній 

зважаючи на їх дефіцитність та вимогу забезпечення отримання прибутку їх 

власниками, а також вироблення практичних рекомендацій щодо наукової 

обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах фінансової нестабільності 

та ризику. 

Незважаючи на достатньо великий науковий доробок у сфері 

менеджменту фінансових ресурсів, питання управління фінансовими ресурсами 

страхових компаній є недостатньо дослідженими. Перш за все потребує 

уточнення розуміння самого об’єкту управління – фінансових ресурсів та 

виявлення особливостей їх менеджменту у страховому бізнесі. 

Існує множина підходів до тлумачення дефініції «фінансові ресурси», а 

саме їх розглядають як: кошти фінансово-кредитної системи; вартісний актив; 

грошову категорію; право власності тощо. Стосовно фінансових ресурсів 

страховика, то представимо наступне їх бачення. Так, на думку Гаманкової О., 

фінансові ресурси і капітал страховика є тотожними поняттями, оскільки 
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останній, переставлений у грошовій формі є фінансовими ресурсами, які 

знаходяться у його розпорядженні [1]. 

Нагайчук Н.Г. подає визначення фінансових ресурсів через капітал 

страховика, який є основою його діяльності і представлений сукупністю 

власних, залучених чи позичених грошових коштів, які перебувають у 

розпорядженні страховика і використовуються для забезпечення його 

діяльності та отримання прибутку [2, с. 108]. 

Аналогічний підхід використовує і Л.Чиж, розуміючи під фінансовими 

ресурсами сукупність власних, залучених чи запозичених грошових коштів або 

активів у матеріальній чи нематеріальній формі, що використовуються для 

забезпечення діяльності страхової компанії й отримання прибутку [3]. 

При побудові концепції управління фінансовими ресурсами страховика 

слід керуватися наступним [4]: 

– дотримуватися законодавчо встановлених вимог до мінімального 

розміру статутного капіталу; 

– забезпечувати оптимальне співвідношення між власними фінансовими 

ресурсами та обсягом взятих страхових зобов’язань; 

– виконувати вимоги щодо формування, розміщення та використання 

коштів страхових резервів; 

– дотримуватися вимог чинного законодавства щодо управління 

ризиками страховика та використовувати механізми для їх мінімізації, в тому 

числі механізм перестрахування; 

– при формуванні фінансових ресурсів керуватися критеріями: 

забезпечення мінімальної середньозваженої ціни залучених ресурсів; 

досягнення нормальної рентабельності розміщених фінансових ресурсів з 

одночасною мінімізацією ризику втрати фінансової стійкості. 

Таким чином, здійснюючи управління фінансовими ресурсами страхової 

компанії слід враховувати чинники, що визначають їх кількісний та якісний 

стан, забезпечуючи достатній рівень фінансової стійкості страховика у 

конкретний момент часу. Такими чинниками є: 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

418 

– величина сплаченого статутного капіталу; 

– розмір страхових резервів; 

– існуюча структура страхового портфеля; 

– наявна система перестрахування ризиків; 

– масштаби та ризикованість інвестиційної діяльності страховика. 

Керуючи фінансовими ресурсами страхових компаній слід 

використовувати адекватні моменту форми та методи управління, проводити їх 

адаптацію у відповідності до потреб страховиків, користуючись сучасними 

досягненнями фінансової науки та оцінюючи ефективність прийнятих 

фінансових рішень. 
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Ukraine needs investment capital to ensure the sustainable economic 

development. Due to low levels of foreign investment, savings of household  are one 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

419 

of the most important sources. It plays an important role in economic processes 

because of it determines the prospects of the national economy in general. In turn, 

priority for economic policy in any country of the world are achieve and maintain 

stable economic growth. 

Households provide free financial resources through their savings to economy; 

they create the main demand for various products which are manufactured by 

business entities. 

Using the savings of citizens as a source of investment resources is promoted: 

economic security, reducing the inflation rate of the national currency and social 

tension in society which determines the relevance of the investigated problem [2]. 

The source of savings is the portion of after-tax income that is not spent on 

consumption. Influences on the size of household savings are: 

• the current level of tax payments on income of individuals; 

• government policy according to savings; 

• credit availability; 

• expectations of price changes [3]. 

A person can save money if he has received income. According to statistics the 

total resources on average per month per household from 2010 to 2015 are increased 

by 33,46% in local currency (compared per US dollar - dropped by 43,61% * per: 

2010 average dollar exchange rate was 7,97 UAH, 2015 – 21,24 UAH). Instability of 

Ukrainian currency influence on situation. 

Income and expenditure per household in 2010-2015, UAH 

 2010 2011 2012 2013 2014
1
 2015

1
 

Total resources on 

average per month per 

household, UAH 

3481,0 3853,9 4144,5 4470,5 4563,3 5231,7 

Total spending on 

average per month per 

household, UAH 

3073,3 3458,0 3592,1 3820,3 4048,9 4952,0 

Savings 407,7 395,9 552,4 650,2 514,4 279,7 

1
 – excluding the share of the counterterrorist operation zone. 

systematized by the author based on [1] 
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The situation in the country provokes mistrust to the government and the 

inability increasing of savings because of the constant rise in essential services (for 

example utilities were increased by 2,6%). Savings from 2010 to 2015 in national 

currency were decreased by 31,4% (in dollars fell in 74,25%, as in 2015 accounted 

for only 13,17$ per month). 

   

Fig. 1 Dynamics of salaries and savings in Ukraine for the years 2010-2015 

systematized by the author based on [1] 

 

Thus, the largest increase in wages was observed in 2012 and amounted to 

15,16%, in comparison with the previous year, income from wages was increased by 

80261 mln UAH. While both savings were increased by 119,62% and totaled 14728 

mln UAH. As we can see, only in 2012 savings were increased from the previous 

year. Since 2013 dynamic has been negative, despite the fact that salaries have 

increased. 

One of the most pressing issues today is the problem of transforming savings 

into investments. It should be noted that because of circumstances raising funds for 

the formation of savings of Ukrainian households are not used in its full capacity. 

Each person is different, so at the same salary, the amount of savings will vary. 

In economy phenomenon of savings and investments plays an important role in 

balancing the cash flow, as well as supply and demand in the money market. The 
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movement of savings and investment reflects different aspects of one of the features 

of the movement of capital between sectors. 

There is significant untapped investment potential of households in Ukraine. 

Low investment activity of the population primarily caused by: low level of 

confidence in the Ukrainian securities, inability of investments in foreign securities, 

financial instruments are weak, underdeveloped stock markets, the financial literacy 

of the population is not at good level. 

Savings play an important role in the investment policy of the state. Therefore, 

savings and investments are complex and meaningful concept that integrate various 

economic processes which can affect the production, distribution, exchange and 

consumption of domestic product, so they are fundamental to social reproduction and 

growth. 
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Останні три роки для України виявилися вкрай складними. Військові дії 

на Сході України виявилися досить тривалими і затратними з точки зору 

соціально-економічних факторів. Тому на сьогоднішній день Україна 
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зіткнулася з нагальною потребою вирішення питання врегулювання збройного 

конфлікту. Враховуючи тривалість військових дій на сході України та кількість 

збитків, яких вже зазнала наша країна це питання стає особливо актуальним. 

Дослідження соціально-економічного стану на Донбасі та його 

відновлення розглядали у своїх працях Д. Осьодло, М. Дмитренко, 

О. Шистопал, П. В. Мірошниченко та ін. Проте, внаслідок тривалості 

військових дій на сході України, що призводить до загострення економічних та 

соціальних проблем, виникає необхідність дослідження питання соціально-

економічного відновлення території Донбасу в сучасних умовах. 

Метою дослідження є знаходження ефективних заходів щодо відновлення 

окупованих територій на Донбасі. 

Військовий конфлікт на сході України розпочався 22 лютого 2014 року з 

встановлення блокпостів та проросійських сепаратистських мітингів 23 лютого 

в Севастополі. Російська інтервенція до Криму була першим етапом, після 

завершення якого, військові ресурси Російської Федерації були переміщені у 

східні області України. 

Враховуючи тривалість конфронтації на сході України, здійснити оцінку 

збитків вкрай складно, тому що практично кожного дня відбуваються нові 

руйнування як житлових, так і промислових й інфраструктурних об’єктів 

внаслідок обстрілів. Так станом на 12.10.2016 р. збитки від руйнування 

соціальної та комунальної інфраструктури сягнули 20 млрд грн. Загальна сума, 

яка необхідна для відновлення інфраструктури Донбасу складає 406,5 млрд грн 

[1]. 

За даними ООН за три роки конфлікту на Донбасі загинуло 9940 осіб, з 

них 3375 – військовослужбовці; отримали поранення – 23445 осіб. Станом на 

01.02.2017 року було зафіксовано 486 осіб зниклих безвісти [2]. 

У зв’язку з військовим конфліктом на Донбасі та поточною економічною 

ситуацією посилилися негативні тенденції на ринку праці. За даними 

Державної служби статистики України кількість безробітних за 2016 рік 

становила 1654,7 тис. осіб, що показує збільшення на 1,5 рази порівняно з 2015 
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роком. Так, у Донецькій області кількість безробітних збільшилася на 2,98%, а 

у Луганській – на 1,05%. Навантаження безробітних на 10 вільних робочих 

місць у Донецькій області зросло на 20%, тоді як потреба роботодавців у нових 

працівниках зменшилась на 30,8%. У Луганській області навантаження 

безробітних на 10 вільних робочих місць збільшилося на 13,04%, водночас 

потреба роботодавців у нових працівниках не зазнала змін, але становить 

невисокий показник – 0,2 тис. осіб [3]. 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати у % до фонду оплати 

праці в середньому по Україні за грудень 2016 року становить 4,28%. При 

цьому частка Донецької та Луганської областей у структурі боргу складає 7,9% 

та 46,3% відповідно [1]. 

Нестабільність на сході країни негативно впливає на соціально-

економічне становище інших областей України через значну кількість 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на 01.10.2016 року кількість 

внутрішньо переміщених осіб в Україні становила 1735 тис. осіб, з них 22 тис. 

осіб – з Криму та 1700 тис. осіб – зі сходу України. Близько 60% загальної 

кількості ВПО становлять пенсіонери, 23,1% – працездатні особи, 12,8% – діти 

та 4,1% – недієздатні особи [2]. 

Отже, загострення військового конфлікту на сході України зумовило 

посилення економічних та соціальних проблем, що негативно впливають не 

лише на розвиток території Донбасу, а й України в цілому. Значних втрат 

зазнала фінансова система, що пов’язано передусім із падінням фінансових 

показників діяльності підприємств, а отже зростання кількості безробітних, з 

нарощуванням заборгованості з виплат заробітних плат, а також із великою 

кількість біженців, що спричиняють негативні тенденції в інших областях. 

Тому, пропонуємо у майбутньому вжити такі заходи, щодо відновлення 

окупованих територій: 

1. Стимулювання інвестиційної діяльності. Для цього необхідно 

законодавчо визначити незмінність умов оподаткування діяльності інвесторів 

як приватних партнерів на весь період партнерських відносин, тому що саме 
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нестабільність податкового законодавства України істотно обмежує залучення 

іноземних інвестицій. 

2. Стимулювання вторинного використання відходів добувної 

промисловості та мінімізації відходів, що підлягають утилізації та 

накопиченню.  

3. Запровадити спеціальний режим господарювання. Це означає 

створення вільних (спеціальних) економічних зон та територій пріоритетного 

розвитку, що дозволить прискорити процес залучення іноземних інвестицій на 

відновлення об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури та, відповідно, 

створення нових робочих місць. 
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Сучасний етап розвитку України тісно пов’язаний із зовнішніми та 

внутрішніми подіями. Це насамперед: політична нестабільність, знецінення 

національної валюти, зниження рівня виробництва та падіння рівня ВВП. З 
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метою стабілізації економіки України та виходу з кризового стану виникає 

необхідність звертатися за допомогою до Міжнародного валютного фонду. 

Дослідження даної проблеми є досить актуальним з огляду на 

неоднозначність впливу траншів на вітчизняну економіку, і тому значну увагу 

їй приділяють такі науковці як: М.С. Бех, І. Антоненко, Т.Р. Вахненко, 

В.К. Гальчинський, В.Г. Кабанов, В.М. Кукса, І. В. Фурман, О.М. Іваницька та 

ін. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) є провідною світовою установою з 

міжнародної співпраці у валютній сфері спеціально створеною Організацією 

Об’єднаних Націй з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-

членів і надання їм підтримку шляхом видачі кредитів.  

Україна є членом МВФ із 1992 року. Ставши країною – членом МВФ, 

Україна водночас увійшла до структури Світового банку, їй виділено квоту в 

10678 акцій на загальну суму в 1,3 млрд дол. Валютну готівку за членство 

України в банку на суму 7,9 млн дол. внесли Нідерланди, що є країною-

опікуном нашої держави у цій банківській структурі [1]. 

Історія співпраці України з МВФ налічує 6 етапів. На даний момент 

проходить сьомий етап, який розпочався в 2015 році підписанням меморандуму 

про фінансову і економічну політику, яку країна повинна проводити в рамках 

програми розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility) [2]. Даний 

проект розрахований на чотирьох річний термін, який передбачає 12,348 млрд 

СПЗ або 17,5 млрд дол., що складає 900% квоти України в МВФ. 

В кінці 2016 року Україна отримала черговий кредит розміром 1,3 млрд 

дол., а вже в березні 2017 року був підписаний оновлений Меморандум, в який 

для отримання наступного траншу висвітлені такі умови: скорочення дефіциту 

держбюджету до 3%; проведення пенсійної реформи; скасування мораторію на 

продаж землі; проведення банківською реформи, що стосується державних 

банків; скорочення кількості держслужбовців; створення єдиного реєстру 

отримувачів соціальних виплат; створення законодавчого підґрунтя для роботи 

антикорупційних судів; скасування сплати за комуналку в розстрочку. 
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Використання кредитів МВФ суттєво впливають на розвиток економіки, 

шляхом проведення структурних реформ, реалізацію пріоритетних проектів 

соціального та економічного ефекту, призначених для поліпшення стану 

народного господарства, реформування ринкового сектору. 

Загалом очікувана допомога в березні 2017 року – 1,98 млрд дол. 

Наступні транші будуть: по 1,33 млрд дол. у травні та серпні, та 735 млн дол. у 

листопаді. Незважаючи на фінансову допомогу Фонду, таке партнерство для 

України є досить неоднозначним.  

Аналізуючи вимоги МВФ до України, на наш погляд, виникає чимало 

питань. Основним з яких – наскільки вимоги МВФ реально сприятимуть 

трансформації економіки країни. В Україні більшість отриманих позик 

направленні для формування валютних резервів, обслуговування зовнішнього 

боргу, фінансування дефіцитів торгівельний та платіжного балансів. 

Усі отримані займи від МВФ не врятували українську економіку від 

падіння, національну валюту – від девальвації. Ні однієї гривні не витрачено на 

підтримку та модернізацію виробництва, відбулося зниження експорту та 

імпорту, країна перетворилась у виробника сировини. Невірне використання 

кредитів створює підґрунтя для розпродажу найцінніших активів за копійки. 

Тому слід проаналізувати можливі проблеми та наслідки співробітництва 

України з МВФ. Перш за все, це проблема зростання зовнішнього боргу та 

платоспроможності, що робить Україну залежною від Фонду. По друге це 

проблема певних вимог збоку МВФ, виконання яких викликає скорочення 

соціальних виплат та прискорення інфляційних процесів, що в перспективі 

позначиться на купівельній спроможності населення та реальних доходів 

населення, а отже на зростанні всіх економічних процесів та показників. 

Отримання чергового кредиту МВФ є позитивним фактором, проте не 

скасовує побоювання щодо спроможності України втілювати реформи. За 

наступними умовами МВФ визначив прогноз розвитку економіки України до 

2021 року, згідно з яким, зростання ВВП України в 2017 році може становити 

2,5%, у 2018 – 3%, у 2019 – 3,5%, у 2020 і 2021 роках – 4% [3]. 
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Отже, співпраця з МВФ є важливою з огляду на необхідність збереження 

належного іміджу країни, що сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу на 

світових фінансових ринках, зменшенню відсоткових ставок по кредитах, 

дозволить зберігати привабливість для іноземних інвесторів, але особливостями 

офіційної допомоги від МВФ є те, що дані запозичення ідуть під реалізацію 

реформ, що створюють економічний та соціальний ефект, а насправді в Україні 

дані кошти ідуть на закриття дефіциту бюджету, та ускладнюють життя 

простим українцям. 
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Ключовим фактором конкурентоспроможності підприємства, є високий 

рівень його інноваційної активності. У загальному, інновація – це процес, при 
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якому підприємство створює нову вартість і / або модифікацію за рахунок 

нових або вдосконалених продуктів (послуг). Інновацією також можуть бути 

нові досягнення цілей бізнесу та його діяльності як всередині підприємницької 

структури, так і у бізнес середовищі. Таким чином, інновація – це не будь-яка 

новація чи нововведення, а лише таке, що забезпечує значне підвищення 

ефективності діючої системи, тобто впроваджене в практику [1]. Так, на думку 

Баклера, інновація – це весь спектр заходів, необхідних для пропозиції нових 

цінностей споживачам і забезпечення доходу, що задовольняє підприємство.  

Для успішного управління бізнесом насамперед необхідно вміти 

відрізняти інновації від несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних 

процесах, незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах, що залишають 

незмінними конструктивне виконання та тих, що здійснюють не достатньо 

помітний вплив на параметри, властивості, вартість виробу, а також матеріалів і 

компонентів, що входять до його складу, від розширення номенклатури 

продукції за рахунок освоєння виробництва товарів (послуг), які раніше не 

вироблялися підприємством, але вже відомих на ринку, з метою задоволення 

поточного попиту і збільшення доходів підприємства. Таким чином, інновації – 

це певне середовище, культура, духовна сила, яка склалася в організації і 

визначає процес створення цінностей [2]. Протягом тривалого часу, управління 

інноваціями було особливим мистецтвом, однак цей процес в даний час стає 

більшою мірою наукою, що ґрунтується на об’єктивних даних і перевірених 

методичних підходах. 

Власники бізнесу активізують свою діяльність з метою забезпечення 

найвищої ефективності фінансово-господарської діяльності, впроваджуючи 

інноваційні методи системи управління бізнес-процесами та діяльністю 

підприємства в цілому. 

У загальному вигляді, інноваційний процес можна представити як лінійну 

модель побудовану за схемою: «фундаментальні дослідження – прикладні 

дослідження – інженерно-технічні розробки – серійне виробництво – маркетинг 
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– просування». Але система інноваційного менеджменту, яка представляє 

собою сукупність принципів, методів і норм управління інноваційними 

процесами, як і інші сучасні системи менеджменту, є замкнутим процесом. 

Якщо інноваційний процес інтегрувати з системою менеджменту, то лінійна 

модель і замкнутий цикл трансформуються у спіральну модель, кожен цикл 

якої завершується переходом на більш високий рівень конкурентоспроможності 

[2]. А це є однією із цілей інновацій, що реалізується інноваційним 

менеджментом. 

Інноваційний менеджмент підприємства, в частині підвищення його 

конкурентоспроможності, являє собою багатоступінчастий процес, який 

включає:  

– стратегічну оцінку конкурентоспроможності;  

– встановлення і підтримка інноваційної культури;  

– прийняття на озброєння і використання ефективних процесів 

управління інноваціями на підприємстві; 

– використання безперервного навчання і його коригування [3, с. 105]. 

В умовах ринку з об’єктивних обставин, незалежно від ступеня 

досконалості системи управління підприємством необхідний додатковий 

спеціальний механізм впливу на інноваційний процес. Це означає, що 

функціонують дві взаємозалежні системи управління інноваційним процесом. 

Цілями управління інноваційним процесом є: 1) безперервне оновлення 

асортименту і номенклатури продукції, що випускається, а також техніки, що 

використовується, технології, методів організації виробництва; 2) подальший 

розвиток наукового і науково-технічного потенціалу країни, створення 

наукового доробку. 

Зміст інноваційного управління полягає у цілеспрямованому впливі на 

процес досліджень, проектно-конструкторських розробок і впровадження 

нововведень з метою скорочення витрат і термінів виконання та в підсумку – 

підвищення ефективності. Інноваційний менеджмент базується на загальних 
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принципах управління, але водночас, використовує і специфічні принципи, що 

зумовлено особливостями об’єкту управління (інновацій) та змістом 

інноваційної діяльності.  

Виходячи із зазначених принципів, можна виділити стратегічні цілі і 

ключові завдання реалізації інноваційного менеджменту підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Принципи, цілі та завдання інноваційного менеджменту 

Принципи Цілі Основні завдання 

– принцип гнучкості; 

– принцип врахування 

фактору часу; 

– принцип системного 

підходу і комплексності 

завдань, що вирішуються; 

– принцип врахування 

невизначеності 

інноваційної діяльності; 

– принцип врахування 

творчого характеру 

інновацій; 

– принцип раціонального 

поєднання 

універсальності та 

специфічності 

управлінських рішень 

– забезпечення 

довгострокової 

стабільної діяльності 

підприємства; 

– забезпечення 

безперервного потоку 

якісних товарів 

(послуг); 

– ефективне управління 

ризиками; 

– раціональне 

поєднання 

централізації і 

децентралізації 

управління. 

– формування системи управління, що 

відповідає нормам і стандартам якості; 

– формування системи заходів з 

урахуванням довгострокових 

прогнозів соціально-економічного 

розвитку; 

– визначення необхідних інноваційних 

та інвестиційних ресурсів і 

технологій, а також джерел їх 

забезпечення; 

– коригування завдань відповідно до 

змін зовнішнього і внутрішнього 

середовища; 

– сучасні мотивації і стимулювання 

персоналу; 

– моніторинг ефективності діяльності 

і координація роботи всіх підрозділів 

підприємства 

Побудовано автором за [4] 

 

Таким чином, при упровадженні інноваційного менеджменту слід 

прагнути до того, щоб управлінські інновації сприяли вирішенню якомога 

ширшого спектра завдань. У той же час, прагнення уніфікувати систему 

управління не повинно стати абсолютною метою менеджменту підприємства. 
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На плечах ЦБ лежить безліч задач, і однією з основних є проведення 

стабілізаційної грошово-кредитної політики, однак дії на шляху до 

врегулювання економічних процесів зустрічають безліч перепон, однією з яких 

є рівень довіри населення до центрального банку.  

Довіра до монетарної влади є одним із визначальних інституційних 

чинників ефективності монетарної політики. Цей фактор є вагомим у реалізації 

політики центрального банку, оскільки від його рівня залежить швидкість та 

якість передачі імпульсів по каналах монетарного трансмісійного механізму. У 

розвинених країнах створені інструменти й механізми досягнення та підтримки 

високого рівня довіри в суспільстві. В умовах зміни суспільних відносин, що 

нині переживає Україна, проблема довіри постає досить гостро та потребує 

врегулювання. 

Українські науковці проблемі довіри до НБУ не приділяли значної уваги. 

Серед наявних публікацій уваги варта робота О.В. Костюк, у якій висвітлено та 
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проаналізовано проблему монетарної комунікації НБУ в контексті проведення 

стабілізаційної політики [1].  

На думку Кейнса, грошова політика, спрямована на зниження 

довгострокової норми відсотка, може виявитися марною, якщо вона виглядає в 

очах суспільства експериментом або вважається схильною до змін.  

У загальному аспекті, під довірою до центрального банку розуміють його 

здатність управляти інфляційними очікуваннями економічних інституцій. 

Рівень довіри до центрального банку – це барометр ділової активності в країні, 

показник ефективності грошово-кредитних і в цілому економічних відносин в 

суспільстві. 

Довіра здатна впливати на ефективність стабілізаційної політики таким 

чином: якщо інформаційні сигнали центрального банку, якому довіряють, 

зрозумілі та більшою мірою сприймаються економічними агентами, тоді 

монетарний трансмісійний механізм буде більш ефективним [2].  

Якщо суб’єкти економіки будуть впевнені в майбутньому, довірятимуть 

суб’єктам фінансово-монетарного регулювання, вони охоче будуть 

реалізовувати власні економічні інтереси – відкривати депозити, інвестувати 

свої заощадження, а не ховати їх під подушку, розпочинати фінансові та 

інвестиційні проекти, враховуючи публічно проголошені фінансово-монетарні 

орієнтири та інше.  

Зовсім інша картина буде спостерігатися у випадку низького рівня довіри 

населення до монетарних органів. У даному випадку будь-які дії ЦБ можуть 

бути знівельовані негативними очікуваннями. Суб’єкти не будуть сприймати 

встановленні фінансово-монетарні орієнтири як дійсність і попри все будуть 

покладатися на минулий досвід. Існує ризик виникнення небажаного 

плюралізму думок щодо варіантів розвитку майбутніх подій, що значно 

підвищує ризик виникнення непрогнозованої реакції суб’єктів економіки на дії 

ЦБ і ускладнює умови прийняття рішення створюючи стан невизначеності [3].  
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У зарубіжних публікаціях на дану тему наводиться чимало факторів, що 

здатні впивати на рівень довіри населення до ЦБ. Наприклад, Йоанною 

Мацкевіч-Лузьяк наводить так фактори: транспарентність, незалежність, історія 

чесності, і на їх основі пропонує методику визначення рівня довіри до ЦБ [4]. 

7654321 1.01.02.02.02.01.01.0 CICICICICICICICI   ,                          (1) 

де CI – рівень довіри до центрального банку; CI1 – досягнення 

задекларованих цілей монетарної політики; CI2 – попередній рівень інфляції; 

CI3 – транспарентність монетарної політики; CI4 – незалежність центрального 

банку; CI5 – відповідальність; CI6 – ризик країни; CI7 – державний борг. 

Зазначимо, що рівень довіри до ЦБ знижується наступними чинниками: 

негативний минулий досвід; наслідки та залишкові ефекти кризових явищ; 

нестабільність економіки; негативна динаміки показників економічної 

діяльності країни; наявність негативних прогнозів щодо майбутніх періодів, які 

провокують інфляційні та девальваційні очікування; низький рівень фінансової 

грамотності населення, політика ЗМІ.  

Для підвищення рівня довіри до органу центрального банку та держави 

загалом необхідно: зміцнювати національну грошову одиницю шляхом 

збільшення обсягів золотовалютних резервів; розробляти та реалізовувати 

навчальні проекти з метою підвищення рівня економічної грамотності 

суспільства; вдосконалити інституційну структуру; підвищити рівень 

незалежності Національного банку від уряду; проведення соціально-

орієнтованої діяльності; забезпечення послідовності та доцільності монетарної 

політики. 

Список використаних джерел 

1. Костюк О.В. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив 

реалізації інфляційного таргетування / О.В. Костюк // Вісник НБУ. – 2009. 

– №2. – С. 20-27. 

2. Другов О. Сучасні аспекти формування довіри населення до 

Національного банку України / О. Другов // Вісник Національного банку 

України. – 2013. – № 1. – С. 32-35. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

434 

3. Алімпієв Є.В. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-

монетарної трансмісії в післякризовій економіці / Є.В. Алімпієв // 

Галицький економічний вісник. – 2012. – №4(37). – C. 96-103. 

4. Joanna Mackiewicz-Łyziak. Central bank credibility: determinants and 

measurement A cross-country study [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.595.4024&rep=rep1&

type=pdf. 

 

 

УДК 336. 7 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКВАЙРИНГУ 

В УКРАЇНІ 

Владислава Сивоконь, Ірина Фулитка 

Науковий керівник: 

Карпенко Т.В., викладач,спеціаліст вищої категорії  

ВСП Городищенський коледж 

Уманського національного університету садівництва 

 

Розвиток банківських фінансових послуг вимагає поглиблення його 

змісту та функцій. Забезпечення розвитку інноваційних технологій у 

фінансовому секторі економіки України проводиться, зокрема, через 

електронний фінансовий ринок, який визначається сукупністю обмінно-

перерозподільних відносин та реалізується у глобальній всесвітній мережі за 

допомогою платіжних систем.  

Діяльність платіжної системи повинна відповідати вимогам 

законодавства України. 

На державному рівні загальні засади функціонування платіжних систем в 

Україні регулюються Законами України «Про Національний банк України», 

«Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні», «Про поштовий зв’язок», іншими законодавчими актами України та 

нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема 

Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних 
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систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим 

постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43. 

З метою посилення захисту інтересів користувачів платіжних систем та 

надійності їх функціонування Національний банк України систематично 

здійснює оверсайт платіжних систем, зокрема, у цьому контексті проводиться 

оцінювання діяльності останніх, у першу чергу тих, що є важливими та 

соціально-важливими в Україні. Критеріями віднесення платіжної системи до 

певної категорії важливості є обсяги операцій та види послуг, що надаються 

системою. Комплексне оцінювання відбувається відповідно до Положення про 

нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, 

затвердженим постановою Правління Національного банку України №755, з 

використанням Методики комплексного оцінювання системно важливих 

платіжних систем, схваленої постановою Правління Національного банку 

України від 24. 09.2015 № 635 [1].  

Результатами дослідження встановлено, що через масове банкрутство 

банків бізнес-клієнти вимушені шукати нових партнерів. При цьому вигідним 

положенням вважають банки з державною часткою, банки іноземних 

банківських груп (відповідно рішення Правління НБУ від 10 лютого 2017 року 

№ 76-рш щодо критеріїв розподілу банків на групи). Така ситуація дозволяє 

кредитним установам диктувати свої умови співробітництва: підвищувати 

вартість РКО, еквайрингу, інкасації та ряду інших послуг, а також знижувати 

ставки за депозитами. Відмічено, що кількість клієнтів в банках з державною 

часткою та іноземним капіталом за 2015 рік зросло на 20%. Але існує і 

зворотній бік – ті банки, які не викликають довіри у клієнтів, вимушені 

демпінгу вати і залучати бізнес підвищеною дохідністю.  

Наслідком усіх цих процесів стало подорожчання банківських послуг для 

клієнтів [2]. 

Вимогами міжнародних платіжних систем встановлено, що з 1 січня 2016 

року усі термінали, які встановлюються у торгово-сервісних підприємствах 
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повинні забезпечуватися модулем для зчитування безконтактних платіжних 

засобів. 

Інструкцією Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон 

України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ визначено, що еквайрингом є послуга 

технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що 

здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній 

системі. 

Загальні вимоги Національного банку до емісії банками-резидентами, 

філіями іноземних банків електронних платіжних засобів і визначення  порядку 

здійснення операцій з їх використанням встановлені Положенням про порядок 

емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням 

(Постанова Правління Національного банку України 05.11.2014 № 705). Згідно 

цієї Постанови банк для здійснення емісії та еквайрингу електронних 

платіжних засобів, призначених для використання в Україні та за її межами, має 

право створювати внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи або 

укладати договори з платіжними організаціями платіжних систем про членство 

або про участь у цих системах. Порядок діяльності банку, пов’язаний з емісією 

електронних платіжних засобів та / або еквайрингом визначаються 

внутрішньобанківськими правилами. Емісія електронних платіжних засобів у 

межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною 

організацією платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих 

операцій (крім банків, які здійснюють емісію електронних платіжних засобів 

для використання в межах цих банків). Зокрема цією Постновою 

регламентовано еквайринг із використанням електронних платіжних засобів з 

умовою, що еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичними 

особами-резидентами, що уклали договір з платіжною організацією платіжної 

системи. 

Слід відмітити, що торговий еквайринг розвивається технологічно 

швидше інших банківських продуктів. Так, починаючи з 2015 року Ощадбанк, 
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УкрСиббанк та ПриватБанк реалізують безконтактну оплату проїзду в 

метрополітені, активно впроваджується самостійний розрахунок покупців через 

вендинг, в транспорті та парковках. Ринок інтернет – еквайрингу активно 

розвивається, але ще залищається нижчим від торгового, зокрема , з березня 

2016 року цю послугу пропонували ПриватБанк, Укрексимбанк, Ощадбанк, 

Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ПУМБ, Альфа-банк, «Південний» та 

Фідобанк. У середньому комісія складає 2,7-3% (до 5%) – в залежності від суми 

середнього чека та обороту онлайн-магазина за місяць. Наприклад, на комісію 

нижче 3% можуть розраховувати підприємства з оборотом від100 тис. грн за 

місяць або з чеком від 1000 гривень [2]. 

За даними Prostobiz.ua у 2015 році загальна кількість POS-терміналів на 

касах торгівельних мереж (еквайрингових апаратів) склала близько 168 тисяч 

терміналів, зокрема банками-лідерами є ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен 

Банк Аваль [3]. 

Зарахування платежу клієнтами товарів на рахунки торгово-сервісного 

підприємства і всіх еквайрів та інтернет-еквайрів проводиться на наступний 

день після дня здійснення оплати. Утримання комісії від обороту по терміналам 

здійснюється автоматично – завжди відразу після оплати. 

Залежність комісії від оборотів по терміналах існує майже у всіх еквайрів 

(виключення: ПриватБанк и Банк Кредит Днепро). 

Зростання популярності Інтернет-еквайрінгу цілком обгрунтований з 

точки зору цілого ряду переваг, які дає цей спосіб. Причому він однаково 

вигідний як клієнтам, так і віртуальним торговим майданчикам. Споживачі, в 

першу чергу, отримують бонус у вигляді набагато спрощеного способу оплати, 

ніж похід у поштове відділення, до спеціалізованого терміналу або у відділення 

необхідного банку. Також немає потреби в поповненні електронних гаманців, 

що за певних обставин може викликати ряд проблем . 

На сьогоднішній день, Інтернет-магазини користуються неймовірним 

попитом і популярністю, про це говорять суми придбань за рік, що 
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перевищують сотні мільярдів гривень. Як правило послугу Інтернет-еквайрингу 

надають банки-еквайєри [4]. 

Як і в будь-якої грошової операції, в Інтернет-еквайрингу існують як 

переваги, так і недоліки. І для кожної сторони цієї послуги вони різні, адже 

інтереси організації та споживача повністю відрізняються. Головною перевагою 

використання даної послуги для організації є, перш за все, той факт, що 

збільшуються обсяги продажів через значного числа спонтанних «легких» 

покупок і зменшуються число повернень, тому що свою покупку споживач 

отримує після оплати. Важливим є позбавлення від ризику отримати фальшиві 

гроші і надати жертвою шахраїв. Також для організації, безсумнівно, вигідно, 

що бізнес працює без перебоїв, перерв і вихідних [5]. 

Незважаючи на популярність у всьому світі, в Україні еквайринг сьогодні 

все ще перебуває на стадії розвитку. При цьому, останнім часом це одне з 

пріоритетних і найбільш інтенсивно розвиваються напрямків карткового 

бізнесу в Україні. Так, загальна кількість випущених банківських карток у 

країні вже перевищила чисельність населення з коефіцієнтом покриття більше 

одиниці. Звичайно, у розвинених європейських країнах і США даний показник 

вище в два, а в деяких з них – навіть у чотири рази [6]. 

Таким чином, основний стратегічний орієнтир вітчизняних банків з 

впровадження інновацій повинен бути спрямований на відновлення довіри 

економічних агентів до банківської системи. Банківські послуги є потужним 

інструментом соціально-економічного розвитку. Для економіки України в 

даний час істотним чинником подальшого зростання є роздрібний банківський 

бізнес, потенціал якого в частині забезпечення банківської системи 

довгостроковим стійким ресурсом, створення можливостей прискорення 

оборотності капіталу, а також задоволення попиту населення на дорогі товари. 

Тому, стратегія розвитку вітчизняного ринку банківських послуг повинна бути 

спрямована на розвиток існуючих секторів ринку та захоплення нових ніш, 
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таких як сектор еквайрингових послуг, що дозволить збільшити кількість 

клієнтів банку та зробити банківські послуги доступнішими. 
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Розвиток техніко-технологічної бази виробництва, що за належних умов 

господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, 

потребує значних інвестиційних ресурсів. На сучасному етапі 

господарювання для більшості його суб’єктів позначений різкий спад чи 
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припинення інвестування в виробництво за рахунок власних коштів. У разі 

тимчасового браку або нестачі власних інвестицій та сучасних засобів праці, 

організації та підприємства можуть скористатися для оновлення і  розвитку 

своєї технічної бази таким поширеним у світі методом фінансування, як 

фінансовий лізинг. 

Метою даної роботи є розробка напрямків розвитку фінансового лізингу 

у системі активізації інвестиційної діяльності. 

Законом України фінансовий лізинг трактується як «договір, згідно з 

яким лізингоотримувачу передається у користування на визначений договором 

термін майно (предмет лізингу), яке спеціально придбане лізингодавцем 

відповідно до визначених у договорі з лізингоотримувачем специфікації та 

умов, яке лізингоотримувач може отримати у власність після закінчення 

терміну користування ним та у випадку оплати повної визначеної договором 

ціни» [3]. 

Головним напрямком розвитку фінансового лізингу в Україні є створення 

лізингових компаній комерційними банками. 

Участь банків у створенні лізингової компанії має ряд переваг, а саме: 

можливість кредитування за рахунок залучених коштів, зменшення ризиків 

банку, що пов’язані із проведенням лізингових операцій. У свою чергу в 

банківських лізингових компаніях з’являється можливість отримання пільгових 

кредитів від своїх засновників, гарантій від банку, можливість отримання 

матеріально-технічної бази банку. При цьому скорочуються витрати на 

функціонування офісу компанії, коли його розміщено на території банку. 

Задовольняючи значні кредитні потреби лізингових компаній, банки тим самим 

отримують можливість впливати на масштаби, напрями та обсяги лізингових 

операцій, а отже на розвиток конкретних видів лізингу та лізингового бізнесу в 

цілому. 

Станом на 30.09.2016 до Переліку юридичних осіб, які мають право 

надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, 
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внесено інформацію про 240 юридичних осіб – лізингодавців та до Державного 

реєстру фінансових установ внесено інформацію про 406 фінансові компанії, 

що надають послуги фінансового лізингу [4]. 

Протягом 9 місяців 2016 року фінансовими компаніями та юридичними 

особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із 

законодавством надавати фінансові послуги, укладено 7401 договір 

фінансового лізингу на суму 7772,7 млн грн. 

На сучасному етапі лізингові послуги доводять свою ефективність для 

лізингоотримувачів і прибутковість для лізингодавців, та активно 

використовуються в різних галузях вітчизняного господарства. 

За підсумками 9 місяців 2015-2016 року найбільшими споживачами 

лізингових послуг є, рис. 1 : 

 

Рис. 1 Найбільші споживачі лізингових послуг 

*складено автором за даними [1] 

 

Розвиток банківської лізингової діяльності в Україні гальмується низкою 

причин, серед яких вагоме місце займає недостатність ресурсного потенціалу 

банків. З одного боку, банківський сектор України демонструє відповідні темпи 

зростання і є найбільш розвиненим порівняно з іншими секторами. З другого − 

обсяги та структура власного капіталу, зобов’язань та активів банків свідчать, 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

442 

що вони є замалими порівняно з потребами економіки країни і, у тому числі 

ринку лізингу [2]. 

Для розвитку ринку лізингових послуг необхідно: 

1. Розробити законодавство щодо створення позабюджетних місцевих 

цільових фондів, призначених для довгострокового(3-5 років) фінансування 

оновлення основних засобів у галузях соціальної інфраструктури (охорона 

здоров’я, комунальне господарство) іншими, ніж купівля, інвестиційними 

механізмами. 

2. Розробити механізми рефінансування портфелів лізингових угод, 

зокрема, через процедури їх продажу та сек’юритизації (стандартизації 

лізингових угод з наступним випуском цінних паперів під забезпечення пакетів 

стандартизованих лізингових угод), застосування лізингу в державних 

інвестиційних проектах. 

3. Впровадити диференційований підхід щодо оподаткування 

прибутку комерційного банку залежно від напрямів та обсягів здійснення 

лізингу: зниження у випадку надання в лізинг засобів виробництва 

підприємствам у пріоритетних сферах економіки терміном понад 5 років, а у 

разі відсутності таких вкладень – залишити ставку оподаткування незмінною. 

4. Розробити відповідні механізми щодо: зниження вартості 

кредитних ресурсів, що сприятиме ефективності лізингових операцій; зниження 

вартості нотаріальних послуг з оформленням договорів лізингу з метою 

послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди. 

З огляду на нинішню економічну ситуацію в Україні, зокрема на стан 

фінансового сектору, не можна не визнати, що потреба в лізингу стоїть дуже 

гостро. Адже активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню 

основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх 

джерел фінансування інвестицій. Крім цього, розвиток лізингу стимулюватиме 

підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення 

конкурентного середовища між джерелами фінансування. Також лізинг в 
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Україні допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Це, у свою чергу, 

призведе до багатьох позитивних змін в економіці. 
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Останнім часом виросла наукова і практична зацікавленість до 

транскордонної співпраці як однієї із форм розв’язання глобалізаційних 

проблем на міжрегіональному рівні. Поглиблення транскордонної співпраці 

відкриває нові можливості для активізації господарської діяльності на 

периферійних територіях й підвищення їх конкурентоспроможності шляхом 

мобілізації природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій. В рамках цієї 

співпраці активно почали утворюватися єврорегіони, як форма співробітництва 

між територіями різних країн.  

Теоретичним і практичним питанням транскордонної співпраці присвячені 

праці таких дослідників, як П. Біленький, З. Варналій, М. Долішній, 
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Ю. Макогон, В. Пила, І. Студенніков, Т. Терещенко та ін. Водночас, ця тема є 

актуальною нині з огляду на те, що транскордонне співробітництво в першу 

чергу може вирішити такі важливі питання, як охорона довкілля, розвиток 

економічних та політичних відносин, НТР та НТП, а також реалізація спільних 

програм на міжнародному рівні.  

Узагальнення досвіду транскордонного співробітництва країн – членів ЄС 

і їх сусідів – важлива база для реалізації стратегії України щодо вступу до ЄС. 

Динаміка розвитку єврорегіонального співробітництва свідчить про значну її 

активізацію, пов’язану, передусім, з реалізацією загальноєвропейської мети – 

розмиття кордонів між країнами – членами та усунення диспропорцій розвитку 

центральних регіонів у кожній державі.  

У Європі розвиток прикордонного співробітництва розпочався у 50-х 

роках. Найбільший досвід такого співробітництва мають регіони, які 

розташовані вздовж північних, західних і південних кордонів Федеративної 

Республіки Німеччини і в скандинавських країнах. Значний внесок у сферу 

транскордонного співробітництва має сусідня нам Польща. На її кордонах було 

створено і діють 18 єврорегіонів. Вони поділяються на дві групи. До першої 

відносяться створені на кордонах Німеччини та Чехії. До другої – на кордонах 

Словаччини, України, Білорусі. Так на кордонах Польщі та Німеччини 

проходять більш динамічні інтеграційні процеси («Ніса», «Шпрее-Ніса-Бубр», 

«Про Європа Віадріна», «Померанія»). Польща вбачала розвиток 

єврорегіональної співпраці на західному кордоні засобом входження до НАТО 

та ЄС, тоді як Німеччина мала на меті отримати додаткові кошти від ЄС на 

розвиток своїх прикордонних територій [2]. 

Україна має вигідне геополітичне положення тому має значні потенційні 

можливості щодо розвитку транскордонного співробітництва, так як 19 із 27 

регіонів є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим поміж 

європейських країн. Особливістю транскордонної співпраці України є те, що 

вона здійснюється не тільки на кордонах України з країнами ЄС, а також і на 
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кордонах з країнами які не є членами Європейського Союзу, − Російською 

Федерацією, Білоруссю та Молдовою.  

Найбільш вагомою та поширеною формою транскордонної співпраці 

залишаються єврорегіони. Єврорегіон – це прикордонна зона, охоплена 

взаємодією двох або більше держав. Розвиток єврорегіонів на території України 

здійснюється відповідно до вимог актів законодавства, зокрема Законів України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-12 від 03.01.2017, «Про 

транскордонне співробітництво» № 1861-15 від 02.12.2012, «Про міжнародні 

договори України» № 1906-15 від 20.07.2014 та Угоди про партнерство і 

співробітництво між Європейськими співтовариствами та ін. [1].  

На території України як на західних, так і східних кордонах створено такі 

єврорегіони: «Карпатський», «Буг», «Верхній Прут», «Нижній Дунай», 

«Дністер», «Дніпро», «Слобожанщина», «Донбас», «Ярославна», «Чорне море», 

але їх діяльність не зробила значний внесок у розвиток держави.  

Серед основних цілей створення єврорегіонів є організація та 

координація спільної діяльності, сприяти економічній, науковій, екологічній, 

освітній співпраці, а також підтримка розвитку прикордонної інфраструктури 

сусідніх територій та багатостороннє співробітництво країн-учасників. 

Основні проблеми, які впливають на ефективний розвиток єврорегіонів є: 

низьке фінансування; недостатній рівень розвитку прикордонної 

інфраструктури; недосконалість нормативно-правового забезпечення; значні 

диспропорції в розвитку інфраструктури; високі рівні митних тарифів. 

Головними завданнями щодо подальшого розвитку єврорегіонів є: 

сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів 

України; підвищення стандартів та якості життя, охорона довкілля; посилення 

інституційної спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні 

транскордонного співробітництва; сприяння створенню умов та визначення 

інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу.  
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Аналіз світового досвіду транскордонного співробітництва свідчить, що 

основна роль полягає у розробці стратегії, спільного бачення розвитку 

транскордонного регіону, визначенні пріоритетів, забезпеченні їх фінансування 

та подальшого здійснення моніторингу виконання поставлених завдань.  

У підсумку можна сказати, що функціонування єврорегіонів на території 

України відбувається із значними ускладненнями. Тому розвиток 

транскордонного співробітництва має важливе значення для розв’язання 

проблем прикордонних територій, сприятиме здійсненню господарської 

діяльності та прискоренню суспільно-культурних змін, що є необхідною 

запорукою налагодження добросусідських відносин. Але новим викликом став 

конфлікт на Сході України, тому реалізація прикордонними регіонами проектів 

транскордонного співробітництва з Російською Федерацією є неможливою. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, тим фактом, що у 

сучасну епоху зайнятість стала однією з гострих соціально-економічних 
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проблем, що хвилюють і державу, і суспільство. За даними ООН сьогодні в 

світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має тимчасовий чи 

сезонний заробіток. З кожним роком її  гострота не тільки зростає, але й 

навпаки збільшується в геометричній прогресії. 

Вагомий внесок у дослідження проблем зайнятості молоді в Україні 

зробили такі вчені: Гордон Л.А., Бреєв Б.Д., Лібанова Е.М., Павленков В.А., 

Кравченко А.І., Тощенко Ж.Т. 

Метою дослідження є аналіз безробіття в Україні його причини та 

наслідки, пошук шляхів подолання незайнятості. 

Одним із основних показників для узагальнення стану економіки, для 

оцінки його ефективності є безробіття, при переході до ринкової економіки 

відбулося неминуче звільнення працівників з фірм і підприємств, та 

поповнення ними численного табору безробітних. Сотні і навіть декілька тисяч 

людей в Україні залишилися в прямому розумінні викинутими на вулицю, але 

лише п’ята частка з них мають статус безробітного офіційно. 

Підвищення безробіття створює величезний ряд проблем: бюджет втрачає 

поповнення від платників податків, реорганізація всієї економіки, знижується 

купівельна спроможність населення, відбувається зростання суспільної 

напруги, з’являються не заплановані витрати на підтримку безробітних. 

Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має 

змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати 

(винагороди) як джерела існування, або ж стан економіки коли пропозиція 

робочих місць значно менша за попит [1]. 

У наш час відбувається зрушення рівноваги попиту та пропозиції, 

поглиблюється соціальна нестабільність, нераціональний розподіл суспільних 

ресурсів, підвищення рівня злочинності, поширення кількості незахищених 

верств населення та ряду негативних соціально-економічних наслідків, 

спричинених відсутністю необхідних робочих місць в нашій країні. 
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Безробіття є глобальною проблемою, значною мірою її формують такі 

чинники: 

 уповільнення темпу розвитку та негативні зрушення в економіці; 

 науково-технічний прогрес (науково-технічна революція); 

 сезонна схильність на виробництві; 

 знецінення грошей (інфляція) і недосконале трудове законодавство; 

 низький рівень кваліфікації працівників та перепідготовки; 

 демографічні процеси («відтік мізків», міграції на роботу за кордон). 

Таке явище, як «відтік мізків» трактується як еміграція 

висококваліфікованих працівників з однієї країни в іншу, найчастіше з менш 

розвиненої до високорозвиненої. Це явище може не тільки вивести людський 

капітал з країни, а й створити перешкоди для його розвитку в майбутні роки, 

знизити податкові надходження та звести до нуля соціальні інвестиції в 

нинішню освіту. 

В Україні майже півмільйона офіційних безробітних, в грудні 2016 року 

рівень безробіття порівняно з попереднім місяцем збільшився і склав 1,5%. У 

цей період в Державній службі зайнятості було зареєстровано 390,8 тис. 

безробітних (проти 337,9 тис. місяцем раніше). Таким чином, кількість 

безробітних збільшилася на 52,9 тис. осіб. При цьому 317,1 тис. осіб з числа 

зареєстрованих безробітних отримували допомогу по безробіттю [2]. 

Система забезпеченості кадрами має гнучко реагувати на зміни потреб 

виробництва, що виявляються на ринку праці. Необхідно впровадити високий 

рівень регулювання зайнятості, та спрямувати такі основні позиції на шляхи 

подолання даної проблеми:  

 зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих 

місць; 

 створення необхідних умов для росту самозайнятості;  

 забезпечення спеціальними службами зайнятості перенавчання або 

підвищення кваліфікації кадрів; 
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 створення сприятливого інвестиційного клімату в країні; 

 надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати 

додатково зайнятим на виробництві; 

 створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для 

технічного переобладнання і розширення підприємств [3]. 

Отже, для кардинального вирішення проблем безробіття треба докорінно 

змінювати політику зайнятості. Можна стверджувати, що позитивних наслідків 

безробіття значно менше, ніж негативних, вони більш масштабніші та 

становлять загрозу національному розвитку і національній безпеці країни. Тому 

з впровадженням запропонованих заходів, ми зможемо досягти зменшення 

рівня безробіття, збільшення кількості працевлаштованого населення, як 

результат покращення економічної і соціальної ситуації, але ще багато проблем 

залишаються не розв’язаними: поява тіньової зайнятості, проблема 

працевлаштування молодого покоління та проблема бідності населення. 
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На сьогоднішній день однією з основних передумов розвитку економіки 

України та забезпечення її стабільності є ефективне функціонування податкової 

системи. Непрямі податки мають вирішальний вплив у формуванні податкової 

політики держави та створення правових основ ринкової економіки. За 

показниками Зведеного бюджету в Україні за 2016 рік, найбільшу частку 

займають непрямі податки – 56,7%, з яких ПДВ – 38,5%, тобто це дає підстави 

стверджувати, що ПДВ є одним з основних бюджетоутворюючих податків [2]. 

Податок на додану вартість – непрямий податок, який нараховується і 

сплачується згідно Податкового кодексу України. [1]. Він є регулятором 

перерозподілу суспільних благ, забезпечення стабільності надходження доходів 

у державний бюджет України, раціонального розподілу податку, що сприяє 

дотриманню економічної та юридичної рівності платників податків.   

З 1 січня 2015 року в Україні почала працювати система електронного 

адміністрування податку на додану вартість. Система електронного 

адміністрування передбачає: застосування електронних рахунків для сплати 

узгодженого податкового зобов’язання за ПДВ, подання декларації з ПДВ 

виключно в електронній формі, складання податкових накладних в електронній 

формі з обов’язковою реєстрацією в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Сутність такого адміністрування полягає в тому, що платникам податку 

автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість [4]. Електронний рахунок – рахунок, відкритий 

платнику податку в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з 
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власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, 

на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та / або 

розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової 

накладної в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету 

узгоджених податкових зобов’язань з цього податку. У день відкриття ПДВ-

рахунку Казначейство направляє до ДФС повідомлення про відкриття рахунку. 

ДФС здійснює взяття ПДВ-рахунку на облік, направляє повідомлення про 

взяття на облік до Казначейства та повідомляє платника податку про реквізити 

його ПДВ-рахунку. Для обліку коштів на рахунку в системі електронного 

адміністрування призначений аналітичний рахунок бухгалтерського обліку 315 

«Спеціальні рахунки в нaціональній валюті». При цьому складаються та 

проводяться наступні господарські операції: 

 поповнення електронного рахунку ПДВ грошовими коштами (ДТ 

315 – Кт 311); 

 списання коштів з електронного рахунку ПДВ в рахунок сплати 

податку за звітний період (Дт 641 – Кт 315); 

 повернення надмірно перерахованих коштів з електронного рахунку 

ПДВ на поточний рахунок платника податку (Дт311 – Кт 315) [3]. 

Зміни, що внесені до Податкового кодексу України, роблять 

адміністрування ПДВ зручним і ефективним. Даний механізм здійснення обліку 

ПДВ зменшує обсяг «тіньової» економіки, створює умови для унеможливлення 

отримання незаконного бюджетного відшкодування, забезпечує якісний 

контроль надходжень до державного бюджету. В запровадженні нового 

порядку позитивним є зменшення впливу людського фактору та зменшення 

рівня корупції. 

Недоліками системи електронного адміністрування є наступне: 

 у разі, якщо контрагент не зареєстрував податкову накладну, 

платник податків буде змушений сплатити ПДВ за нього, адже не зможе 
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сформувати податковий кредит, навіть за умови перерахування постачальнику 

грошових коштів з ПДВ; 

 у платників ПДВ завчасно вилучаються кошти з обороту, що 

загострить проблему нестачі ліквідності; 

 під час проведення операцій, пов’язаних з відвантаженням товару 

чи отриманням коштів від покупців, сума на яку платник податків на додану 

вартість має право зареєструвати податкові накладні розраховується за 

формулою, виходячи з якої відбувається співставлення суми податкової 

накладної з її лімітом реєстрації. У випадку, коли сума податкової накладної 

перевищує ліміт реєстрації, реєстрація в Єдиному реєстрі не відбувається, а 

перевищення встановленого строку податкових накладних призводить до 

застосування штрафних санкцій, що зростають пропорційно до строку 

реєстрації. 

Отже, на основі проведеного дослідження можемо стверджувати наступне: 

впровадження електронної системи адміністрування податку на додану вартість 

є позитивним кроком у сфері адміністрування ПДВ, але для вдосконалення 

роботи у ній потрібно провести певні реформи та подолати суттєві недоліки. 
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Протягом тривалого часу в Україні відбувається негативний процес 

зменшення кількості сільських населених пунктів. І тільки в одному регіоні 

спостерігається зворотнє, і це саме Закарпаття. По-перше, Закарпаття є 

найменш урбанізованим регіоном України, лише 36,6% мешканців регіону 

проживають у містах, по-друге, за останні 25 років цей показник впав на 4%, 

тоді як у всіх інших українських регіонах навпаки – виріс [1]. 

Ці зміни призвели до екологічного руху, що отримав назву екосіл або 

екопоселень. Прихильники руху цієї альтернативної моделі життя вбачають 

свою мету у створенні та збереженні екологічно чистого простору. Це 

середовище, у якому люди харчуються за рахунок органічного сільського 

господарства, розумно споживають енергію й загалом живуть в гармонії з 

природою. Витоки виникнення екопоселень пов’язують зі створенням сталих і 

утопічних спільнот. У 60-х роках були створені хіпі-комуни «Фіндхорн» у 

Шотландії й «Східний вітер» у США. 

Для України екопоселення є більш незвичним явищем, ніж на Заході. 

Історично українці не мали багатого досвіду створення комун і альтернативних 

спільнот. Проте наприкінці 90-х ідея екосіл поширюється і в нас. 

Загальноприйнята в світі модель екопоселення передбачає створення 

життєздатної спільноти, котра прагнутиме захисту та відновлення довкілля, а 

також знайде прийнятну схему взаємодії з зовнішнім світом. Важливим тут 

буде не лише екологічний аспект, а й соціальний (комфортне життя людини, 

можливість будь-коли залишити поселення) та економічний (економічна 

сталість спільноти, забезпечення зайнятості жителів). 
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Дуже важливим є освітній аспект – до екопоселень на Заході 

переселяються люди з досвідом виживання в місті, непристосовані до життя на 

природі, тому для них створюють кількатижневі курси екологічного 

будівництва, органічного землеробства, ефективного побуту тощо. 

Всесвітня мережа екопоселень нараховує трохи більше 400 екопоселень у 

всьому світі. Жодного українського екопоселення в списках немає. 

В Україну ідея екопоселень парадоксальним чином проникла не з Заходу, 

а зі Сходу – з Росії. Все почалося наприкінці 90-х після друку книжок 

Володимира Мегре, колишнього президента міжрегіональної асоціації 

підприємців Росії. 

Подібна площина координат змінює і ключові поняття. Відтак 

екопоселення сприймаються радше як сукупність родових маєтків – цілісних 

неподільних земельних ділянок площею не менше 1 га на 1 родину. Мета – 

повне самозабезпечення родиною самої себе [2]. 

В Україні перший родовий маєток було створено у 2004 році в с. 

Ромашки, недалеко від Трахтемирівського півострова (Черкаська обл.). 

Куплені у 2004-2005 роках помешкання з прилеглими територіями 

коштували по пару сотень доларів, але вже в 2006 році ціни на тамтешню 

нерухомість сягали до 2 тисяч доларів. 

У с. Ромашки приїздять люди, котрі не прагнуть жити у розкоші, не 

прагнуть до розваг і задоволень матеріального тіла, не прагнуть до легкості в 

побуті, але прагнуть до свободи, не хочуть бути зобов’язаними заробляти 

гроші. 

Найголовнішою проблемою екопоселення є організація освіти. На їхню 

думку, немає сенсу розвивати розумові здібності дитини до 9 років – варто 

слідкувати лише за розвитком душі, виховувати любов до природи.  

Але в Україні освіта з 1 по 9 клас є обов’язковою. Вирішувати цю 

проблему ромашківці збираються за допомогою екстернатів - у сусідньому селі 
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є школа. В їхніх подальших планах створення власної школи, де людина 

вчилася б тому, що їй потрібно. Це має бути не дуже складно [3]. 

Нині в Україні набуває розвитку створення екологічних поселень на 

основі розвитку родових садиб у сільській місцевості. Відповідно до 

проведеного аналізу, незважаючи на те, що у нашій країні розвиток руху зі 

створення родових садиб знаходиться на початковій стадії, кількість таких 

екопоселень має тенденцію до зростання. Так, згідно проведеного аналізу, 

незважаючи на велику плинність членів екопоселень, в Україні вже сформовано 

ядро щодо розвитку цієї форми організації сільських поселень. 
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Інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства, яка 

регламентує взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої, 

соціальної, організаційної та економічної діяльності в процесі реалізації 
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нововведень. Інноваційна політика свідчить про ставлення керівництва до 

інноваційної діяльності підприємства, визначає її цілі, напрями, функції та 

організаційні форми.  

Ефективна інноваційна політика дозволяє забезпечити стійке економічне 

зростання, засноване на використанні науково-технічного потенціалу, а також 

зайняти місце в міжнародному високотехнологічному секторі економіки. 

Конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку є 

основною проблемою, так як безліч компаній випускають однорідну продукцію 

для задоволення одних і тих же потреб покупців. У зв’язку з цим пріоритетним 

стає адекватна оцінка науково-інноваційного потенціалу виробників і його 

ефективна реалізація в довгостроковій стратегії розвитку підприємства, 

націленої на посилення своїх конкурентних переваг.  

До основних системних проблем в промисловому секторі України слід 

віднести: технологічне відставання галузі; відсутність особливої політики 

стимулювання науково-інноваційної діяльності на підприємстві і низький обсяг 

її фінансування; висока тривалість терміну окупності проектів. 

У сфері виробництва накопичений значний досвід управління 

інноваційними процесами. Однак багато аспектів, що стосуються сутності 

управління інноваційною політикою, як і раніше є невирішеними: потрібно 

визначення принципів, виявлення чинників, що забезпечують ефективне 

управління інноваційною політикою; відсутній єдиний підхід до формування 

системи управління інноваційною політикою і оцінці ефективності її 

функціонування [1].  

Інноваційна політика розглядається як сукупність взаємопов’язаних 

етапів комерціалізації ідеї, що приносить ряд ефектів і забезпечує становлення 

світового гравця на ринку. В основу побудови моделі управління інноваційною 

політикою покладені: підхід до інноваційної політики як до соціально-

економічного процесу, в якому взаємодіють науковий і технічний потенціал 

підприємства та економічна система; визнання підприємства як головної 
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дійової суб’єкта інноваційної діяльності, потенціал якого спрямований на 

формування стійких конкурентних переваг; визнання необхідності управління 

інноваційною політикою підприємства, що сприяє підвищенню її 

результативності на основі системності та комплексності.  

Запропонована модель управління інноваційною політикою (рис. 1), 

дозволяє сформувати цілісне сприйняття процесу, спрямованого на 

забезпечення його перманентності, гнучкості та ефективності.  

 

Рис. 1 Модель системи управління інноваційною політикою [2]. 

 

З огляду на пропоновану схему, система управління складається з трьох 

взаємопов’язаних контурів, вбудованих в зовнішнє середовище: перший 

визначає цілі формування інноваційною політикою підприємства, другий і 

третій є суб’єкт і об’єкт управління. 

Що стосується об’єкта управління, то вона виражається як інноваційна 

діяльність підприємства, що з точки зору системного аналізу характеризується: 

цілеспрямованістю і керованістю; наявністю великого числа структурних 

елементів, входів і виходів, різноманітних функцій, що, в свою чергу, 

обумовлено значним різноманіттям процесів інноваційної діяльності; 

присутністю складних і переплітаються відносин між структурними 

Цілі: забезпечення інноваційного розвитку і його 

конкурентоспроможності 

Задачі: підвищення рівня прогресивності технологій; 

скорочення виробничого циклу; формування та 

розвиток науково-інноваційного потенціалу 
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елементами, що призводять до того, що зміни в одних, спричиняють зміни в 

інших.  

У якості керуючої системи у цьому випадку виступають суб’єкти, що 

визначають інноваційні процеси підприємства. Керуюча підсистема складна, 

складається з великої кількості структурних елементів, взаємопов’язаних між 

собою і впливають на об’єкт управління [3]. 

Суб’єкти, власники, керівники (топ-менеджмент), керівники і фахівці 

підрозділів і служб підприємства, що опікуються інноваційною сферою 

формують інформаційні потреби, функціональні зв’язки, вживають адекватних 

управлінські рішення, спрямовані на розвиток науково-інноваційного 

потенціалу підприємства і комерціалізацію інновацій. Взаємозв’язок і взаємодія 

підсистем забезпечують досягнення поставлених перед підприємством цілей 

інноваційного розвитку. Сполучною ланкою між підсистемами виступають 

функції управління. До функцій управління інноваційною діяльністю 

відносяться: планування – це проектна діяльність, складання бізнес-планів, 

сітьових графіків НДР; організація – технічна підготовка виробництва, 

створення проектних груп, тимчасових творчих колективів; мотивація – це 

стимулювання учасників інноваційного проекту; кредитування, інвестування 

протягом усього інноваційного циклу – від виникнення інновації і до її 

виведення на ринок; контроль – моніторинг, оцінка, регулювання інноваційних 

процесів, що протікають на підприємстві.  

Таким чином, запропонована модель управління інноваційною політикою 

підприємства забезпечить: взаємозв’язок між різними етапами інноваційної 

діяльності; координацію діяльності підрозділів, відповідальних за розробку і 

виведення інновацій на ринок; скорочення тривалості циклу інноваційних 

проектів; мотивацію менеджменту різних рівнів в інноваційному розвитку 

підприємства; системність в реалізації інноваційної політики підприємства. 
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В умовах сучасного розвитку економічних процесів, інновації – не просто 

одне з явищ, що визначає економічне піднесення, розвиток, структурні зміни 

тощо. Інновації стали основою сучасного піднесення та розвитку в багатьох 

сферах економіки, зокрема і в сфері банківництва.  

Потенціал для банків в сфері інноваційного розвитку забезпечує стрімкий 

розвиток сучасних революційних технологій, а також, це і розвиток ринку їх 

масового збуту та сфери прикладного використання. У світлі відповідних 

тенденцій клієнтоорієнтованість, як основна складова стратегії інноваційного 

розвитку, поступово змістила акценти від потреби конкурувати шляхом 

проведення ефективних рекламних кампаній, до удосконалення продукту, або 

розробки нових продуктів та послуг, що базуватимуться на принципово нових 

платформах. 
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Останнім часом у банківській сфері України відбуваються суттєві 

структурні зрушення. Вітчизняні банківські установи вимушені переглядати 

умови ведення бізнесу та формувати стратегію інноваційного розвитку банку, 

що базується на клієнтоорієнтованості. У світлі відповідних тенденцій, пошук 

шляхів забезпечення розвиток банківських інновацій набули надзвичайної 

актуальності як у фінансовому бізнес-середовищі, так і в сфері академічних та 

наукових інституцій. 

Загалом, банківська інновація визначається як результат новаторської 

діяльності банків, що має матеріальне вираження у вигляді нового продукту, 

послуги чи технології. Інноваційна діяльність банків пов’язана із зміною 

зовнішнього середовища банківського сектора та призводить до реорганізації 

бізнес-процесів і створення нових ресурсів, результатом чого є підвищення 

стратегічних конкурентних переваг банку [1, с. 108-109]. Тенденції  

інноваційного розвитку в сфері фінансів обумовлені чисельними факторами 

(рис. 1) [6, с. 73].  

Сприятливий 

інноваційний

клімат

Суб’єкти, 

схильні до

інноваційної 

діяльності

Інноваційні

фінансові 

ресурси

Фінансові

інновації

МЕГАРІВЕНЬ 

1. Світовий поріг знань; 2. Глобальні ризики; 3. Глобалізація та підвищена волатильність ринків; 4. Існування на ринках 

можливостей для арбітражу; 5. Технологічні досягнення в сфері обробки інформації та телекомунікації

МАКРОРІВЕНЬ

1. Накопичення національного багатства; 2. Принципи регулювання; 3. Особливості

віросповідання; 4. Етичні норми поведінки суб’єктів господарювання; 5. Ризики

МІКРОРІВЕНЬ

1. Податки; Ризики; Агентські питання та

інформаційна асиметрія; 5. Необхідність

мінімізувати трансакційні, маркетингові витрати

та витрати пошуку; 6. Сегментація ринків;

7. Конкуренція; 8. Суб’єктивні інтереси інсайдерів

тощо

 

Рис. 1 Рівні прояву факторів, які сприяють виникненню фінансових інновацій 

Джерело: [6] 
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В умовах клієнтоорієнтованої стратегії інноваційного розвитку банку 

досягнення максимального ефекту стабільної прибутковості нерозривно 

пов’язане з клієнтом. Клієнт став рушійною силою розвитку банківських 

інновацій. Інтегрованість людини в сучасні процеси автоматизації та 

інформатизації відображується і на діяльності банків. Інновації в комунікаціях 

та каналах продажу збільшують обсяг інформації, доступної для споживачів, і 

дозволяють їм обирати з широкого спектру продуктів і послуг без географічних 

обмежень. Окрім того, технології дистанційного управління рахунками, 

зокрема мобільний банкінг, інтернет-банкінг тощо, дають змогу здійснювати 

різноманітні банківські операції без відвідування відділень банку, і, тим самим 

економити власний час [2].  

Новим трендом у банківських інноваціях є зближення банків з 

соціальними мережами. Так, компанія Socure розробила програму Perceive, що 

використовує біометричні параметри клієнта для його авторизації в програмі 

мобільного банкінгу. Система вивчає зображення клієнта, зроблене на 

смартфон та зіставляє зображення фотографією в мережах Facebook, Twitter і 

WhatsApp. Після перевірки система ухвалює платіж, або включає сигнал 

тривоги. На даний час систему використовують декілька Лондонських банків в 

режимі тестування, у 2015 р. почала інтегрувати свої фінансові системи в 

сучасні соціальні мережі кенійська банківська група NIC [3]. 

В основному, інновації банківської діяльності в Україні є залученими з 

досвіду західних партнерів. Так, в Україні впроваджується система онлайн-

верифікації BankID. Система є спільним проектом «ПриватБанку» та 

«Ощадбанку» та є аналогом систем, які досить давно використовуються в 

Великобританії, Швеції та Фінляндії. Система дозволяє підтвердити особу 

користувача в інтернеті, використовуючи його банківські дані, і працює за 

принципом верифікації через Facebook. Ця інноваційна програма дозволяє 
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запобігати шахрайництву з банківськими рахунками та пластиковими картками 

[4]. 

Багато зарубіжних і вітчизняних учених схиляються до думки, що в 

найближчому майбутньому інновації стосуватимуться розвитку дистанційного 

обслуговування клієнтів, тобто технологія альтернативних каналів продажів 

дедалі глибше проникатимуть до банківського сектору; збільшуватиметься 

функціонал платіжної картки, яка, у перспективі, перетвориться на 

універсальний високотехнологічний засіб, де буде зібрано та синхронізовано 

ключі доступу до бонусів, партнерських програм, програм лояльності, кредитів, 

валютообмінних операцій, грошових переказів тощо [5]. 

Отже, інновації у сучасному банківському секторі України відіграють 

ключову роль, слідують світовим тенденціям та дають змогу підвищити 

привабливість вітчизняних банків для клієнтів, що, у свою чергу сприятиме 

зміцненню банківської системи країни та її економічного становища в цілому. 
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Рeсурсний потeнціал банківської систeми має вирішальнe значeння як для 

стабілізації поточного соціально-eкономічного стану, так і для прийняття 

важливих стратeгічних рішeнь щодо подальшого розвитку будь-якої країни. 

Роль рeсурсного забeзпeчeння є важливою і для самих банків, оскільки від 

обсягу і структури рeсурсів напряму залeжать масштаби їх активних опeрацій, 

а, отжe, розміри їх доходів і прибутків, що є основою успішної майбутньої 

діяльності.  

Оптимальна структура рeсурсної бази  підтримує фінансову стійкість 

окрeмих банків та забeзпeчує стабільнe функціонування банківської систeми в 

цілому. Комeрційним банкам нeобхідно мати сукупність рeсурсів, достатніх як 

для крeдитування клієнтів, так і для розвитку інвeстиційної діяльності, 

формування пeвних рeзeрвів та підтримки власної ліквідності. Таким чином, 

досліджeння особливостeй формування рeсурсної бази банків в умовах 

становлeння нових парамeтрів суспільно-eкономічного життя є актуальним 

науковим завданням. 

Для забезпечення оптимальної ресурсної бази на основі депозитних 

джерел в сучасних економічних умовах доцільно застосовувати новітні 
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інструмeнти аналізу депозитної політики, одним із яких є бeнчмаркінг. 

Бeнчмаркінг дeпозитної політики – цe порівняння своїх дeпозитних показників 

з показниками банків конкурeнтів, особливо з банками лідeрами та 

впроваджeння їх найкращих мeтодів роботи у своїй діяльності. 

Основною мeтою бeнчмаркінгу є визначeння відмінностeй в порівнянні з 

eталоном, визначeння причин цих відмінностeй та виявлeння можливостeй 

щодо вдосконалeння власної дeпозитної політики.  

Для eфeктивності розробки дeпозитної політики банк можe застосовувати 

різні види бeнчмаркінгу (табл. 1) [1]. 

Бeнчмаркінг повинeн розглядатися нe тільки як інструмeнт для збору 

інформації. Якщо враховувати, що в даному процeсі задіяна вeлика кількість 

кваліфікованих працівників банку, тоді вдається одeржати вeлику кількість 

корисних пропозицій, які вплинуть на формування eфeктивнішої дeпозитної 

стратeгії.  

Таблиця 1 

Види бeнчмаркінгу 

Вид Характeристика 

Внутрішній 
Аналіз та порівняння дeпозитних продуктів одного й того самого 

банку. 

Функціональний 

Банком аналізуються завдання, інструмeнти, процeс дeпозитної 

політики банків, які нe являються конкурeнтами, алe розробка цих 

завдань дужe схожа з даним банком. У рeзультаті банки разом 

вдосконалюються. 

Конкурeнтний 
Аналіз політики банків-конкурeнтів на основі інформації, яку вони 

самі поширюють та інформації від їх клієнтів. 

Бeнчмаркінг 

процeсів 

Розгляд дeпозитної політики в банках, що мають кращі досягнeння в 

її рeалізації, рeзультати нe порівнюються з власними. 

Зовнішній 

Аналіз та порівняння дeпозитних продуктів кількох банків між 

якими партнeрські стосунки, відмова від конкурeнції, з мeтою 

надання допомоги один одному. 

Джерело: Розроблено автором на основі [2] 

 

Таким чином, основними напрямками, які повинeн врахувати банк у 

практичній діяльності при розробці дeпозитної політики є:  
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– підвищeння привабливості умов вкладів шляхом пeрeгляду діючих 

відсоткових ставок в сторону збільшeння до рівня лідeрів ринку; 

– дифeрeнціація вкладів тeриторіальними управліннями банку з 

врахуванням спeцифіки рeгіону; 

– рeклама послуг банку з мeтою стимулювання притоку коштів шляхом 

навіювання довіри до банку, підкрeслeнням його надійності, конкурeнтних 

пeрeваг, тривалості пeрeбування на ринку, зручності обслуговування; 

– вдосконалeння якості та тeхнології обслуговування для досягнeння 

максимальної зручності для клієнтів; 

– формування комплeксних послуг, приєднуючи до основної якісь 

додаткові; 

– створeння підрозділу, який би займався маркeтинговою діяльність та до 

якого входила б служба тeлeмаркeтингу. 

Отжe, основними напрямками, які обумовлюють збільшeння обсягу 

рeсурсної бази є: здійснeння активної рeклами дeпозитних продуктів; пeрeгляд 

відсоткових вставок та їх встановлeння залeжно від рeгіону розташування 

банку; застосування бeнчмаркінгу; вдосконалeння якості та тeхнологій 

обслуговування; формування комплeксних послуг. 
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Процес глобалізації за останні роки набуває нечуваних масштабів. 

Інтеграція та глобалізація викликає безліч дискусій, адже ці процеси несуть за 

собою велику кількість як позитивних так і негативних змін у розрізі 

конкретних економік і світу в цілому.  

Процес глобалізації передбачає, що країни діють як одне ціле, 

прибираються кордони і бар’єри, вільно переміщується інформація та ресурси. 

Термін «глобалізація»  почав вживатися в близькому нам значенні в 60-х 

роках XX століття і здебільшого використовувався економістами для 

визначення процесу своєрідного розмивання кордонів між державами при 

формуванні єдиного глобального ринку, результатами чого стає формування 

єдиної економічної зони [1]. Сьогодні «глобалізація» – це мета будь-якої 

економіки, яка прагне до розвитку і досягненні високих результатів у 

майбутньому. 

Невід’ємною частиною глобалізаційних процесів є інтеграція. Вона є ніби 

поштовхом до об’єднання економік, початковим етапом до ліквідації бар’єрів 

та кордонів. Економічна інтеграція це процес зближення національних 

економік шляхом створення єдиного економічного простору для вільного 

переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Міжнародна економічна 

інтеграція здійснюється на основі розвитку стійких взаємозв’язків і поділу 

праці між національними господарствами, взаємодії їх структур на різних 

рівнях і в різних формах [2].  
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Правовий аспект процесів інтеграції регулюється насамперед укладанням 

угод. Такі угоди регулюють різні сторони тих чи інших відносин. Це значною 

мірою впливає на внутрішньодержавні норми права та правового регулювання. 

Інтеграція до будь-якої спільноти несе з собою прийняття певних правил, 

законів і порядків об’єднання. Вступаючи в певні інтеграційні зв’язки  країна 

має підпорядковуватися встановленому там режиму. 

Даний аспект можна розглянути на прикладі країн-учасниць ООН, які 

закріпили в своїх Конституціях загальні права, обов’язки і гарантії, що 

утвердила організація у прийнятих деклараціях і конвенціях. Велике значення 

мало також закріплення в національних конституціях сучасного комплексу 

невідчужуваних природних прав і свобод людини. Або, як приклад, можна 

розглянути Україну, яка прагне вступити до Європейського Союзу і має 

обов’язково адаптувати своє законодавство з сучасною європейською системою 

права, тобто реформувати правову системи України, поступово привести її у 

відповідність до європейських стандартів. 

Отже, можна сказати, що правова глобалізація сприяє процесу адаптації 

національного законодавства до міжнародного та  розвитку внутрішнього права 

держави на базі міжнародних стандартів. 

Глобалізаційні процеси загалом є дуже позитивними за своєю суттю, 

адже призводять до розвитку економіки, еволюції економічних відносин та 

виведення їх на новий етап. Проте, як і будь-які зміни вони мають не тільки 

позитивний, але й негативний характер. 

Дивлячись на соціально-гуманітарну сторону інтеграції беззаперечно 

виділяється глобальний негативний аспект – поляризація суспільства. 

У будь якому суспільстві існує ділення населення на багатих, середній 

клас і бідних. У світовій практиці на рівні глобалізаційних процесів найбільш 

впливові транснаціональні корпорації та світові центри сконцентрували в своїх 

руках 80% капіталу, в той час як інша частина світу залишається в умовах 

бідності (за даними ООН це майже 80% населення) [3]. Така тенденція 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

468 

призводить до того, що багаті багатіють ще більше, а бідні продовжують 

бідніти, при чому частка бідного населення не перестає зростати. Ми 

спостерігаємо як великі ТНК отримують надприбутки, розвиваються, тоді як 

населення країн Африки живуть в злиднях або відстають у розвитку на сотні 

років. 

Отже, глобалізація породжує велику соціальну катастрофу. З одного боку 

посилює міжнародну напругу та загрожує загальній безпеці, веде до 

руйнування суспільної солідарності та культурного різноманіття. З іншого боку 

вона допомагає поширити демократичні цінності та взаємовідносини.   

Вважаємо, що для будь-якої країни найважливішою ціллю є розробити 

вдалу стратегію і політику, аби вчасно трансформуватися в світові 

глобалізаційні процеси. В основу такої стратегії мають бути насамперед 

покладені власні економічні національні інтереси. Отже, глобалізація є вищою 

стадією розвитку економіки, яка дає змогу обмінюватись факторами 

виробництва для забезпечення якнайкращого розвитку економіки. Країни, які 

обмінюються між собою ресурсами мають більші перспективи, доступ до 

надбань інших суб’єктів глобалізації для удосконалення своїх внутрішніх 

систем. 
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Однією з ключових вимог Революції гідності стала європейська 

інтеграція, яку слід розглядати у якості стратегічного вибору цивілізаційного 

розвитку України. Виступаючи на XVII саміті Україна – ЄС, який відбувся у 

Києві 27 квітня 2015 р., Президент України П. Порошенко наголосив, що 

перспектива членства у ЄС є стратегічним орієнтиром українських прагнень до 

перетворення і ключовою метою, заради якої проводяться реформи. Уперше 

Україна брала участь у саміті в статусі держави, яка уклала Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом [1]. 

Асоційоване членство відкриває для вітчизняного бізнесу європейський 

ринок. Втім скористатися цим можливо лише на основі подолання 

технологічної відсталості шляхом модернізації економіки, яку необхідно  

здійснити через залучення іноземних інвестицій для запровадження  новітніх 

технологій. Результатом таких інновацій має стати створення нових робочих 

місць і підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на 

основі впровадження стандартів ЄС. 

Європейська інтеграція означає для України орієнтацію на успішно діючу 

в країнах Європи модель соціально-економічного розвитку. З точки зору 

історичної перспективи така орієнтація є визначальною, оскільки за роки 

незалежності в Україні, на жаль,  сформувалася кланово-олігархічна модель 

розвитку [2]. Проте українське суспільство своє майбутнє пов’язує з побудовою 

соціально орієнтованої ринкової економіки, яка є характерною для 

європейських країн. 
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Україна заявила про Європейський вибір відразу після того, як стала 

незалежною. Основною проблемою зовнішньоекономічної інтеграції є те, що за 

роки незалежності Україною були зроблені перші, здавалося б успішні кроки в 

напрямку євроінтеграції, але вже в 2004 р. стало зрозуміло, що інтеграційний 

процес не буде таким простим і передбачувальним, яким він до цього 

представлявся ряду українських політиків. Незважаючи на численні економічні 

та політичні проблеми, Україна все ж таки намагається втілити в життя власну 

зовнішньоекономічну стратегію, основою якої є європейський вибір, 

перспективна мета входження до ЄС, а також розвиток двосторонніх 

економічних відносин з європейськими країнами [3]. 

Важливим кроком зовнішньоекономічної стратегії України став вступ до 

СОТ 16 травня 2008 року, це сприяє реалізації курсу на європейську інтеграцію. 

Але зусилля української сторони не принесли на даний час бажаного 

результату. 

Незважаючи на перешкоди, інтегративні процеси будуть відбуватися, бо 

не тільки Україна зацікавлена в ЄС, а й ЄС певною мірою зацікавлений в 

українському ринку, але при умові вирішення проблеми бідності, яка нині є 

дуже гострою [4]. 

Європейська інтеграція є найбільш визначальним фактором, як 

міжнародної діяльності України, так і її внутрішньої політики на тривалу 

перспективу, закріплює безпеку та позитивно впливає на відносини України з 

усіма країнами світу. Неодмінна реалізація курсу на інтеграцію у Європейський 

Союз забезпечить гарантії прав людини, розвиток в Україні громадянського 

суспільства, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та величезну 

матеріальну підтримку з боку ЄС. 

Перш за все економічні перспективи – це макроекономічна стабільність, 

додаткові інвестиції в економіку країни, надання субсидій сільському 

господарству та отримання позитивного сальдо торговельного балансу, спільні 
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митні тарифи, кількісні обмеження імпорту, антидемпінгова політика, 

протекціонізм і контроль експорту [5]. 

Отже, аналіз вищевикладеного матеріалу дає підстави для висновку, що 

перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської 

інтеграції є дорогою покращення та модернізації економіки, залучення 

іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух в 

середині інтеграційного об’єднання товарів, послуг, кваліфікованої робочої 

сили і капіталу. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої 

держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та 

добробуту населення. Європейська інтеграція відкриває для України нові 

перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, сприяє 

зміцненню позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – 

найкращий спосіб реалізації національних інтересів. Тому, якщо Україна 

прагне до високих стандартів, то вона сама повинна їх досягти. А Європа може 

тільки допомогти в цьому. 
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Високий рівень глобалізації є невід’ємною складовою економіки України 

в сучасних умовах розвитку міжнародних взаємовідносин. У результаті цих 

взаємовідносин підприємці почали активно використовувати офшорний бізнес. 

Через який з економіки країни вони виводять значні кошти. Що почало 

негативно відображатись на її розвитку. Ці кошти могли б дозволити 

модернізувати виробництво та покращити конкурентоспроможність нашої 

держави на світовому ринку. Тому необхідно віднайти шляхи вирішення даної 

проблеми. 

Проблеми офшорних зон, які негативно впливають на розвиток економіки 

країни, досліджували такі вчені: О. Черненко, Ю. Сорокін, А. Чухно, 

В. Андрущенко, О. Зоріна. На сучасному етапі розвитку дана тема стає все 

більш актуальною, оскільки кількість коштів, яка виводиться до офшорів 

щороку збільшується. 

Метою даної роботи є дослідження впливу офшорних центрів на розвиток 

економіки України. 

Сучасна нестабільна ситуація в економіці України змушує власників 

великих компаній захищати свій капітал. Також вони прагнуть отримувати 

високі прибутки при мінімальній сплаті податків до державного бюджету. Для 

цього вони використовують офшорні зони. Які дозволяють їм захищати 

власний прибуток від негативного впливу кризових ситуацій, а також для 

скорочення податкового навантаження. Тому більша частина інвестицій, як в 
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Україну, так і з неї здійснюється через офшорні компанії. Щоб в цьому 

пересвідчитись розглянемо детальніше прямі інвестиції української економіки.  

Для дослідження показників прямих інвестицій в економіку нашої країни 

звернемось до даних Державної служби статистики України [1]. Відповідно до 

цих даних, найбільшим інвестором в економіку України був Кіпр, частка 

інвестицій якого у 2011-2015 рр. складала 25-30%. Частка інших офшорних зон 

має не такі вагомі показники. Наприклад, частка інвестицій Віргінських 

островів перебувала в межах 3-4% за досліджуваний період, а частка Белізу в 

межах 1-2%. Такі показники можуть свідчити про те, що в нашу країну 

вкладають не економічно розвинені країни, а переважно ті країни, що є 

офшорами і куди до цього було виведено кошти українськими компаніями, 

через створенні в них підставні компанії.  

Стосовно інвестицій, які здійснювала Україна в економіки інших країн у 

2011-2015 рр., то за даними Держстату України [2] частка інвестицій з України 

в Кіпр складала 90-94% від загальної суми інвестицій. В іншу офшорну зону, 

таку як Віргінські острови в межах 1%. Тобто ми можемо побачити як 

український капітал просто намагається уникнути внутрішнього оподаткування 

і виводиться в офшори.  

Така ситуація спостерігалась до 2016 р., до поки між Україною та Кіпром 

не було переглянуто договір про уникнення подвійного оподаткування. У 

грудні 2015 р. при перегляді домовленостей між Кіпром і Україною, було 

погоджено збільшити ставку податку на окремі види пасивних доходів, такі 

нововведення почнуть діяти з 2019 р. Проте вплив цього факту відчутно наразі. 

У 2016 р. іноземні інвестиції з Кіпру в Україну склали в структурі інвестицій 

близько 10%, посунувши його на друге місце серед 11 найбільших інвесторів в 

українську економіку. Стосовно інвестицій з України в економіку Кіпру, то 

вони у 2016 р. займали лідируючу позицію, проте їх частка вже не 90%, а 

близько 30%. Кошти з України також виводяться до офшорів таких як Беліз, 

Віргінські острови, Панама та ін.  
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За міжнародними оцінкам капітал осілий в офшорних зонах українського 

походження складає 117 млрд дол. (оцінка Global Financial Integrity) та 167 

млрд (оцінка Tax Justice Network) [3]. 

Відповідно така ситуація в економіці України викликали негативні 

наслідки для її подальшого розвитку. До таких наслідків можна віднести: 

збереження і накопичення капіталів великих обсягів в офшорах, що породжує 

нестабільність економіки країни; відтік українського капіталу за межі країни; 

посилюється тіньова економіка; ухиляння від оподаткування і як наслідок 

погіршення соціального стану держави. 

Для вирішення таких проблем необхідно застосувати певні важелі впливу 

такі, як: необхідно внести зміни до існуючих законів про діяльність офшорних 

організацій на території України, які б зменшили вплив на економіку держави; 

необхідно використовувати контролюючі органи, які б могли детально 

розглядати діяльність українських компаній, що взаємодіють з офшорними 

зонами; налагодити співпрацю з міжнародними організаціями для узгодження 

законодавчої бази з їх правовими системами, щоб скоротити глобальний вплив і 

масштабне використання офшорів; врегулювати тіньові інвестиційні потоки, 

через певні правові механізми, санкції та штрафи; необхідно ввести податок для 

підприємств, які активно співпрацюють з офшорами. 

Отже, виведення українського капіталу в офшори є наразі великою 

проблемою економіки країни. За приблизними оцінками Україна виводить в 

офшори близько 11-12 млрд дол. у рік, які б вона могла використовувати в 

своїй економіці замість кредитів МВФ. Україні необхідно вирішувати проблему 

з офшорами, застосовувати певні механізми, щоб її капітал не виводився, а 

залишався в межах країни, що призведе до економічного зростання і 

стабілізації економіки. Якщо ж ніяк не впливати на ситуацію, що склалась, то 

капітал з України буде виводитись й надалі і, можливо, більшими обсягами. 
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Соціально-економічна криза 2014 – початку 2015 років призвела до 

погіршення становища із залученням інвестицій з-за кордону та здійснення 

внутрішніх капіталовкладень. Як непривабливість інвестиційного клімату, так і 

нестача коштів для капіталовкладень, спричинили різке зменшення показників 

інвестиційної діяльності в цілому в Україні та по її окремих регіонах. Нестача 

капітальних інвестицій потребує уваги як Кабміну, так і органів місцевого 

самоврядування що до посилення інвестиційного потенціалу територій та 

надання окремих обмежених преференцій інвесторам.  

Природно-кліматичні умови України є досить сприятливими для розвитку 

аграрного сектору. Наша країна є одним із найбільших  експортерів зерна. Тому 

саме ця галузь економіки країни є досить привабливою для інвесторів у 

сучасних умовах. Міністерство аграрної політики та продовольства України 

спільно з місцевими органами виконавчої влади розробили комплекс заходів 

щодо стимулювання розвитку аграрного виробництва та включили їх до 
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розроблюваної нині Програми розвитку аграрного сектору економіки на період 

до 2020 року. 

Комплекс заходів передбачає:  

1. Відкриття проектів з залучення технічної та фінансової допомоги від 

міжнародних фінансових організацій для малих підприємств, що займаються 

переробкою та експортом сільськогосподарської продукції. 

2. Укладання угод між місцевими органами виконавчої влади та 

банківськими установами щодо надання банківськими установами пільгових 

кредитів для сільськогосподарських виробників. 

3. Визначення Міністерством фінансів України порядку встановлення 

податкових канікул та надання відстрочки з платежів до бюджету для 

сільськогосподарських виробників [1, c. 80].  

Розглянемо наступний інвестиційний проект – будівництво комплексу 

зерносховищ. Вихідні дані інвестиційного проекту наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вихідні дані інвестиційного проекту «Будівництво комплексу зерносховищ» 

№ з/п Показник Значення 

1 Статутний капітал компанії, тис. дол. США 64 

2 Чисельність працюючих, чол. 68 

3 Річний товарообіг підприємства, тис. дол. США 5314 

4 Загальна вартість проекту, тис. дол. США 1720 

5 Власні кошти, тис. дол. США 350 

6 Термін окупності, років 3 

7 Рентабельність, % 16,1 

Джерело: Побудовано автором за даними [2] 

 

Проект представляє собою бізнес-план щодо створення виробничого 

комплексу з переробки зерна пшениці, відповідно до якого планується 

побудувати комплекс зерносховищ (будівництво силосів для зберігання зерна, 

системи очищення зерна, зерносушилки та комплексу транспортерів, а також 

підготовка складських приміщень для зберігання зерна на підлозі) – 1720000 

дол. США. В ході реалізації цієї черги проекту буде створена можливість для 

зберігання 12 тис. тон зерна.  



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

477 

Окрім переробки зерна, підприємство буде надавати 

сільгосппідприємствам послуги зі зберігання зерна, а також з підготовки до 

зберігання (чищення, сушіння) зерна. В інвестиційному проекті зазначається, 

що підприємство вказує в інвестиційному проекті бажаний спосіб участі 

потенційного інвестора в проекті – це цільові кредитні кошти. 

Розрахунок ефективності інвестиційного проекту наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Розрахунок ефективності інвестиційного проекту «Будівництво комплексу 

зерносховищ» 

№ з/п Показник Значення 

1 Чиста теперішня вартість (NPV) тис. дол. США 3098,276 

2 Коефіцієнт міцності (DPP) 3,089 

3 Індекс прибутковості (Profitabale Index – PI) 2,089 

4 Внутрішня норма прибутковості (Internal rate of return – IRR) 15 % 

Джерело: розраховано автором 

 

Отже, провівши розрахунок ефективності інвестиційного проекту ми 

дійшли наступних висновків, що даний інвестиційний проект є вигідним для 

кредитування тому, що банк отримує досить високі прибутки в результаті 

кредитування. Внутрішня норма дохідності становить 15%, перевищення 

припустимого рівня дисконтної ставки  зробить проект збитковим. Одним із 

позитивів проекту є те, що він знаходиться у стані реалізації. Тобто інвестору 

не потрібно буде чекати досить тривалий час, щоб отримати прибуток та  

повернути  тіло кредиту. 

Узагальнюючи викладене, вважаємо, що оцінювання ефективності 

інвестиційної діяльності відіграє найважливішу роль при обґрунтуванні та 

виборі можливих об’єктів інвестування. Від того, наскільки об’єктивно 

проведена ця оцінка, залежать прийняття вірного інвестиційного рішення, 

терміни повернення вкладених інвестицій, розвиток фірми, галузі, регіону, 

суспільства.  На сьогоднішній день банківське інвестиційне кредитування має 

низку проблем. Перша з  яких – це ризикованість інвестиційних кредитів. Вона 

змушує банки підвищувати відсоткові ставки та рівень забезпечення позик, а 

вітчизняні підприємства не завжди в змозі прийняти такі умови кредитування. 
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Забезпечення належної ресурсної бази для фінансування інвестиційних 

проектів, що складно реалізується при існуючому рівні довіри населення, 

заощадження якого виступають ключовим джерелом довгострокових депозитів, 

тобто ресурсної бази. 
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Анексія Криму, військові події на Сході України вкрай негативно 

позначились на багатьох параметрах її економічного та соціального розвитку. 

Наряду з небувалим погіршенням ситуації в фінансовій та виробничій сферах, 

однією з найактуальніших проблем в постмайданний період стало забезпечення 

енергетичної безпеки нашої країни, що значною мірою визначає не лише 

потенціал економічного зростання, але й перспективи збереження її як 

суверенної держави.  

Дослідженнями чинників та параметрів енергетичної безпеки України 

займається чимало вітчизняних науковців, серед яких Т.І. Салашенко, 

В.М. Геєць, Г.М. Феденко, В.М. Бабушкін, М.І. Воропай, Д.Г. Бобро та інші. 
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Водночас вплив анексії Криму та військових дій на Сході України на рівень її 

економічної безпеки ще недостатньо досліджені в українській науковій 

літературі. 

Метою дослідження є виявлення основних проблем в сфері енергетичної 

безпеки України в постмайданний період та надання рекомендацій щодо їх 

подолання. 

Україна є однією з найбільш енергодефіцитних країн Європи. Лише на 

40-50% вона самостійно задовольняє власні потреби в паливно-енергетичних 

ресурсах. Інша їх частина імпортується. При цьому до 2014 р. головним 

імпортером паливно-енергетичних ресурсів для України традиційно була 

Російська Федерація. Так, у 2013 р. частка РФ в постачанні ядерного палива в 

Україну становила майже 93%, природного газу – понад 90%. З Росії 

імпортувалось близько 70% вугілля та 95% сирої нафти, 31% нафтопродуктів 

[1]. Загалом на РФ у 2013 р. припадало 68-69% імпорту енергоресурсів. Тобто 

можна говорити про монополістичне становище однієї країни на одному з 

ключових вітчизняних ринків.  

Крім того, значна частка енергетичних ресурсів постачалось з регіонів, 

що були у 2014 р. анексовані або стали театром військових дій. Так на території 

Луганської та Донецької областей розміщувалися основні родовища вугілля 

України. У 2015 році, порівняно з 2013, обсяги виробництва вугілля на цих 

територіях зменшились на 57,3% [2]. Через анексію півострова АР Крим були 

втрачені родовища природного газу, що розміщуються на шельфі Чорного 

моря, що спричинило зменшення частки власного видобування газу. 

Отже, анексія Криму Російською Федерацією та фактична окупація нею 

Донбасу вкрай негативно позначилось на рівні енергетичної безпеки України та 

актуалізувало питання про диверсифікацію джерел постачання енергетичних 

ресурсів. 

Урядом країни було здійснено ряд кроків в напрямку скорочення 

залежності України від РФ у сфері постачання енергетичних ресурсів. У 
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результаті, загальне постачання первинної енергії з Росії до України у 2015 р. 

порівняно з 2013 р. скоротилось на 22,3%. Причому, найбільша частка цього 

скорочення припала на природний газ (34%, порівняно з 2013 роком) [3], хоча, 

слід зазначити, що значною мірою, це відбулось за рахунок скорочення 

промислового виробництва в країні та реверсних поставок газу зі Східної 

Європи. Скоротилась також частка Росії на ринку ТВЕЛ для ядерних станцій 

(до 72%), нафтопродуктів до 17% тощо.  

Станом на початок серпня 2015 року Україна збільшила імпорт 

природного газу зі Словаччини до 30,3 млн м
3
 на добу. При цьому, весь обсяг 

імпортованого у липні 2015 року газу (0,6 млрд м
3
) надійшов з території 

Словаччини [4]. 

Водночас, так і не було налагоджено поставок до України зрідженого газу 

через термінали та, вугілля через морські порти. 

Отже, анексія Криму та військові протистояння на сході України значно 

вплинули на енергетичну безпеку України. Зокрема це проявилось в зменшенні 

обсягів виробництва основних паливно-енергетичних ресурсів, зменшенні 

постачання первинної енергії. Основним шляхом ліквідації загроз для 

енергетичної безпеки України та покращення економічної ситуації є 

диверсифікація.  
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Заробітна плата в Україні нараховується відповідно до норм Закону 

України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. зі змінами та 

доповненнями та регламентується Кодексом Законів про працю. До фонду 

оплати праці входить основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та 

компенсаційні виплати, матеріальна допомога [1]. 

Розрахунок заробітної плати являє собою складний процес,який включає 

в собі безліч законодавчо регульованих видів нарахувань і утримань, 

державних гарантій, оподаткування та звітність. 

Податки на заробітну платувключають три складових: 

 Єдиний соціальний внесок 

Базою для нарахування ЄСВ являютьсявсі види заробітної плати, 

допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах.Сума 

внеску  дорівнює 22% від нарахованого доходу. Виняткомє заробітна плата, яка 

нараховується працівникам з обмеженими можливостями. Для цієї категорії 

працюючих ставка встановлена на рівні 8,41% [2]. 

 Податок на доходи фізичних осіб 
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ПДФО утримується та сплачується до бюджету за рахунок фізособи з 

доходів, що виплачуються такій особі та оподатковуються за основною 

ставкою, встановленою п. 167.1 ПКУ – 18% [3]. 

Граничний розмір доходу у вигляді заробітної плати, до якого може 

застосовуватись ПСП – 2240,00 грн (тобто розмір прожиткового мінімуму, 

помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн). 

 Військовий збір. 

Відповідно до пункту 16-1 Підрозділу 10 Інші перехідні положення 

Податкового кодексу тимчасово встановлюється військовий збір який повинен 

утримуватися в розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати за усіма видами 

нарахувань [3]. 

Надмірно високі ставки податків і зборів та підвищення мінімальної 

заробітної плати в 2017 році все це змушує підприємства шукати можливі 

шляхи оптимізації свого податкового навантаження з оплати праці. Суб’єкти 

господарювання у своїй практиці найчастіше використовують такі шляхи 

оптимізації: відображення трудових відносин як господарських, аутсорсинг 

(аутстафінг). 

Різниця у роботі за угодами цивільно-правового характеру від найму 

працівників на штатну посаду полягає у тому, що на ці угоди не 

розповсюджується дія законодавства про працю, а отже й мінімальний розмір 

оплати за угодами ЦПХ законодавчо не обмежений. 

Відповідно, суб’єкт господарюванняможе платити працівникам лише за 

фактично виконану роботу, і при цьому сплачувати податки лише з тієї суми, 

яка зазначена в угоді або в акті приймання виконаних робіт. Сума ця може бути 

будь-якою, в тому числі меншою за розмір мінімальної заробітної плати. 

Аутсорсинг – це передача деяких функцій, які раніше виконувалися 

штатним персоналом, цілком «за межі компанії» для виконання зовнішнім 

підрядником. 
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Надання аутсорсингових послуг не підпадає під обмеження, які 

стосуються мінімального розміру заробітної плати. А отже замовник має змогу 

економити як на самій заробітній платі працівників, так і на податках з неї. 

Аутсорсингові компанії спеціалізуються на певному виді послуг, який 

потребує спеціальних знань та навичок, тому мають більш кваліфікований 

персонал та вищу компетентність у цій сфері, ніж пересічний штатний 

персонал, який зайнятий тією ж самою роботою. А отже, вони мають змогу 

виконувати ту ж саму роботу більш кваліфіковано та з більш високою 

продуктивністю. 

За договорами аутсорсингу замовник сплачує за конкретні обумовлені 

угодою результати. Тому передавати на аутсорсинг слід в першу чергу такі 

завдання, виконання яких потребує більш високої кваліфікації. До таких 

завдань можуть належати ведення обліку, підбір та навчання персоналу, 

комплексне забезпечення безпеки, технічне обслуговування обладнання, 

реклама та маркетинг, комерційна розвідка тощо. 

Розгляд видів відносин із працівниками та їх вплив на податкове 

навантаження та витрати підприємства дає змогу зробити висновок, що 

альтернативним варіантом для підприємства є виведення за штат працівників. 

Багато підприємств з метою оптимізації оподаткування виводять за штат 

працівників з подальшим оформленням їх як підприємців-спрощенців, які 

продовжують працювати на колишньому місці і виконувати свої колишні 

обов’язки, але вже на підставі договору про надання послуг, а не трудового. 

Також з метою оптимізації податкового навантаження на фонд оплати праці 

використовують аутсорсинг, що передбачає виведення персоналу за штат 

компанії-замовника і оформлення його у штат компанії-провайдера. Таким 

чином, використовуючи вищезазначені інструменти податкового планування, 

підприємство має змогу мінімізувати свої податкові платежі та витрати. 
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Власний капітал банку є фундаментом, на якому будується вся споруда 

банківських операцій. Чим міцніший фундамент, тим міцніший банк. Капітал 

банку складається з спеціально створених фондів, а також резервів, що 

перебувають у користуванні банку та які призначені для забезпечення його 

фінансової стійкості, комерційної, господарської діяльності та з можливістю 

використати його для відшкодування можливих збитків. Капітал банку має три 

форми прояву такі як: власний, залучений та запозичений капітали. Власний 

капітал банку складається із [1]: статутного фонду, спеціальних фондів банку, 

загальних резервів, нерозподіленого фінансового результату минулих років, 

фінансового результату поточного року і фонду переоцінки основних засобів. 

Незважаючи на те, що значна частка у ресурсній базі банків складається з 

залучених і позичених коштів, це ніяк не применшує значимість власного 
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капіталу для нормального функціонування банківської установи. На власний 

капітал банку покладено виконання таких функцій як: 

- захисна – страхування вкладів і депозитів клієнтів у разі банкрутства; 

- оперативна – за рахунок власного капіталу після реєстрації банк може 

здійснювати свою діяльність; 

- регулююча – за наявності достатнього розміру власного капіталу, банк 

може забезпечувати виконання нормативних вимог Національного банку 

України; 

- індикативна – величина власного капіталу впливає на рівень довіри 

банку з боку вкладників і кредиторів банку. 

Головна мета процесу управління банківським капіталом полягає в 

залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності 

й створення захисту від ризиків. Величина капіталу визначає обсяги активних 

операцій банку, розмір депозитної бази, можливості запозичення коштів на 

фінансових ринках, максимальні розміри наданих кредитів, величину відкритої 

валютної позиції та інші важливі показники, які істотно впливають на 

діяльність банку. Для українських банків актуальними залишаються питання 

нарощування капітальної бази і для більшості з них мета управління капіталом 

полягає в його поповненні [1].  

Для виконання поставлених завдань та реалізації мети управління 

капіталом банку, необхідно реалізувати такі етапи: 

1. Створення системи управління капіталом банку. 

2. Визначення цілей і завдань управління капіталом банку. 

3. Організація роботи з планування капіталу банку. 

4. Прийняття рішень щодо величини та структури його капіталу. 

5. Постановка завдань виконавцям. 

6. Організація контролю за виконанням поставлених завдань. 

Використання дієвих інструментів та підходів банківського менеджменту 

значно допомогло би підвищити результати управління власним капіталом 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

486 

банку, що має важливе значення для функціонуванні банківської установи. 

Однак у вітчизняній практиці майже відсутні ефективні інструменти 

планування й управління власним капіталом. Постійні зміни в нормативно-

правовому регулюванні та постійні коливання на фінансовому ринку не дають 

можливості банкам якісно оцінити управлінські рішення на довгостроковий 

час. І в практиці більшість українських банків щодо управління власним 

капіталом просто дотримуються виконання вимог Національного Банку 

України. Але на практиці дотримання нормативних показників недостатньо. 

Серед факторів які показують необхідність вдосконалення підходів до 

управління власним капіталом банків є: 

- посилення вимог НБУ до обсягів і якості власних ресурсів банків; 

- жорсткіші вимоги до управління ризиками та нагляду у банківській 

діяльності; 

- загострення конкуренції серед банків; 

- підвищення капіталізації банківського сектору в забезпеченні  

фінансової стійкості банківських установ [2]. 

Такий підхід дозволить мінімізувати ризики, розширити діяльність 

банківської установи, збільшити довіру до банківської системи України. 

Для ефективного досягнення цілей в управлінні власним капіталом банку 

необхідно створити систему, яка складається із взаємопов’язаних елементів що 

забезпечать організацію та виконання управлінням капіталом. Система 

управління капіталом банку має включати: Органи управління сюди повинні 

входити: загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління банку, 

менеджери по управлінню власним капіталом банку; об’єкт управління – 

капітал банку; засоби управління; підсистема контролінгу; підсистема 

інформаційного забезпечення процесу управління. Реалізація цих зазначених 

заходів щодо управління власним капіталом банків, вирішить ряд проблем які 

притаманні для банківського сектору України такі як недостатня капіталізація 
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окремих вітчизняних банків, а також створення нових методів та способів 

управління власним капіталом, та можливість ефективно ним управляти [3]. 
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Початок ХХІ століття характеризується збільшенням масштабів та 

інтенсивності міграційних потоків. В Україні гостро постали питання 

внутрiшніх мiгрантів, людей, які вимушені змінити місця проживання,  місця 

роботи всередині країни та між її регіонами. Внутрішня міграція сприяє 

зменшенню бідності, збільшення людського капіталу та виступає вагомою 

альтернативою виїзду за кордон. Рaзом з тим, вонa не спричиняє втрат 

трудoвого та інтелектуального потенціалу країни.  

Міграційні процеси в Україні завжди були об’єктом глибокого наукового 

аналізу таких українських учених, як А.П. Гайдуцького, О.В.Позняка, 

В.М. Кукси, О.А. Малиновської та ін. Водночас, дана тема є актуальною в 

Україні, з огляду на збільшення кількості переселенців у результаті збройного 

конфлікту на Сході країни. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

488 

Переміщення людей у межах своєї держави відбувається у всіх країнах 

світу, в Україні зокрема. Громадяни мігрують в межах країни із депресивних 

регіонів в центри стабільного розвитку. Це відбувається через ряд чинників: 

екологічна ситуація в регіоні, проблема працевлаштування, відсутність 

належного медичного обслуговування та ін.. Дуже гостро питання внутрішніх 

переселенців постало у зв’язку з військовими діями та окупації Криму. 

Згідно з Державною службою статистики України у 2016 році за 

кількістю прибулих за областями є лідерами такі регіони: Київська – 25078, 

Львівська – 31031, Харківська – 17915, Одеська – 17896, Сумська – 15099 та у 

м. Київ – 29971 [1].   

Наразі у 2017 році найбільше переміщених осіб розміщено у Харківській 

та Львівській областях (рис. 1) [1].  

 

Рис. 1 Розподіл внутрішньо переміщених осіб за лідируючими по кількості 

прибулих мігрантів є такі регіони станом на 2017 р., осіб [1]. 

 

Внаслідок окупації Криму та подій на Донбасі виникає потреба у 

раціональному розміщенні переселенців на території країни з урахуванням як їх 

інтересів, так і інтересів регіонів населення.  

Вимушені переселенці намагаються працевлаштуватися за новим місцем 

перебування, погоджуючись, при цьому, на гірші умови оплати праці, що 

двояко впливає як на ринок праці приймаючих регіонів так і на 

конкурентоспроможність місцевих підприємств. З одного боку, внутрішні 

мігранти створюють надлишок «дешевої» робочої сили, а з іншого боку, 

створюється навантаження на ринок праці області [3].  

Також, основними проблемами, з якими стикаються переселенці є: 

порушення прав на вільне пересування з території, непідконтрольної Україні; 
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відсутність єдиної бази даних, соціальних виплат, освіти та медобслуговування; 

труднощі у працевлаштуванні та  відновленні втрачених документів, нестача 

комфортного житла. 

Виходячи з результатів дослідження «Оцінка потреб внутрішньо 

переміщених осіб в Україні та послуг для них», яке проводилося у січні 2015 р. 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», першочергові потреби 

вимушених переселенців задовольняються на недостатньому та   низькому рівні 

[2].  

Для узгодження проблемних питань внутрішніх мігрантів були прийняті 

законодавчі акти: Закон України «Прo забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» № 1706-VII 20.10.2014 р., Постанова Кабінету Мiнiстрiв 

України «Про облік ociб, якi переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції» № 509 від 

1 жовтня 2014 р. та Пocтaнoвa Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з 

тимчасово окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції» № 79 від 04.03.2015 р. [3]. 

Водночас, все ще існують питання, які потребують вирішення. Нині 

головним завданням держави є максимально усунути всі перешкоди на шляху 

внутрішніх переселенців. Основні зусилля уряду повинні концентруватися на 

розробці та ефективному упровадженні стратегії соціальної адаптації 

внутрішньо переміщених осіб, тобто створення нових робочих місць та 

будівництво повноцінного житла. Покращення інфраструктури ринку праці, яка 

б забезпечила підбір працівників та їх працевлаштування в інших регіонах. 

Стратегія держави має бути спрямована не тільки на підтримку зайнятості для 

вимушених переселенців, але й сприяти соціально-економічному розвитку 

місцевих громад.  

Отже, внутрішньодержавна міграція залишається на сьогодні основною 

формою територіальної мобільності населення України. Соціалізація 
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тимчaсових внутрiшніх трудових мiгрантів є важливим фактором впливу нa 

конкурентоспроможність націонaльної економiки. Нехтування цією проблемою 

може спричинити зростання безробіття тa посилення соціальної. 
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Сільське господарство це одна із основних галузей господарства України, 

яка задовольняє населення продовольчими потребами, а промисловість – 

сировиною та запасами. 

Основні зaсоби – це головний елемент технічної бази підприємства, від 

якого залежить ефективність виробництва та результат діяльності. 

Метою є визначення об’єкта основних засобів та дізнатися, що саме 

входить до складу основних засобів, та чи входять об’єкти основних засобів 
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сільськогосподарських підприємств до складу довгострокових біологічних 

активів. 

Для цього потрібно згадати визначення основних засобів. Отже, згідно з 

П(С)БО 7 основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 

послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) це матеріальні активи, які підприємство зберігає з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 

передавання в оренду іншим особам або для виконання адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання, 

яких більше одного року або операційного періоду [1].  

Для обліку і підсумку інформації про існування та рух основних засобів 

сільськогосподарські підприємства використовують рахунок 10 «Основні  

засоби», а саме такі субрахунки: 101 «Земельні ділянки», 102 «Капітальні 

витрати на поліпшення земель, 103 «Будинки та споруди, 104«Машини та 

обладнання», 106 «Інструменти, прилади та інвентар, 107 «Тварини», 108 

«Багаторічні насадження» [1].  

Об’єктами основних засобів сільськогосподарських підприємств є: 

- земельні ділянки – використовується для ведення обліку земельних 

ділянок. Зараз до земельних ділянок відносять  всі землі, в незалежності від їх 

класифікації, категорії угідь, способу їх використання та прав власності. 

Особливістю земель є те, що земля не зношується, таким чином вони не 

амортизується; 

- капітальні витрати на поліпшення земель – це витрати, які належать 

до покращення стану земель, до них відносять:  поліпшення за допомогою всіх 

видів добрив, осушування ґрунтів, збільшення вологості та інші роботи. 

Витрати на поліпшення потрібні для збільшення родючості землі. Вони  
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визнаються як об’єкт основних засобів та є об’єктом амортизації, ці витрати не 

збільшують первісну вартість земель; 

- будинки та споруди – ведеться облік офісів, цехів, тваринницьких 

будівель, ремонтних майстерень, меліоративних споруд, доріг, гребель та інші;  

- машини та обладнання – до них відносяться вантажні машини, 

трактори та обладнання до них, обчислювальні та передавальні прилади; 

- інструменти, прилади та інвентар – обліковуються інструменти , 

прилади та інвентар сільськогосподарського призначення; 

- тварини і багаторічні насадження – до них відносяться 

довгострокові біологічні активи, а також багаторічні насадження 

несільськогосподарського призначення.  

У свою чергу для обліку довгострокових біологічних активів, що 

мають сільськогосподарське призначення використовують рахунок 16 

«Довгострокові біологічні активи». 

Згідно з П(С)БО 30 довгострокові біологічні активи – всі біологічні 

активи, які не є поточними біологічними активами [2]. Детальну інформацію 

розкриває Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, 

згідно неї, до довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, 

здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні 

активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що 

перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та 

біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за 

винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі [3]. 

Таким чином, бачимо протиріччя, що один і то й же довгостроковий 

біологічний актив, який знаходиться на балансі підприємства водночас 

визнається і не визнається основним засобом. 

Отже, облік основних засобів в сільськогосподарських підприємствах 

регламентується П(С)БО 7, але внаслідок специфіки діяльності 

сільськогосподарських підприємств методологія основних засобів, зокрема 
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землі та довгострокових біологічних активів потребує уточнення та 

доопрацювання. 
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Сьогодні діяльність Національного банку України (далі – НБУ) має 

вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність 

банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, що загалом 

визначає ефективність функціонування всієї економіки країни.  

Проте, у сучасних умовах глибокої кризи, серед комплексу заходів щодо 

оздоровлення банківської системи, грошового обороту та фінансової 

стабільності країни особливе місце займають  реформи НБУ. Нині це питання є 

дуже актуальним.  

Метою роботи є дослідження особливостей проведених реформ НБУ. 
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За словами голови НБУ, Валерії Гонтаревої, Нацбанк провів усі реформи, 

які планувалися за останні 3 роки, найвідомішими серед яких стали «чистка» 

банківського ринку та відмова від нагляду за курсом гривні [1].  

Як наслідок, з 180 банків, які працювали в Україні на початок 2014 року, 

наразі діє 91 банк. 

Оскільки, НБУ відмовився від політики утримання курсу гривні, 

зробивши своїм пріоритетом рівень інфляції, тепер він слідкує не за тим, щоб в 

Україні не дорожчав долар, курс якого зараз є плаваючим, а за тим, щоб 

інфляція не була вище, за його плановий показник (на кінець цього року він 

складає 9,1%). Як результат, девальвація гривні за 2016 рік склала всього 15%, 

що значно нижче, ніж обвал гривні в 3 рази за 2014-2015 роки [2].  

Ще однією важливою реформою стало повне розкриття інформації про 

власників банків. Адже до 2014 року багато банків було, які не надавали ці дані, 

записували власниками офшорні компанії на Кіпрі чи підставних осіб. Та з 2015 

року всі українські банки оприлюднили дані щодо своїх акціонерів до останньої 

фізичної особи. А установи, які не погодилися розкрити цю інформацію, були 

визнані неплатоспроможними [1]. 

Також НБУ в минулому році домігся спрощення документообігу за 

зовнішньоекономічними операціями. Це, в першу чергу, стосується 

оформлення документів під експорт послуг. Це дійсно потрібна реформа, яка 

полегшила роботу і отримання валюти українським компаніям, які надають 

послуги нерезидентам, перш за все для ІТ-компаній і транспортних компаній. 

Окрім цього, НБУ дозволив банкам інвестувати валюту на покупку 

держоблігацій країн типу США. Це дійсно було правильне рішення, яке 

дозволить банкам розширити свої можливості в операціях на міжнародному 

валютному ринку. 

Але, введення санкцій проти російських платіжних систем – це дійсно 

помилкове рішення. В данному питанні більше політики, ніж економіки. До 

того ж, з Росії в Україну приватних грошових переказів надходить найбільше 

ніж з інших країн. То навіщо ж нищити те, що приносить валюту в Україну? 
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Таким чином, експерти погоджуються, що проведені реформи хоч і були 

болісними, але мають велике значення для української економіки. І це призвело 

до того, що «нагору виплили» серйозні проблеми: відмивання грошей, 

інсайдерське кредитування та диспропорції на валютному ринку. 

Однак, на фоні значних реформ, Нацбанк ще не встиг лібералізувати 

правила роботи з валютою, які залишаються дуже жорсткими: українці не 

можуть вільно інвестувати гроші за кордон, а підприємства мають проблеми з 

виведенням інвестицій з України. Тому, вважається що, перш за все, необхідно 

зосередитись на валютній лібералізації, яка дозволить зняти існуючі обмеження 

на ринку. Необхідно дозволити рух капіталу та зняти всі валютні обмеження.  

Отже, сьогодні, банківська система переживає глибоку кризу і тому стоїть 

першочергове завдання відродити банківську систему з «руїн» і зробити її 

ефективною і прибутковою. 
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У століття мультикультурного діалогу особливо важливим видається 

розвиток багатомовної та полікультурної мовної особистості. Саме носій 

мовних та міжкультурних компетенцій здатний брати повноцінну участь у 

міжкультурній комунікації, реалізувати себе завдяки діалогу культур. Особлива 
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роль у цьому належить іноземним мовам, за допомогою яких і відбувається 

безпосередній чи опосередкований діалог культур – рідної та іноземної.  

Глобалізаційні процеси, що характеризують сучасний суспільний устрій, 

призвели до розширення комунікативного простору людства. Поширення 

процесів глобалізації обумовили загострення уваги до розвитку полікультурної 

освіти, яка стала невід’ємним складником сучасної державної політики 

України. 

Метою роботи є дослідження сучасних вимог до рівня мовної і 

полікультурної компетентності майбутнього фахівця у процесі вивчення 

іноземної мови. 

Невід’ємним компонентом професійної підготовки сучасного фахівця 

будь-якого профілю є іноземна мова. Володіння іноземними мовами стає 

необхідним у наш час для ефективного вирішення комунікативних завдань і в 

ситуаціях особистого спілкування, і в ситуаціях спілкування в освітньому 

середовищі. Студент повинен уміти здійснювати усне спілкування, сприймати 

на слух різну інформацію, логічно структурувати й передавати свої 

висловлювання, обирати ефективні стратегії для розв’язання будь-якої 

проблеми. Основними факторами, які впливають на формування 

комунікативної компетентності в студентів, є професійна спрямованість, 

гуманістичний стиль спілкування, орієнтація на комунікативну культуру як на 

професійну цінність. 

Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють переосмисленню мети 

вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню додаткової мотивації до 

оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування. Студент 

повинен бути зацікавлений у вивченні іноземної мови, він має накопичувати 

свої знання, вміння та досвід. Комунікативна спроможність розвивається 

шляхом залучення студентів до вирішення великого кола значущих, 

реалістичних і досяжних завдань, які мають сенс, успішне вирішення яких 

викликає задоволення та підвищує їх упевненість у собі [1, с. 220].  
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Завдяки іноземній мові студенти мають серйозні та цікаві перспективи на 

ринку праці. Саме вони мають впливати на політичне життя суспільства, 

відігравати важливу роль у державотворчих процесах. Формування 

полікультурної компетентності надає можливість студентам усвідомити реалії 

та цінності як своєї власної, так і іншої культури, бути учасником подій у 

полікультурному просторі. 

Підвищення вимог до рівня мовної і полікультурної компетентності 

майбутнього фахівця зумовлене розгортанням інноваційних процесів у 

суспільстві, які пов’язані з формуванням і підготовкою спеціалістів нового 

типу. Саме з цієї причини, на наш погляд, системі вищої школи необхідно 

переходити до нових методів і засобів навчання спеціалістів у тій чи іншій 

сфері ринкової економіки. Навчання іноземної мови у вищому навчальному 

закладі відбувається згідно з програмою з англійської мови для професійного 

спілкування (АМПС) та базується на таких її принципах: інтернаціоналізм та 

плюрилінгвізм, демократія та рівні права [3, c. 3]. Програма підтримує 

концепцію європейського громадянства та створює студентам надійний 

фундамент для навчання з перспективою міжнародних професійних 

можливостей. 

Активна мовна практика on-line справляє позитивний вплив на 

формування мовної, полікультурної і загальної компетентності у студентів, які 

вивчають іноземну мову. Створення за останній час Віртуальної школи 

освітнього менеджменту на порталі Інституту дозволяє викладачам, 

знаходячись за багато кілометрів, брати участь у віртуальних конференціях, 

застосовувати авторські технології в роботі, підвищувати свою комп’ютерну 

компетентність та педагогічну майстерність [2]. 

Дослідження питань формування полікультурної компетентності 

студентів дозволило дійти висновку, що процес оволодіння іноземною мовою 

сприяє діалогу культур і дає можливість познайомитись з особливостями 

менталітету представників іншомовних країн і культур. Процес формування 
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полікультурної компетентності відбувається за умов адаптації до контексту 

національної та іншомовної культури.  
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Сьогодні одним з ефективних фінансових механізмів функціонування 

ринкової економіки та системи охорони здоров’я є медичне страхування, яке 

виступає гарантом здорової нації у майбутньому. 

Слід зазначити, що розвиток страхової медицини – один із перспективних 

напрямів розв’язання проблем фінансування охорони здоров’я. Нині це питання 

є дуже актуальним.  

Метою роботи є дослідження особливостей впровадження медичного 

страхування в Україні. 
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У наш час, система охорони здоров’я України знаходиться на низькому 

рівні. Коштів, що передбачені Державним бюджетом України на фінансування 

медицини, не вистачає для якісного медичного обслуговування населення. Так, 

оптимальна потреба медичної галузі в бюджетних коштах становить понад 

140 млрд грн, в той час як у Державному бюджеті на 2017 рік заплановані 

витрати на охорону здоров’я в розмірі лише 62 млрд грн або 2,7% від ВВП, але 

за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я витрати на 

охорону здоров’я мають бути не менше 5% від ВВП [1]. Фінансування з 

державного бюджету щорічно збільшується, проте це не впливає на зниження 

негативних тенденцій у стані здоров’я населення. 

Багаторічний світовий досвід у галузі медичного страхування свідчить 

про високу ефективність різних моделей та систем медичного страхування. 

Основні види фінансування охорони здоров’я в деяких державах займають 

домінуюче положення. Так, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії 

домінує державна система фінансування. В Німеччині, Франції, Австрії, Бельгії, 

Швеції та Японії – система обов’язкового медичного страхування, а у США має 

перевагу змішана форма фінансування медичної допомоги, де 90% американців 

користуються послугами приватних страхових компаній [2].  

Отже, світовий досвід доводить, що фінансування медичної галузі за 

рахунок коштів Державного бюджету не є можливим. Таким чином, перед 

українською державою постає питання щодо змішаної системи фінансування 

охорони здоров’я, вагому частку у якій буде займати обов’язкове медичне 

страхування. Як правило, добровільне медичне страхування доповнюватиме 

обов’язкове і забезпечить громадянам можливість одержання медичних послуг 

понад установлені в обов’язкових програмах. 

Головними завданнями обов’язкового медичного страхування є 

забезпечення охорони здоров’я населення, розвиток медичного обслуговування 

та фінансування системи охорони здоров’я. 
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Таким чином, у цьому році в Україні почнеться поступовий процес 

введення страхової медицини, який відбуватиметься протягом трьох років. 

Проте, сьогодні обов’язкове медичне страхування в країні знаходиться на 

рівні проектів, а добровільне медичне страхування розвивається, про що 

свідчить ріст основних показників діяльності вітчизняного страхового ринку 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Основні показники страхової діяльності України [3] 

Показник 

страхової 

діяльності 

2013 рік, 

млн грн 

2014 рік, 

млн грн 

Темп 

росту,

% 

2015 рік 

млн грн 

Темп 

росту, 

% 

9 міс. 

2015 р., 

млн грн 

9 міс. 

2016 р., 

млн грн 

Темп 

росту, 

% 

Страхові 

премії 
28661,9 26767,3 - 6,6 29736,0 11,1 21718,7 24844,2 14,4 

Страхові 

виплати 
4651,8 5065,4 8,9 8100,5 59,9 4674,8 6271,3 34,2 

 

Так, за показниками страхової діяльності країни обсяг надходжень 

валових страхових премій за 9 місяців 2016 року у порівнянні з 9 місяцями 2015 

року збільшився на 3125,5 млн грн (14,4%). Зростання валових страхових 

премій відбулося майже по всім видам страхування. Обсяг валових страхових 

виплат (відшкодування) за 9 місяців 2016 року у порівнянні з 9 місяцями 2015 

року збільшився на 1596,5 млн грн (34,2%). Зростання валових страхових 

виплат за 9 місяців 2016 року мало місце у більшості основних 

системоутворюючих видах страхування.  

Однак, ринок добровільного страхування здоров’я майже «мертвий»: за 9 

місяців 2016 року лише 9% (1758,6 млн грн) загальних чистих страхових премій 

належали до категорії «медичне страхування (безперервне страхування 

здоров’я)», а до категорії «страхування медичних витрат» – тільки 2,7% 

(524,3 млн грн) чистих страхових премій [3].  

Отже, реформація системи медичного обслуговування в Україні з 

переходом до обов’язкового страхування громадян – це шлях, який зможе 

розв’язати більшість проблем медичної галузі держави. За допомогою страхової 
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медицини держава зможе підвищити доступність медичних послуг для різних 

верств населення та залучити додаткові фінансові ресурси у сферу охорони 

здоров’я. До того ж, страхова медицина буде сприяти фінансуванню наукових 

досліджень та розробок, підготовці та перекваліфікації медичних працівників, 

оновленню матеріально-технічної бази медичних закладів та наданню якісних 

медичних послуг населенню. 
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Позитивний фінансовий результат діяльності банку – прибуток – є 

важливою складовою розвитку фінансово стійкого, надійного та стабільного 

банку. Прибуток є необхідним джерелом розвитку не тільки банківської 

установи, а й економіки та держави, оскільки саме прибуток господарюючих 

суб’єктів є вагомою складовою податкових надходжень до бюджету. 

Прибуток банку є критерієм ефективності його фінансової діяльності. 

Індивідуальний рівень прибутку окремого банку порівняно із банківською 
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системою характеризує високий професіоналізм менеджерів (підготовка, 

досвід, ініціативність, адаптивність до впливу зовнішніх факторів) в управлінні 

банківською діяльністю у сучасних умовах. 

У контексті реалізації високої прибутковості банку варто виділити 

наступні шляхи досягнення [1]: 

– нарощення власних коштів банку, шо сприяє зростанню ресурсної бази 

банку і відповідно їх інвестиційного  потенціалу; 

– раціональне та ефективне розміщення банківських ресурсів для 

забезпечення його фінансової стійкості; 

– фінансове планування; 

– формування достатніх банківських резервних фондів; 

– застосування похідних фінансових інструментів у діяльності банку; 

– системне дослідження кредитних ризиків, вжиття заходів з їх 

мінімізації; 

– покрашення рівня професіоналізму працівників та менеджерів банку. 

Для забезпечення позитивного фінансового результату необхідно 

розробляти стратегію забезпечення ефективності діяльності банку, яка 

визначається як сукупність цілей, дій, спрямованих на ефективність діяльності 

банківської установи через координацію та ефективне використання ресурсів, а 

також вибір максимально дієвих методів і способів її забезпечення [2]. 

Діяльність банку щодо формування стратегії ефективності у загальному 

вигляді передбачає реалізацію наступних етапів [3]: 

– установлення мети та цілей банку відповідно до напрямів його 

діяльності; 

– аналітична робота; 

– розробка відповідних стратегічних документів; 

– оцінка та аналіз розробленого проекту стратегії підрозділами, 

відповідальними за її реалізацію та внесення відповідних зауважень, 

пропозицій; 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

503 

– формування альтернативних стратегій забезпечення ефективності 

діяльності банку; 

– доведення до відома підрозділів змісту стратегії банку та її реалізація у 

практичній діяльності; 

– упровадження стратегії у практичну діяльність; 

– контроль за дотриманням параметрів стратегії; 

– коригування стратегії. 

Також з метою підвищення ефективності діяльності банків України 

необхідно здійснити наступні заходи [4]:  

– систематизувати та вдосконалити законодавчу базу щодо захисту 

інтересів вкладників юридичних осіб, які на сьогодні не захищені в ситуації 

банкрутства банку;  

– відмінити сплату ПДВ під час продажу заставних активів із балансів 

банків;  

– спростити процедури пакетної цесії кредитів;  

– створити реєстр недобросовісних позичальників;  

– упровадити регуляторну амністію на період докапіталізації банку;  

– визначити потреби у капіталі за кожним банком;  

– узгодити індивідуальні графіки докапіталізації відповідно до 

регуляторних норм. 

Отже, формування стратегії забезпечення ефективності діяльності банку 

необхідно вважати важливою умовою раціональної організації банківської 

діяльності у сфері фінансової структури та відповідних відносин між банком та 

його клієнтами. Реалізація вищевказаної стратегії повинна визначатися чіткою 

постановкою місії, мети та стратегічних цілей загальної ділової політики банку, 

пріоритетів у обслуговуванні перспективних груп клієнтів та використанням 

гнучких видів банківських продуктів.  
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Таким чином, реалізація стратегії забезпечення ефективності діяльності 

банку є важливою передумовою успішної та конкурентоспроможної діяльності 

банку. 
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У сучасних умовах кредит є одним із основних складових розвитку та 

функціонування економіки України. Ефективна організація кредитування є 

важливою для банків, оскільки даний вид діяльності є головним джерелом 

формування їх прибутку. У зв’язку з кризовою економічною ситуацією та 

дорогими ресурсами збільшується кількість неповернення  наданих кредитів.  
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На сьогодні, є значні обсяги порушень та зловживань у кредитній сфері, 

які призвели до збиткової діяльності значної частини банків України та до 

банкрутства. Банки потребують залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, 

що робить актуальною проблему рівня довіри потенційних інвесторів до 

національної банківської системи.  

Оскільки кредитні операції банку є найбільш ризикованими, то вони 

повинні підлягати посиленому внутрішньому контролю, тобто перевірятися 

внутрішніми аудиторами. 

Аналіз досліджуваної теми проводили у своїх працях такі вітчизняні 

автори: І.В. Бєлова, А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, О.М. Сарахман, 

Т.С. Смовженко, Б.Ф. Усач, Т.І. Фаріон та інші. 

Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України 

визначає внутрішній аудит як незалежний підрозділ, який не бере участі у 

виконанні операцій [1]. 

Під внутрішнім аудитом кредитної діяльності банку потрібно розуміти 

незалежну експертну діяльність аудиторської служби банку для перевірки і 

оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю 

кредитних операцій та якості виконання посадових обов’язків співробітниками 

банку. Він передбачає проведення перевірки дотримання нормативно-правових 

актів та інших документів, які регулюють діяльність банку, дослідження якості 

кредитної роботи на всіх рівнях та вивчення якості кредитного портфеля.  

Організація здійснення аудиту відбувається у послідовності, яка 

схематично зображена на рис. 1. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

506 

 

Рис. 1 Етапи здійснення аудиторської перевірки внутрішнього контролю 

кредитних операцій банку 

Джерело: розроблено автором згідно [2]. 

 

Втім, як свідчить досвід перевірок, певним аспектам кредитної діяльності 

банку приділяється недостатня увага, що періодично призводить до погіршення 

якості кредитного портфеля банку. Враховуючи результати наукових 

досліджень, емпіричних даних банків, вважаємо, що внутрішні аудитори 

повинні зосереджувати особливу увагу на наступні складові кредитного 

процесу банку: 

1) визначення ступеня ризику;  

2) юридичну відповідність кредитних угод або документів, що 

забезпечують виконання зобов’язань з кредитування;  

3) відповідність нормативним (рекомендаційним) документам і листам 

НБУ;  

4) правильність нарахування, оформлення і утримання відсотків за 

позичками;  

5) наявність простроченої заборгованості з кредитів та правильність її 

обліку; 
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6) своєчасність і правильність списання на результати діяльності 

безнадійно виданих кредитів.  

За результатами перевірки начальник служби внутрішнього аудиту 

узагальнює отримані матеріали та надає пропозиції топ-менеджменту щодо 

усунення недоліків та поширення результативних напрацювань у кредитній 

діяльності банку. 

Таким чином, внутрішній аудит кредитних операцій банку дасть змогу 

одержати максимально правдиву та об’єктивну інформацію про кредитну 

діяльність банку та приймати правильні управлінські рішення для мінімізації 

ризиків банківської діяльності, а також забезпечити підвищення ефективності 

діяльності кредитних підрозділів щодо організації кредитного процесу. 
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Чимало суб’єктів господарювання використовують у своїй діяльності 

орендовані об’єкти основних засобів. Іноді є необхідність здійснювати витрати 

на їх ремонт. 
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Питання з обліку операцій пов’язаних з ремонтом орендованих основних 

засобів розглядалися у працях багатьох науковців, серед яких Ю.Крот, 

Б. Занько, С.Хома, О.Андрієнко та інші. Незважаючи на значну кількість 

наукових праць з даного питання, існує потреба в подальшому його 

дослідженні. 

Для того, щоб вірно та безпомилково провести облік орендованих 

об’єктів, необхідно, чітко ознайомитись з договором оренди. В договорі оренди 

має зазначатись можливість та варіанти проведення ремонтів орендованих 

об’єктів. 

Взагалі облік ремонтів можна розглядати як з позиції орендодавця так і з 

позиції орендаря. Якщо розглядати облік з позиції орендодавця, то він по своїй 

суті нічим не відрізняється від обліку ремонту власних основних засобів [2]. 

Щодо обліку в орендаря, то існують певні нюанси. Об’єкт операційної 

оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку 

бухгалтерського обліку за вартістю, указаної в угоді про оренду. 

У бухгалтерському обліку важливо одразу правильно класифікувати 

ремонтні роботи, що були проведені орендованому об’єкту. Відповідно до п.8 

ПСБО 14 «Оренда» затрати орендаря на ремонтні роботи об’єкта  операційної 

оренди, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 

відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) 

інших необоротних матеріальних активів [4]. 

Такі витрати акумулюють спочатку на субрахунку 153 «Придбання 

(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а потім відносять до 

дебету субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи». 

Також є певні нюанси щодо податкового обліку ремонтних робіт 

орендованих основних засобів.  

Починаючи з 01.01.2015 року порядок відображення у податковому 

обліку ремонтних робіт основних засобів, у тому числі орендованих, 
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кардинально змінився. Раніше обчислювався так званий 10% ремонтний ліміт 

[1]. З Податкового кодексу вилучено пункти 146.12, 146.19, 146.20 ст.146, 

якими в попередні роки керувалися орендарі. На сьогодні, відповідно до 

пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Податкового Кодексу України [3].  

Отже, витрати на ремонтні роботи орендованих основних засобів 

відображаються за правилами бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, в 

тому числі від здійснення цих операцій, може бути відкориговано для цілей 

оподаткування податком на прибуток підприємств. Варто зазначити, що таке 

коригування відбувається  за умови, що підприємство не прийняло рішення про 

невідображення податкових різниць.  

Таким чином, проаналізувавши дане запитання можна зробити висновок, 

що для обліку ремонтів орендованих об’єктів особливе значення має договір 

оренди, зокрема його умови. У бухгалтерському обліку для віднесення втрат 

має місце вид ремонтних робіт. Адже, якщо вони приводять до зростання 

економічних вигід орендованого об’єкту, то витрати капіталізуються, а потім 

відображаються у складі інших необоротних матеріальних активів. У 

податковому обліку відображення ремонтних робіт здійснюється за правилами 

бухгалтерського обліку, але з коригування фінансового результату.  
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Протягом останніх років вітчизняна банківська система розвивається під 

значним впливом іноземного капіталу. Наявність банківських установ  з 

іноземним капіталом дуже впливає на розвиток фінансової системи. 

Присутність іноземного капіталу в банківській системі є ознакою 

макроекономічної стабільності, високого рівня довіри інвесторів до 

законодавчої, виконавчої, та судової гілок влади будь-якої держави. 

Основними зовнішніми передумовами зростання частки іноземного 

капіталу є: процеси фінансової глобалізації у світі; експансія банківського 

капіталу з перенасиченими ресурсами ринків промислово розвинутих країн. А 

внутрішніми передумовами експансії іноземного капіталу в банківську систему 

України є: структурна розбалансованість вітчизняної банківської системи; 

обмежена кількість фінансово надійних банків в Україні; низька 

конкурентоспроможність національної банківської системи.  

Основним принципом привабливості національної банківської системи 

для іноземних інвестицій є отримання достатнього прибутку за умови 

прийнятного ризику. 
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Банки з іноземним капіталом є основними каналами, через які надходять 

іноземні інвестиції в економіку України. 

Однак, останнім часом спостерігається значний відтік іноземного 

капіталу. На 1 січня 2017 р. в Україні залишилося 17 банків зі 100% іноземним 

капіталом і 38 – з частковим (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності банків України 

Назва показника 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Кількість банків, які 

мають банківську 

ліцензію 

176 180 163 117 96 

з них: з іноземним 

капіталом 
53 49 51 41 38 

у т.ч. зі 100% 

іноземним капіталом 
22 19 19 17 17 

Джерело: Складено автором на основі [1]. 

 

Станом на 01 січня 2017 року структура власності активів банківської 

системи України була представлена наступним чином: банки з приватним 

українським капіталом складають близько 13%, банки іноземних банківських 

груп – 35%, державні банки – 52% [2]. 

У подальшому можливе скорочення частки банків іноземних банківських 

груп внаслідок виходу банківських установ з російським капіталом з 

українського ринку. 

Присутність іноземного капіталу в банківській сфері України може мати 

як позитивні, так і негативні моменти. Серед позитивних відзначимо: орієнтація 

на дешевші ресурси; залучення іноземних інвестицій, розширення ресурсної 

бази та покращення соціально-економічного розвитку; зміни в структурі 

джерел формування банківського капіталу; зростання конкуренції, зниження 

рівня вартості банківських послуг; надання спектру якісних банківських послуг, 

підвищення кваліфікаційного рівня банківського персоналу; розвиток 

банківської системи через впровадження новітніх технологій та систем [3].  

До негативного аспекту цього питання відносимо: 
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 іноземний контроль над банківською системою приймаючої країни, 

значна економічна влада іноземців; 

 специфічність банківського бізнесу в порівнянні з іншими сферами 

підприємницької діяльності зумовлює необхідність протекціоністських заходів 

у системі регулювання банківської діяльності; 

 у період банківських криз іноземні банки можуть «експортувати» 

нестабільність, «інфікуючи» банківську систему приймаючої сторони; 

 відмінності в системах банківського регулювання можуть 

створювати проблеми в процесі контролю за діяльністю іноземних банків; 

 можливість різкого виведення капіталу; 

 значний вплив капіталу із інших держав; 

 ускладнення проведення банківського нагляду тих банків, що є 

частинами міжнародних фінансових груп. 

З метою мінімізації негативних наслідків приходу іноземних банків в 

Україну, з боку держави потрібно постійно посилювати та вдосконалювати 

регулювання та нагляд за їхньою діяльністю, нагляд за оподаткуванням та 

ліквідацією філій іноземних банків.   

Загалом, входження іноземного капіталу до внутрішніх банківських 

систем може бути збалансованим лише за умов активної діяльності вітчизняних 

банків та збереження ними значної частки банківської системи країни. 

Отож, іноземні інвестиції відіграють важливу роль та є невід’ємною 

частиною  розвитку банківської системи України. Вплив банків з іноземним 

капіталом на банківську систему України є вагомим і може мати як позитивні, 

так і негативні наслідки. 
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У кінці XX на початку XXI століття трансплантологія стала галуззю 

медицини, яка сконцентрувала в собі найновіші досягнення хірургії, 

анестезіології, реаніматології, імунології, фармакології та інших медико-

біологічних наук. Пересадка органів як метод лікування тяжкохворих пацієнтів 

має велике соціальне значення, так як дозволяє не тільки продовжити життя, 

але й забезпечити більш високий та якісний його рівень. Але разом з тим немає 

такої ж області в медицині, де так яскраво сфокусувались проблеми етичного 

порядку, як в трансплантології. 

У трансплантації існує ряд етично-правових проблем: проблеми донора – 

реципієнта, проблеми, пов’язані з констатацією смерті людини, забір органів 

або тканини людини, розподіл органів або тканин між реципієнтами, 

комерціалізація трансплантації [1].  

Пересадка органів від живого донора пов’язана з серйозними ризиками 

для нього. По-перше, це ризик, пов’язаний з проведенням самої хірургічної 

операції , яка для будь-якого пацієнта є значною психофізіологічною травмою. 

По-друге, позбувшись одного з парних органів або частини непарного органу, 
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донор стає в більшій степені вразливим до несприятливих зовнішніх впливів, 

що має своїми наслідками розвиток різних форм патології. 

На сьогодні у всіх країнах світу прийнята практика пересадки органів і 

тканин від живого донора тільки особам, які знаходяться в родинному зв’язку з 

донором. Але і тут можуть виникати моральні проблеми. Важливе значення має 

правило інформованої згоди. Вона передбачає доведення до відома інформації 

про ризики як донора – про ризик наслідків, так і реципієнта – про ризик 

імплантації; тому не може бути дарування органу лише з мотивів жертовності, 

солідарності без чітко усвідомлених наслідків від цієї дії [2]. 

Купівля-продаж органів заборонена і міжнародним, і українським 

законодавством. Дане положення знайшло своє закріплення в ст. 18 Закону 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людині» укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших 

анатомічних матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, забороняється.  

Проблеми констатації смерті мозку. Людина вважається померлою з того 

моменту, коли встановлена смерть мозку. Смерть мозку означає повну і 

незворотну втрату всіх його функцій. Момент смерті мозку може бути 

встановлено, якщо виключені всі інші можливі за даних обставин причини 

втрати свідомості та реакцій організму. Визначення смерті мозку є достатнім 

для визнання біологічної смерті людини, однак це не знімає гостроти моральної 

оцінки у разі забору органів від людини, оскільки з’являється побоювання, що 

для спасіння реципієнта може бути прискорена або уповільнена смерть 

потенційного донора [1]. 

Основні критерії розприділення донорських органів по мірі їх значущості:  

 перший – ступінь імунологічної сумісності пари донор – реципієнт 

(орган дають тому, кому він більше підходить по імунологічним показникам); 

 другий – ступінь тяжкості стану здоров’я реципієнта (коли орган 

підходить декільком реципієнтам. Орган віддають тому пацієнту, який 

знаходиться в більш тяжкому стані); 
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 третій – черговість в «листі очікування»(коли двом реципієнтам 

орган практично однаково підходить, і вони обоє знаходяться в критичному 

стані. Перевагу надають тому, хто раніше став в «лист очікування»). 

Окрім трьох названих критеріїв, береться до уваги віддаленість 

реципієнта від місця знаходження донорського органу. Час між вилученими 

органами та їх пересадкою строго обмежений [2].  

Що ж до трансплантацій в Україні, то наразі ситуація у трансплантології 

дуже сумна: при величезному запиті на подібні операції, їх проводиться дуже 

мало, а наша держава чомусь витрачає кошти на лікування українців за 

кордоном, хоча в Україні це було б в рази дешевше [3]. 

Потреба в пересадці серця в Україні – 500-1000 операцій на рік, печінки – 

800-1200, нирки – 1500-2000. 

У 2013-2015 роках медичним закладам зарубіжних країн МОЗ 

перерахувало 2,5 мільйони доларів та 616 тисяч євро. 

На ці кошти було зроблено 6 трансплантацій кісткового мозку від 

родинного донора (дорослому населенню), 8 трансплантацій серця, 5 – печінки, 

18 – нирки від живих родинних донорів і донорів трупів. 

В Україні за ці кошти можна було провести близько 1122 трансплантацій 

серця, 116 трансплантацій печінки та 5623 трансплантацій нирки [3]. 

Отож, трансплантація є вкрай складною і потребує врахування усіх 

обставин конкретного випадку для прийняття виваженого рішення. Але 

очевидним залишається той факт, що обґрунтування шляхів вирішення 

біотичних проблем не може бути здійснене на підставі технологічної 

спроможності та медико-соціальної доцільності. Прагматизм у медицині веде 

до споживацького ставлення до людини як такої. Тому обґрунтування названих 

проблем може здійснюватися винятково в етико-філософському вимірі. 
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Упровадження інновацій у сферу будь-якої діяльності це – необхідність в 

епоху глобалізації економічних процесів. Банківська діяльність є найбільш 

вразливою до економічних криз, тому найбільше потребує змін та 

удосконалень. Динаміка науково-технічного процесу в світі на декілька років 

випереджає продукти і технології вітчизняних банківських послуг. 

Упровадження наукових досягнень і винаходів в організацію банківського 

обслуговування забезпечує постійне удосконалення банківських продуктів і як 

наслідок підвищує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, розвиває 

економіку держави. Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з 

застосуванням інноваційних продуктів та технологій в банківській діяльності є 

надзвичайно актуальним.  

Метою дослідження є визначення особливостей інновацій та технологій 

на ринку банківських послуг і перспективи їх розвитку в Україні.  

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність»: інновація – це 

новостворені (засновані) і вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція 

або послуги, а також організаційно-технічні рішення, виробничого, 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

517 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і соціальні сфери [1]. Банківська інновація – це 

реалізовані у формі нового банківського продукту або операції, кінцевий 

результат інноваційної діяльності банку [2]. Для втілення інноваційної ідеї 

потрібні: значні фінансові ресурси, маркетингові дослідження, підтримка 

стійкого зв’язку з клієнтом заснована на партнерських відносинах, технологічні 

можливості та законодавча підтримка.  

В Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, але не 

реалізується в повному обсязі. Основними причинами, які обумовлюють 

необхідність запровадження інновацій у банківську діяльність є [3, ст. 93]: 

- необхідність забезпечення прибутковості діяльності банку, причому 

не лише у короткостроковій , а й у довгостроковій перспективі; 

- спроможність банківської установи генерувати нові потоки доходів 

за рахунок упровадження інноваційних продуктів, високої якості 

обслуговування клієнтів і відрізняє банк від його конкурентів; 

- підвищення операційної ефективності, яке допомагає знизити 

витрати із одночасним поліпшенням якості обслуговування; 

- бажання банківських установ створити й підтримати імідж 

сучасного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, 

забезпечує комфортне і доступне обслуговування; 

- кардинальні зрушення у структурі і характері потреб споживачів 

фінансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття. 

На сьогодні банківські установи застосовують різноманітні інноваційні 

технології. Дистанційне управління банківськими рахунками можна 

здійснювати різними способами: за допомогою телефону – телебанкінг; 

персонального комп’ютера – е-банкінг; інтернету – інтернет банкінг; 

портативних засобів – мобільний банкінг, мобільні додатки, sms – банкінг; 

платіжний міні – термінал, онлайн – інкасація. За статистикою більше 80% усіх 

банківських операцій можуть здійснюватися, сидячи за комп’ютером вдома чи 
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в офісі. Користь для банкірів та їхніх клієнтів визначається наступним: перші 

значно скорочують витрати по утриманню філій та відділень і значно 

підвищують ефективність банківських операцій, а інші – отримують додаткові 

зручності. Тенденцію розвитку технологій стримують такі фактори як: 

відсутність інвесторів, ризикованість і незахищеність операцій із вкладення 

коштів в інноваційні проекти, недостатність високотехнологічного обладнання, 

дефіцит кваліфікованих працівників, слабка мотивація спеціалістів, недостатнє 

використання маркетингових досліджень і маркетингових інструментів. 

Серед банківських установ, які використовують інноваційні продукти і 

технології на ринку банківських послуг, лідерами є: ПриватБанк, Укрексімбанк, 

Райффайзен банк Аваль, Альфа-банк, Ощадбанк, УкрСиббанк BNP Paribas 

Group, ПУМБ. Інноваційна політика даних банків орієнтована на впровадження 

на українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які 

надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. Вивчаючи і 

досліджуючи зарубіжних досвід інноваційних продуктів та технологій, можна 

стверджувати, що в найближчому майбутньому банківські установи в Україні 

будуть використовувати: 

 інноваційні центри, які складаються з високотехнологічних 

випробувальних лабораторій, а також «кімнат вільного мислення», в яких 

співробітники і клієнти можуть тестувати нові продукти або рішення; 

 роботи – радники. Інновація створена для запобігання негативних 

фінансових рішень в майбутньому та працює в режимі реального часу [4]; 

 «віртуальні працівники», які вже працюють в деяких відділеннях 

банку та виконують ряд одноманітних задач у відділах страхування життя та 

пенсійного забезпечення, кількість помилок скоротилось до 100%, час 

виконання задач на 80% [5]. 
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Останніми роками внаслідок загострення конкурентної боротьби на 

внутрішньому і зовнішньому ринках та відповідно розширення масштабів 

промислового шпигунства щоразу більше комерційних підприємств та 

організацій користуються послугами приватних охоронних підприємств або 

створюють власні служби безпеки. На чолі зазначених підприємств і служб, як 

правило, стоять колишні співробітники державних правоохоронних органів. 

Основні передумови функціонування охоронних підприємств базуються 

на законодавстві нашої держави, яке суттєво впливає на «правила гри» на ринку 

охоронних послуг, а саме: 

– Закон України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 № 4616-VI;  

– Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III;  
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– Наказ МВС України «Про затвердження Порядку обладнання 

транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного 

зв’язку, світловими та звуковими сигналами» від 18.04.2013 № 375;  

– Наказ МВС України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

охоронної діяльності» від 15.04.2013 № 365;  

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється 

суб’єктами охоронної діяльності» від 11.02.2013 № 97;  

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Умов 

охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним 

транспортом та переліку таких вантажів» від 30.01.2013 № 55;  

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної 

власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами 

та організаціями» від 19.06.2013 № 421;  

– Накази МВС України, які стосуються порядку організації охорони 

об’єктів і приміщень, порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку та 

використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї тощо. 

У наш час український ринок охоронних послуг перебуває у стані 

безладу, оскільки основний Закон «Про охоронну діяльність» начебто є, але 

конкретного регулювання ринку немає. Передусім надзвичайно низький поріг 

входу, немає чітких обов’язкових вимог. На сьогодні тільки в місті Києві 

зареєстровано приблизно 1300 охоронних підприємств, а по Україні їх близько 

п’яти тисяч. Майже кожен третій «силовик» у відставці вважає своїм 

обов’язком щось охороняти. Відповідно, про якість годі говорити. Єдиний 

конкурентний інструмент, який активно використовується на цьому ринку – це 

демпінг. І все б нічого, але проблема набагато глибша і серйозніша, ніж може 

здатися на перший погляд.  
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Продаж підприємствами послуг охорони за штучно заниженими цінами, 

нижчими від собівартості, приводять безпосередньо до повної втрати як якості 

послуг, так і соціальної відповідальності охоронного бізнесу перед своїми 

співробітниками, клієнтами, державою. Окрім того, на сьогодні чинне 

законодавство України визначило, що малий та середній бізнес піддається 

перевірці тільки в разі розпорядження Кабінету Міністрів, управління 

регуляторної політики і, якщо відкрито якусь кримінальну справу. Відповідно, 

всім «демперам» вдається чудово не платити податки і продовжувати займатися 

дурницями. Це знижує рівень надання послуг всього охоронного бізнесу. 

Однією із проблем розвитку підприємств галузі охоронних послуг є 

небажання держави відмовитися від активної участі в розподілі ринку 

охоронних послуг. На законодавчому рівні прийнято рішення про ліквідацію 

УБОЗу, ліквідацію ветеринарної міліції, ліквідацію ДАІ та ліквідацію 

державної служби охорони, тобто не повинно бути комерційної міліції. 

Держава декларує зобов’язання боротися зі злочинністю, проте створює 

охоронну службу, яку люди повинні наймати щоб захиститися від тих же 

злочинців. І в результаті були ліквідовані всі, крім поліції охорони. 

Країни сусідки України з пострадянського блоку галузь охоронних послуг 

просто виставили на торги, роззброїли, відправили кого треба на пенсію, всім 

іншим зберегли гарантії працевлаштування і приватизували. І охоронна галузь 

стала працювати не за дотаціями і не за командою згори, а саме за ринковими 

правилами. Якщо підприємство ефективне і конкурентне, воно на цьому ринку 

заробляє гроші, платить податки і забезпечує робочі місця.  

В країнах Євросоюзу взагалі немає комерційної поліції, там є тільки 

охоронні компанії. Будівля Європарламенту, будь-який аеропорт Європи – 

охороняють приватні охоронні компанії. Там вже давно готують собак для 

пошуку вибухівки спеціальні приватні кінологічні центри. І це ефективно, так 

як власник женеться за якістю. 
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На вітчизняному ринку охоронних послуг держава лише 

переформатувала державну службу охорони, замість приватизації, в поліцію 

охорони. З відкритих джерел відомо, що антимонопольний комітет України 

видав свою постанову, в якій сказано, що створення поліції охорони – це 

неправильно, це антиконкурентно, не сприяє конкурентній боротьбі, не сприяє 

здоровому розвитку ринку і вимагає додаткового вивчення. 

Таким чином, основними проблемними питаннями для підприємств на 

ринку охоронних послуг є:  

–  бажання держнизький поріг входу в галузь;  

– антиконкурентна поліція охорони; 

– відсутність дієвого механізму регулювання ринку охоронних послуг та 

неави вирішувати проблеми галузі. 
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Сучасний стан економічного розвитку пiдприємств потребує нових 

підходів до підвищення ефективності їх діяльності, і, насамперед, до 

прогнозування, як однієї із головних складових стратегій інноваційного 

розвитку. На сучасному етапі ринкової економiки від підприємств очiкується 

підвищення ефективності стратегічного планування, що дозволить покращити 

їх конкурентоздатність в умовах швидкоплинних змін зовнішнього середовища. 

При цьому прогнозування повинно розглядатися як необхідний елемент 

системи управління підприємством, основне завдання якого визначається 
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орієнтацією на можливі кардинальні зміни стану і розвитку об’єктів управління 

та їх зовнішнього середовища. 

Прогнозування спрямоване в майбутнє і, будучи складовою планування, 

суттєво відрізняється від останнього. Прогнозування – це система досліджень 

якісного та кількісного характеру, спрямованих на з’ясування тенденцій 

розвитку підприємства і пошук оптимальних шляхів досягнення цілей цього 

розвитку. Прогноз – це імовірнісне судження щодо стану будь-якого об’єкта 

або явища в майбутньому з відносно високим ступенем достовірності, зроблене 

на спеціальних наукових дослідженнях. Прогнозування застосовується на 

попередньому  етапі розроблення концепції економічного розвитку об’єкту або 

явища на плановий період. Воно відіграє певну роль і на етапі реалізації плану, 

при оцінюванні досягнутих результатів пошуку можливостей та напрямів 

додаткових впливів, призначених для ліквідації відхилень від окресленої 

планом траєкторії розвитку [1, с. 160].  

Предметом економічного прогнозування є прогностика. Прогностика 

базується на використанні спеціальних методів, що дозволяють здійснити 

достатньо раціональний і точний прогноз. Однак, на практиці керівники 

підприємств нехтують ними та використовують різні не наукові підходи і 

принципи, що дозволяють, на їх думку, ігнорувати сучасні методи 

прогнозування. Тому на українських підприємствах ще застосовуються такі 

неправомірні підходи і принципи:  

- Підхід з позиції «відсутності прогнозу», тобто розгляд майбутнього 

здійснюється «всліпу», з допущенням незмінності зовнішніх умов. 

- Принцип «може трапитися що завгодно», тобто застосовується такий 

принцип, виходячи з якого майбутнє розглядається як гра випадковості. 

- Принцип «славне минуле» означає, що при прийнятті рішення 

акцентується увага на методах, що використовувались в минулому. 

- Прогнозування «скрізь шори», що базується на понятті, що майбутнє 

буде схоже на минуле, тільки рівень розвитку буде більш високим. 
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- Принцип «очікування і рішучі дії», коли очікуються кризи, та 

здійснюються заходи з пом’якшення їх негативних наслідків. 

- Прогнозування за допомогою «генія», в основу якого лежить ідея, що 

найдеться геній, за допомогою якого буде отримано інтуїтивний прогноз. [2] 

Описанi вище принципи прогнозування ми вважаємо неприйнятними, 

оскільки у сучасній економіці основною вимогою до прогнозів є не стільки 

уміння передбачати майбутнє, скільки розробити програми досягнення 

встановлених на майбутнє орієнтирів (цілей) розвитку підприємства.  

Найбільш широке розповсюдження у практиці прогнозування отримали 

методи експертних оцінок і методів статистичного прогнозу, що базуються на 

використанні накопиченої статистичної інформації про зміни основних 

показників, що характеризують результати чи процес діяльності з швидкісною 

комп’ютерною обробкою такої інформації. Хоча слiд зауважити, що в 

нестабільних сучасних умовах, утрудняються точні прогнози економічної 

динаміки на довготривалі строки, і в той же час зростає потреба у 

довгострокових оцінках майбутнього. Тим більше що прогнози самі по собі 

дають лише певну інформацію до роздумів та не є готовими рішеннями, 

оскільки управлінські рішення приймають не прогнозисти, а органи, які 

наділені владою і для яких прогнозні дані повинні бути надані у формі планів і 

програм. [3] 

 Прогнози застосовуються як плани-орієнтири. У ринковій економіці 

поширене прогнозування ринкової кон’юнктури та попиту.  

Прогнозування ринкової кон’юнктури – передбачення економічної 

ситуації, яка може скластися на ринку в майбутньому. Вона характеризується 

рухом цін, відсоткових ставок, валютного курсу, заробітної плати, дивідендів, а 

також динамікою виробництва та споживання  

Прогнозування попиту – передбачення майбутнього попиту на товари і 

послуги з метою кращого обґрунтування відповідних виробничих планів. Воно 

поділяється на короткострокове, середньострокове і довгострокове. [4, с.481]. 
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Прогноз описує сферу і можливості, в рамках яких можуть бути 

сформульовані реальні завдання та цілі, встановлює проблеми, які мають стати 

об’єктом розробки в плані. Розробка прогнозу і формування портфеля 

замовлень в умовах ринку – взаємозв’язані стадії в рамках загального 

планування в межах підприємства, які мають специфіку. Розбіжності між ними 

полягають у тому, що сформований портфель замовлень відображає та втілює 

вже прийняте рішення, а прогноз – це пошук потенційного, реалістичного, 

економічно правильного рішення. Прогноз розкриває можливість різних 

варіантів розвитку, аналізує та обґрунтовує їх. У прогнозі можна розглянути 

різноманітні принципи економічної політики і поєднання об’єктивних та 

суб’єктивних, економічних і неекономічних факторів. Економічні прогнози 

можуть бути короткостроковими (до 3-х років), середньостроковими (5-7 

років), довгостроковими (понад 10 років). При цьому організація діяльності 

щодо прогнозування вимагає забезпечення необхідних зустрічних потоків 

інформації [4, с. 481]. 

Найважливішими видами прогнозів, які розробляються в умовах ринку, є 

прогноз збуту або комерційний прогноз і прогноз технічного розвитку. 

Прогноз збуту відіграє основну роль у внутрішньо-фірмовому 

плануванні. Витрати на господарську діяльність і капіталовкладення, так само, 

як і різні напрями ділової політики, встановлюються з метою максимізації 

прибутку від очікуваного збуту. 

На базі комерційного прогнозування вирішуються такі основні завдання: 

а) визначення необхідності нарощування виробничих потужностей 

підприємства і оцінка темпів розширення виробництва; б) формування планів 

випуску продукції протягом значного періоду часу з урахуванням наявних 

виробничо-технічних можливостей, а також планування випуску продукції в 

перехідний період; в) створення оперативних планів-графіків, які 

регламентують випуск продукції при існуючих виробничо-технічних 

можливостях. 
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Прогноз, який орієнтовано на рішення будь-якого з цих завдань, повинен 

задовольняти одній умові – тривалість інтервалу часу, на який 

розповсюджується прогноз, слід обирати таким чином, щоб після отримання 

прогностичних оцінок вистачило б часу на прийняття управлінського рішення і 

його ефективну реалізацію. 

Отже, враховуючи практику діяльності підприємств, а також 

узагальнюючи думки вітчизняних учених, ми дійшли висновку, що при 

прогнозуваннi розвитку слід обирати оптимальні методи для кожної конкретної 

ситуації. Це можуть бути: методи екстраполяції, аналітично-концептуальні 

методи експертних оцінок і методи розрахунково-математичного моделювання. 

Так як прогнозування виконує сполучні функції між ринком (зовнішнім 

середовищем) і виробництвом (внутрішнє середовище), для забезпечення 

побудови якісного стратегічного прогнозу ми пропонуємо врахувати такi 

ньюанси:  

 чітко усвідомлювати мету подальшої діяльності підприємства;  

 постійно враховувати зміни макро- і мікросередовища та оперативно 

оцінювати їх вплив на загальні процеси діяльності підприємства;  

 системно контролювати розвиток фінансової, управлінської і кадрової 

політики;  

 формувати реальний план стратегічних дій на всіх рівнях управління;  

 бути упереджено інформованими щодо впливу зовнішнього середовища 

і ринків збуту. 

Список використаних джерел 

1. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., 

Гончарова Н.П. [та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 

598 [2] с. 

2. Пономарьов Д.Е. Прогнозування показників фінансового стану 

підприємства як основа формування фінансової стійкості / 

Д.Е. Пономарьов // ВІСНИК ЖДТУ. – 2016. – № 1. – С. 49-53. 



ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

527 

3. Холод С.Б. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку 

підприємства / С.Б. Холод // Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. – № 1 (56). – 2013. – С. 261-265. 

4. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.] / 

О.С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. 

 

 

УДК 314.15 

 

ПРОБЛЕМА «ВІДТОКУ МІЗКІВ» В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ВИРІШЕННЯ 

Оксана Щербина 

Науковий керівник: 

Анісімов В.В., к.і.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Трудова інтелектуальна міграція є особливою загрозою розвитку країни, 

оскільки одним із важливих факторів економічного і соціального прогресу є 

збереження науково-технічних кадрів. У контексті глобальної інтеграції 

Україна посідає провідне місце у рейтингу країн-донорів із постачання 

висококваліфікованих ресурсів. Саме тому дана проблема є  актуальною та 

потребує аналізу міграції висококваліфікованих кадрів і вдосконалення 

державного регулювання у напрямку зменшення обсягів інтелектуальної 

міграції на найближчу перспективу. 

Метою роботи є обґрунтування факторів впливу на обсяги 

інтелектуальної міграції українців, аналіз основних причин та їх наслідків. На 

базі результатів досліджень запропонувати шляхи вирішення посталої 

проблеми. 

Проблемі міграції кваліфікованих фахівців присвячено низку праць 

українських та західних науковців, зокрема, О. Білоруса, Т. Драгунової, 

Е. Лібанової, А. Попова, А. Соболевської, С. Рязанцева, П. Ліндерта тощо. 
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Виклад основного матеріалу. Економічна статистика про науку, 

технології та інновації свідчить, що  Україна за останнє десятиліття втратила 

значну кількість висококваліфікованих спеціалістів, число яких становить 

понад 231146 осіб [1]. Більше ніж 30% українських вчених працюють на 

розвиток економіки зарубіжних країн [2]. Проте, встановити реальні масштаби 

«відтоку мізків» з України неможливо через брак достовірної статистики. 

Кількості наукових кадрів та організацій, що займаються науковою діяльністю 

в Україні притаманна негативна динаміка росту. За останніми офіційними 

даними Президії НАН України, лише з її установ у 2014 році за кордон виїхало 

2047 наукових працівників, у тому числі 774 на тимчасову роботу і стажування, 

з них – 86 доктори і 238 кандидатів наук [3].  

До основних причин інтелектуальної міграції України належить криза 

вітчизняної науки, яка пов’язана: зі скороченням внутрішніх витрат на 

дослідження і розробки; недостатнім матеріально-технічним забезпеченням 

дослідницького процесу; низькою матеріальною та моральною оцінкою праці 

учених; низьким рівнем науково-інформаційного забезпечення теоретичних 

досліджень і розробок; відсутністю сучасного наукового обладнання, 

незахищеністю прав власності на продукт інтелектуальної праці тощо [2].  

Внаслідок виїзду великої кількості талановитих вчених під загрозою 

опинився науковий потенціал держави. В Україні через відтік наукових кадрів 

знижується рівень продуктивності праці, що призводить до втрати 

конкурентоспроможності країни на світовому ринку, загострюється 

демографічна ситуація, відбувається деградація робочої сили та зростає 

відставання України в технологічному розвитку, а також зменшується 

людський капітал, анулюються соціальні інвестиції в освіту та скорочуються 

кількості наукових шкіл [4]. 

Для вирішення проблеми «відтоку мізків» має бути сформований 

ефективний механізм регулювання міграційними процесами та імміграційний 

контроль. На цьому етапі важливе значення має вдосконалення законодавства: 
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створення нормативно-правової бази, що регулює процеси зовнішньої трудової 

міграції та передбачає розробку законопроектів про в’їзді і виїзді українських 

громадян, а також запровадження спеціальних проектів, за допомогою яких 

українські вчені матимуть можливість здійснювати зарубіжні відрядження з 

метою «циркуляції інтелекту» та обміну досвідом. Один із способів зробити 

прибутковим «відтік мізків» – європейські джерела фінансування наукових 

програм: Erasmus, MarieCurieprograms, Europeanpostdoc, RTNnetworks, які є 

доступними для України на сьогоднішній день і поширюються серед молодих 

спеціалістів. Для зменшення масштабів посталої проблеми слід ефективно 

використовувати інтелектуальний потенціал країни та розвивати його: 

 збільшити обсяги фінансування Національної академії наук України 

за рахунок державного бюджету та іноземних інвестицій в науку; 

 забезпечення гідної заробітної плати науковому потенціалу країни; 

 залучення талановитого молодого покоління до наукової співпраці; 

 удосконалення матеріально-технічної бази науково-дослідної 

сфери; 

 створення сприятливих умов праці, забезпеченою необхідним 

устаткуванням лабораторіями, що стимулюватиме творчий та інтелектуальний 

потенціал. 

Висновок. Проблема «відтоку мізків» залишається відкритою та потребує 

подальшого дослідження. Саме тому необхідно поглибити наукові дослідження 

інтелектуальної міграції в контексті розвитку України, вивчити проблеми 

міжнародного переміщення висококваліфікованих кадрів в умовах ринкового 

середовища та вдосконалення процесу регулювання політичних напрямів 

держави щодо зменшення обсягів інтелектуальної міграції в майбутньому. 

Кінцевою метою має стати не припинення відтоку інтелекту, що в умовах 

глобалізації неможливо, а впровадження механізму повернення мігрантів на 

батьківщину, тобто перетворення незворотної еміграції у тимчасову. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України однією з найважливіших 

довгострокових цілей економічної політики уряду є забезпечення економічного 

зростання, підтримка його темпів на стабільному та оптимальному рівні. 

Розглядаючи процес формування шляхів розвитку, необхідно звернути увагу на 

різні сфери економіки, де існує можливість впровадження змін, що 

сприятимуть піднесенню економіки. Саме тому дана проблема є досить 

актуальною і потребує створення нових і реалізацію наявних національних 

детермінант конкурентоспроможності в контексті глобального економічного 

розвитку. 

Вагомий внесок в дослідження економічного зростання країн зробили 

такі відомі економісти, як В. Естерлі, М. Дайламі, А. Дарешвар, Р. Лукас, 
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Р. Нельсон, П. Ромер, Е. Фелпс тощо. Проблеми забезпечення якісних 

трансформацій в економіці України, механізми нарощення національних 

життєвих стандартів активно досліджуються в роботах багатьох вітчизняних 

економістів. 

Метою дослідження є розробка науково обґрунтованих стратегічних 

пріоритетів державної політики та забезпечення високих життєвих стандартів, 

що сприятимуть економічному зростанню України. 

В умовах економічних перетворень важливим є посилення ролі держави в 

регулюванні соціально-економічних процесів, покращення управління 

бюджетно-податковою та грошово-кредитною системою з підвищенням 

дієвості їх координації, що передбачають поєднання різноманітних заходів не 

тільки економічного, а й законодавчого характеру. Для стабільності 

економічного зростання України необхідно посилювати стійкість банківської 

системи, стан платіжного балансу, оскільки фінансова стабільність залежить від 

обсягів внутрішньої й зовнішньої заборгованості, коливання курсів валют, 

обсягу грошей в обігу, темпів інфляції та інших чинників. Варто відзначити 

значущість банківської системи у забезпеченні фінансової стабільності. Вплив 

фінансової системи на економічне зростання полягає в стимулюванні 

внутрішнього попиту для підтримки високого рівня зайнятості та збуту товарів 

і наданні послуг суб’єктами господарювання, збільшенні обсягів випуску, 

оновленні матеріально-технічної бази виробництва, посиленні інноваційної 

складової економічного розвитку шляхом активізації інвестиційної діяльності. 

Основні шляхи вирішення проблеми та підтримки стабільності 

економічного зростання України можна вважати: 

1. Модернізація структури економіки та зростання національної 

конкурентоспроможності. 

2. Реформування інфраструктурних та природних монополій [1]. 

3. Розробка консультаційних центрів з інформаційної, фінансової 

підтримки малого бізнесу та його правового супроводження. 
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4. Активізація діяльності місцевих органів самоврядування на ринку 

запозичень, що сприятиме випуску облігацій місцевих позик та інших цінних 

паперів. 

5. Створення комунальних інвестиційних банків з напрямками діяльності 

– інвестування проектів розбудови економічної та соціальної інфраструктури 

[2]. 

6. Формування впливових інструментів регулювання розмірів та 

структури грошової пропозиції з метою мінімізації монетарних чинників 

інфляційних процесів. 

7. Зведення до мінімуму немонетарних чинників інфляції. 

8. Розбудова на пріоритетних засадах системи інвестиційного 

кредитування структурної модернізації реального сектору економіки. 

З огляду на це, важливим є підтримка належного рівня кредитування 

національної економіки банківськими установами, збільшення обсягів 

державних замовлень за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

сприяння залученню іноземного фінансового капіталу шляхом створення 

преференцій і забезпечення гарантій щодо права власності та прозорих умов 

здійснення підприємницької діяльності. 

9. Валютне регулювання, що відповідно передбачає вплив держави на 

резерви банківської системи, загальний попит та пропозицію грошей в країні та 

зниження валютних ризиків. 

10. Введення в дію наявних факторів виробництва та використання 

чинних технологій. 

11. Встановлення належного рівня регулювання грошової та кредитної 

емісії, що сприятиме економічному зростанню в умовах стабільності цін. 

12. Розширення обсягів внутрішнього попиту, що надає змогу збільшити 

обсяги замовлень для вітчизняних підприємств, частково компенсувати певні 

втрати частки обсягів експорту на зовнішніх ринках збуту товарів і послуг, 

підвищити рівень ділової активності [3]. 
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Отже, слід здійснити вибір пріоритетних завдань, які вимагають 

першочергової уваги, а також чітко сформулювати цілі та механізми реалізації 

заходів, критерії досягнення результатів, принципи фінансового забезпечення, 

що слугуватимуть стимулами економічного зростання України. 
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Вступ. Сучасний період розвитку аграрного права в Україні 

характеризується виникненням нових суб’єктів аграрного господарювання, 

заснованих на приватній та комунальній формах власності. Належне правове 

регулювання усього комплексу аграрних відносин можливе лише за умови 

створення досконалої законодавчої бази, якою повинна стати логічно узгоджена 

система нормативно-правових актів аграрного законодавства. 

Визначальним перспективним напрямом правотворчої діяльності 

державних органів повинна стати робота по розробці кодифікованого акта 
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аграрного законодавства України, яким повинні стати Основи аграрного 

законодавства України. Саме прийняття кодифікованого нормативно-правового 

акта аграрного законодавства забезпечить у майбутньому належне правове 

регулювання аграрних відносин в Україні [1]. Актуальним є розпорядження 

Кабінету Мінстрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року». Це 

проект програми розвитку аграрного сектору економіки в якому визначені 

проблеми та шляхи їх вирішення в аграрнй сфері, створення організаційно-

економічних умов для ефективного, соціально спрямованого розвитку 

аграрного сектору економіки, стабільного забезпечення промисловості 

сільськогосподарською сировиною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасний стан та проблеми 

аграрного законодавства розглядаються багатьма юристами-аграрниками. 

Глибоко аналізують сучасне аграрне законодавство України В.І. Андрейцева, 

Ц.В. Бичкова, І.А. Дмитренко, П.Ф. Кулинич, З.А. Павлович, М.В. Шульга, 

Н.О. Багай, О.М. Ходаківська та ін [2]. Аналіз останніх досліджень в галузі 

аграрного права засвідчує, що сьогодні найактуальнішим є питання створення 

кодифікованого нормативно-правового акту, що забезпечить раціональне 

використання та збереження родючих українських чорноземів, які становлять 

50% світових чорноземів. У парламенті та суспільстві також надзвичайно 

гостро стоїть питання про продаж землі сільськогосподарського призначення. 

Тому важливо розробити та прийняти пакет законів для завершення аграрної 

реформи. 

Мета роботи: аналіз стратегій визначення шляхів удосконалення і 

розвитку аграрного законодавства як складової аграрної політики. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою розвитку сучасної України 

є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з 

потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина 

[3]. Тому вдосконалення чинного аграрного законодавства має бути постійним 
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процесом, спрямованим на поліпшення та оптимізацію правового регулювання 

існуючих суспільних відносин. Загалом, можна виокремити такі економічні 

передумови розвитку аграрного законодавства України: забезпечити стабільну 

економічну ситуацію в країні для залучення інвестицій в агропромисловий 

комплекс, надати пільги підприємствам, які створюють інноваційний продукт, 

зорієнтувати фінансово-кредитні установи на надання кредитів виробничим 

установам, які займаються інноваційною діяльністю. В аграрному секторі 

економіки надзвичайно актуальним є земельне питання. Розробкою необхідних 

для проведення земельної реформи законопроектів займається експертна група 

Аграрної партії України. Вона розробила низку заходів, спрямованих на захист 

і раціональне використання землі, наполягаючи на створенні в Україні 

Земельного банку. Голова Земельного комітету Аграрної партії, доктор 

економічних наук О. Ходаківська представила на Земельному форумі, що 

відбувся у Харкові 10.02.2017, головні принципи земельної реформи, яка має 

підвищити рівень життя на селі. Серед принципових підходів – необхідність 

визначити власниками землі винятково громадян України та обмежити площу 

землі, яка може перебувати у власності або в оренді однієї особи. Заключним 

етапом повинен стати всеукраїнський референдум, на якому народ як єдиний 

власник української землі вирішить її долю [4].  

Висновки. Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське 

господарство, є системоутворювальним у національній економіці. Він формує 

засади збереження суверенності держави – продовольчу та у визначених межах 

економічну, екологічну та енергетичну безпеку, розвиток технологічно 

пов’язаних галузей національної економіки та соціально-економічні основи 

розвитку сільських територій. Для удосконалення та розвитку аграрного 

законодавства необхідно забезпечити стабільну економічну ситуацію в країні 

для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс, надавати пільги 

підприємствам, які створюють інноваційний продукт, створити струнку 
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систему аграрних законів – кодифікованого акта, яким повинні стати Основи 

аграрного законодавства України. 
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У сучасних умовах перетворення економіки України дослідження стану 

банківської системи і міжбанківських відносин набуває особливого значення. 

Це відбувається внаслідок підвищення істотних вимог до стійкості і ліквідності 

банківської системи, а також її кредитно-інвестиційного потенціалу 

економічного розвитку. На сьогодні в Україні міжбанківський кредит набуває 

першочергової актуальності через загострення саме проблем недостатності 

вільних кредитних ресурсів банків. Важливість міжбанківського кредитування 

посилюється тим, що в умовах фінансової нестабільності та кризових процесів 

збільшується потреба банківських установ в оперативних позикових 
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інструментах з метою виконання поточних зобов’язань. Сучасні кризові 

процеси, що відбуваються в економіці, вимагають комплексного аналізу 

основних аспектів функціонування ринку міжбанківського кредитування в 

цілому. 

Розглядаючи сутність міжбанківського кредиту, можемо виділити таке 

трактування його сутності О.В. Васюренко: «міжбанківський кредит – це 

операція, що дозволяє банкам з недостатнім обсягом ресурсів забезпечувати 

виконання резервних вимог Національного банку України (НБУ) та 

задовольняти потреби своїх клієнтів в кредитах» [1, с. 121]. При цьому 

міжбанківське кредитування є основою швидкого поповнення коштів для 

здійснення активних операцій. Зокрема, роль міжбанківських кредитів починає 

зростати у кризові періоди. Якщо проаналізувати динаміку наданих кредитних 

ресурсів на міжбанківському ринку України у 2010-2016 рр. (табл. 1), то можна 

сказати, що саме у кризовому 2014 році обсяги міжбанківських кредитів зросли 

майже удвічі (з 910738,9 млн грн у 2013 році до 1559795,8 млн грн у 2014 році) 

у зв’язку з масовим вилученням депозитів у цьому періоді, і тільки у 2016 році 

зниження ризику недостатньої ліквідності обумовило скорочення їх обсягів до 

331984,7 млн грн. 

Таблиця 1 

Обсяги наданих кредитних ресурсів на міжбанківському ринку України у 

2010-2016 рр. * 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальний 

обсяг 

наданих 

кредитів, 

млн грн 

616247,0 1013698,55 1128630,03 910738,9 1559795,8 1122615,753 331984,7 

*Складено автором за офіційними даними НБУ [2]. 

 

Тим самим, можна стверджувати, що міжбанківський кредит виступав як 

оперативне джерело поповнення ліквідних ресурсів для підтримки 
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обов’язкових резервів і ліквідності вітчизняних банків у кризовий період, а 

ринок міжбанківського кредитування в межах всієї банківської системи 

забезпечував її сталість, перерозподіляючи в ній грошові потоки. Він 

об’єктивно відображав економічну ситуацію в економіці, оскільки оперативно 

реагував на всі зміни кон’юнктури фінансового ринку, а ставки за 

міжбанківським кредитом слугували своєрідним барометром стану фінансового 

ринку в країні. 

А саме, аналізуючи динаміку рівня ставок рефінансування банків України 

у 2010-2016 рр. за даними табл. 2 можемо зробити висновок, що необхідність 

зниження інфляційного тиску на економіку країни шляхом обмеження грошової 

маси в обігу змусила НБУ підвищити рівень облікової ставки з 6,5% у 2013 році 

до 14% 2014 та до 22% у 2015 році. Таке зростання базової ставки ринку 

спричинило і зростання відсоткових ставок на міжбанківському ринку, 

обумовивши подорожчання кредитних ресурсів українських банків та загальне 

зменшення обсягів їх кредитних ресурсів. 

У подальшому, у посткризовий період в Україні постає проблема 

активізації процесів кредитування для забезпечення економічного розвитку 

країни, що потребує відповідного зниження вартості кредитних ресурсів, у томі 

числі і на міжбанківському ринку. Такому зниженню вартості коштів у 

національній валюті сприятиме стабільне відновлення ресурсної бази банків та 

достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску у цілому.  

Таблиця 2 

Динаміка рівня ставок рефінансування банків України 2010-2016 рр. [3] 

Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середньозважена ставка за всіма 

інструментами, % 
11,62 12,39 8,13 7,15 15,57 25,22 17,36 

Облікова ставка НБУ, % 7,8 7,8 7,6 6,5 14 22 14 

 

Отже, ринок міжбанківське кредитування залишається важливим 

сегментом фінансового ринку, відіграючи серйозну роль в підтримці не тільки 
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ліквідного рівня української банківської системи, але й у підвищенні її 

спроможності ефективного кредитування для забезпечення економічного 

розвитку країни. Це потребує  застосування якісних механізмів управління 

процентними ставками. Дія процентного каналу відбуватиметься, насамперед, 

через вплив інструментів монетарної політики на процентні ставки 

міжбанківського ринку (ключовими є процентні ставки за операціями з 

рефінансування банків, які мають бути суттєво знижені), далі – на всю 

сукупність процентних ставок в економіці, зокрема, на ставки за кредитами і 

депозитами у всій банківській системі. 
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У кожної людини в житті бувають моменти, коли виникає термінова 

необхідність у власних коштах. Ситуації бувають різні – від дуже серйозних 

(важкі хвороби, травми) до відносно серйозних (авто вийшло зладу, тощо). Але 

в будь-якому випадку, незалежно від складності ситуації, ми повинні бути 

готові її вирішити. Саме для цього слід мати заощадження на «чорний день», 

які повинні зберігатися в надійному місці. Тобто не «під матрацом» або «в 

шухляді», місце, де ваші заощадження будуть надійно захищені, доступні для 

вас у будь-яку хвилину без значних втрат і, крім цього, будуть приносити 

прибуток. 

Я є прихильницею фондового ринку, куди і радила б інвестувати свої 

заощадження. Але коли справа стосується заощаджень «на непередбачений 

випадок», то наполегливо раджу зберігати гроші в більш ліквідних формах. 

Ліквідність означає швидке і просте перетворення ваших інвестицій в готівкову 

форму.  

Перш за все варто зрозуміти, що процес заощадження – це 

самодисципліна і цілеспрямованість. Заробити гроші – це одна справа, важливо 

не розтринькати їх на дрібниці, що інколи буває доволі складно. Тому для 

ефективного заощадження коштів потрібна сила волі. Інший бік медалі нічим 

не кращий, тому фанатично економити на всьому – теж не варто. По-перше, є 

небезпека перетворитися на людину, в якої єдина мета – виживання. По-друге, 

економлячи на базових потребах і обмежуючи себе в елементарному комфорті, 

з’являється ризик «зірватися» і перестати відкладати кошти взагалі.  
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Власне для того, аби заощаджувати не обов’язково бути багатієм чи 

заробляти великі статки, все що вам потрібно – сила волі. У кожного вона 

розвинута по-різному, але є дещо спільне для усіх людей. Одне з основних 

завдань ще до початку заощадження – зрозуміти, навіщо це вам, і поставити 

перед собою чітку мету. Вона повинна стимулювати вас заощаджувати. 

Визначте, яку суму від заробітку ви можете відкладати і при цьому не відчувати 

сильного дискомфорту. У кожного цифра різна, але вона не повинна бути 

нижче рівня 10%. 

У процесі заощадження важливою є не так сума відкладень, як тривалість 

самого процесу. Важливо, аби процес заощадження суттєво не впливав на 

рівень вашого життя. Тому краще менше, але довше. Саме тому я притримуюся 

думки краще пізно ніж ніколи. Люди схильні відкладати кошти чи то на 

депозитні рахунки чи то в пенсійні недержавні фонди або, навіть, інвестиційні 

компанії, але мало хто розуміє для чого вони це роблять. Вони відкладають без 

всякої користі, а так робити не можна. Заощадження повинні бути обдумані і 

реалізовуватися правильно. 

На кінець хочу сказати, що заощадити може будь-хто. адже головне 

бажання, цілеспрямованість і розуміння того для чого ти це робиш. В нашій 

країні багато людей тримають готівку в себе вдома, на що й спонукають свої 

гроші на небезпеку. Вихід для цього найшли ще задовго – банк. Кошти 

розташовані там не тільки будуть надійно захищені, але й давати прибуток 

власнику цих активів, хай це буде не великий відсоток, але приємніше коли 

людина бачить реальну «вигоду» від своїх справедливо зароблених, а не просто 

лежать «під матрацом». Тому закликаю всіх заощаджувати свої зароблені 

кошти, так як ніхто не застрахований від не передбачуваних ситуацій, які 

можуть настати будь-коли. 
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Актуальність питання про важливість заощаджень на сьогоднішній день є 

досить суттєвою. У нестабільній економічній ситуації вміння планувати свої 

витрати і відкладати певну частину доходу про запас є надзвичайно важливим. 

Заощаджувати не завжди легко, але воно того варте. Коли людина все ж 

таки зважується на це, то перш за все потрібно проаналізувати власні доходи та 

витрати. Це досить корисно для кожного з нас, адже можна реально побачити 

на що витрачаються кошти, які статті витрат є важливими, а на яких варто 

зекономити. Варто знайти особистий найбільш оптимальний план заощаджень і 

дотримуватися його аж поки не буде досягнена певна ціль. Це може бути 

абсолютно все що завгодно, будь-яке бажання або найзаповітніша мрія. Коли 

людина знає для чого вона економить, то знайдуться і шляхи та способи  для 

заощаджень. 

Також важливим питанням є де зберігати грошові кошти. Існує два 

найпростіших та найбільш доступних варіанта. Перший з них передбачає 

зберігання грошей вдома «під матрацом». Якщо бути відвертим, це є не досить 

раціонально. Чому? Все просто. В період коливань і нестабільності в країні, 

рівень інфляції має тенденцію до збільшення і до того ж швидкими темпами. 

Всі гроші, що лежатимуть під матрацом просто знеціняться… Їх «з’їсть» 

інфляція. 

Іншим, і на мій погляд, найбільш раціональним варіантом є зберігання 

заощаджень на депозитному рахунку в банку. Хоча за останні кілька років в 

Україні пройшли радикальні заходи оздоровлення банківської системи, не 

варто втрачати довіри до банків. Хоч би лиш тому, що нестабільні і найбільш 

проблемні банки вийшли з ринку. Залишилися одні із надійних. Та якщо вже 

зберігати кошти в банку, то варто обирати із найбільших в країні або 

найголовніші державні банківські установи, що гарантують вклади своїх 
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клієнтів. Цей варіант є найбільш прийнятним, тому що доступ до грошей буде 

складніший, в порівнянні з тими, що знаходяться вдома.  

І ще однією з основних переваг банківської послуги є те, що при інфляції 

ви не втрачаєте купівельну спроможність заощаджень на всі 100% рівня 

інфляції.  

Звичка заощаджувати є надзвичайно корисною. Вчитися цьому мистецтву варто 

кожному, хто хоче бути впевненим в завтрашньому дні. Варто цінувати свою 

працю, свої доходи, навчитися відкладати певну їх частині і, що ще краще, 

примножувати її. 

 

 

CAN CRYPTO COINS BECOME INTERNATIONAL MEAN OF PAYMENT? 

Sofiia Zhuravska 

Petro Mohyla Black Sea National University 

 

 Nowadays this question is controversial and debated as the crypto coins broke 

into our lives and produced a local revolution. People realized that money can be 

decentralized and anonymous. They were introduced in October 2008, but the 

controversy continues to this day. Some people think that it is reliable and secure 

currency, which creates a new opportunity for calculations 24 hours a day 365 days a 

year with a low commission, absence of taxes and any control. Other people believe 

that there are huge risks associated with calculations, price instability and the 

possibility of illegally paying for forbidden by the law operations, like purchase of 

drugs. It this article it is described whether crypto-currencies can replace money as an 

international means of payment through a detailed analysis of the functions of money. 

 For banknotes the function measure of value is performed in measuring the 

value of goods by setting prices. Bitcoin is a currency that has gained its original 

value not in the process of its exchange for real goods, but in the process of exchange 

for other currencies. But in 2010 American bought a pizza for 10 thousand Bitcoins. 

That’s why crypto coins perform other function ─ it is the mean of payment. In the 
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US, Germany they have already been officially recognized as a legitimate means of 

payment. 

 Tool of circulation means that money is exchanged for goods, and goods for 

money. Crypto coins, of course, is a mean of circulation, due to the numerous 

electronic resources that allow to buy the necessary goods, works or services for 

crypto coins and the possibilities of  their using is growing. 

 Also crypto coins can be a mean of accumulation. Any person who purchases 

them can form savings. However, it is difficult to perform this function, due to the 

limited supply (it is possible to mine only 21 million of bitcoins) and also very high 

volatility, that’s why Bitcoin is not a reliable means of preserving value. 

 World money function is based on all previous functions, being a universal 

payment and purchasing means, as well as a universal measure of value and 

materialization of social wealth, and this function does not cope with the crypto 

currency despite for now. 

 So, it can be concluded that crypto currency for the present is not full-fledged 

money, but it has a huge potential to become new universal money. Bitcoin is a very 

contradictory phenomenon, some see the future for it, others consider it is «evil» and 

«soap bubble», which is about to burst.   

 I think that this is a rather complicated process of transformation, because in to 

mine crypto coins it is necessary to have a computer with powerful technical 

characteristics that not everyone can afford to buy. Whether there is a future for 

crypto coins is a controversial issue. They solves the problem of the inflationary 

nature of money, due to the limited number of monetary units and immediately 

creates another ─ the inability to meet all the needs of a growing economy and be 

available for everyone. To date, there are no uniform norms and rules for circulation 

of crypto coins. This process is only gaining momentum. Perhaps this system can be 

improved and after some time crypto coins can become international mean of 

payment among all counties, without any boundaries. 

 

 



ЕСЕ, ЯКІ ПРИСВЯЧЕНІ ВСЕСВІТНЬОМУ ТИЖНЮ ГРОШЕЙ (GLOBAL MONEY WEEK) 

545 

ЗАОЩАДЖЕННЯ, ЯК МАКРО СТАБІЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

Сергій Курочка 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Заощадження це дуже актуальна тема в Україні на сьогодні. На мою 

думку, заощадження – це вільні кошти, які людина може використовувати в 

майбутньому для вирішення певних ситуацій в її житті. Питання полягає в тому 

де їх зберігати. Моє розуміння про заощадження до вступу в ВНЗ було , що це 

кошти, які лежать «під матрасом». Ну з плином часу мій кругозір розширився і 

я зрозумів, що це кошти на рахунках банку у вигляді депозиту. Іншими словами 

це кредитування банків з метою отримання доходу у вигляді відсотків. 

Головною метою є зрозуміти, як правильно використовувати вільні кошти в 

Україні. Мені боляче говорити про це, але в нашій держави багато проблем і 

навіть з заощадженням. Одна з головних проблем, що частина населення не 

може здійснювати заощадження, тому що всі кошти йдуть на послуги і на 

проїдання. Ну кожна людина розуміє, що кошти на «Чорний день» повинні 

бути і з цього випливає, як ними розпорядитися. Я розповім про оптимальні 

варіанти, які я знаю. Дуже поширено, що люди не довіряють банкам і 

зберігають кошти «під матрасом». Я вважаю це не правильно, бо є багато 

недоліків. Основні є такі: 

 у нас великий рівень інфляції і вона просто з’їсть цінність грошей; 

 гроші не працюють на вас, тобто не приносять дохід; 

 низький рівень фінансової безпеки ;  

Недолік зберігання у банках на мою думку один. На сьогодні не стабільна 

ситуація у нашій країні з банківською системою, що привела до недовіри 

населення. Непоганий варіант вкладання в цінні папери, але на даний момент в 

Україні погано розвинений фондовий ринок і це є недоліком фінансової 

системи країни. Не погано було б купувати акції та з них отримувати 

дивіденди, і ще плюс вони можуть підрости в ціні, але ризики присутні і тут, 
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тому я б не ризикував на даний момент і не рекомендував людям, які бояться 

втратити кошти. Виходячи з цього, я б радитиму класти кошти на депозит. Моя 

порада полягає в тому, що ми можемо врятувати кошти від впливу інфляції хоч 

не повністю, тобто врятувати від їх знецінення. Але весь цей процес потрібно 

постійно прослідковувати. В моєму розумінні потрібно купити валюту за 

оптимальною ціною, потім проаналізувати стабільність банку і відсоткову 

ставку, тобто проаналізувати все що може вплинути  на ваш дохід. 

 

 

КРИПТОВАЛЮТА ГРОШАМ НА ЗАМІНУ 

Катерина Русанова 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

Чи замислювалися Ви над тим, скільки часу кожна людина проводить за 

своїми гаджетами кожного дня (звичайно не враховуючи бабусь і дідусів, хоча 

є й такі, для кого нові технології зовсім не є перешкодою)? А що саме людина 

робить у тому ж телефоні? Переписується, оброблює фото чи перевіряє 

ситуацію на біржі криптовалют? Так, для спецслужб, хакерів та вірусних 

програм це питання на яке вони зможуть дати відповідь. Але не для нас з Вами. 

Для нас дії кожної особи є конфіденціальними.  

А яка перша перевага криптовалют? Правильно. Анонімність. Ви можете 

дивитися у кафе на звичайну людину, яка сидить з ноутбуком і поки Ви лише 

спостерігаєте за нею, вона ж в цей самий час робить перекази за допомогою 

криптовалют. 

Ви можете зняти готівку у банкоматі, за умови її наявності, 24 години на 

добу. А що робити, якщо Вам необхідно зробити переказ, а це можливо лише за 

Вашої присутності у банку? Ви можете скористатися криптовалютою, адже 

вона є доступною для Вас кожну секунду. А переказ буде миттєво доставлений. 

Чи можете Ви в магазині заплатити тисячною часткою гривні? А 

криптовалюта може це зробити. Мікротранзакції відкривають нові можливості 
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для бізнесу. А почати роботу з такою новою валютою може кожний. Для цього 

повинен бути комп’ютер та інтернет. Відсутність обмежень завжди 

привалювала людей. 

Чи люблять люди платити податки та комісії? Саме в Україні – точно ні. 

А криптовалюта дозволяє цього уникнути, через це стає привабливішою. 

Отримати доступ до Вашого умовного гаманця неможливо. А ось до 

банківського рахунку з легкістю. З криптовалютою ніхто не дізнається не 

тільки суму, якою Ви володієте, а й те, кому і за що Ви відправили або від кого 

отримали перекази. Ми повернулися до нашої першої переваги – 

недоторканність приватного життя. Тільки Ви є господарем своїх грошей. І 

навіть в більшій мірі, ніж при роботі з готівкою.  

Ну що, Ви вже спокусилися на криптовалюту? Мені здається, що якщо 

людина буде знати про ці переваги, вона погодиться на нові зміни та 

відмовиться від готівки у своїх кишенях. Але до цього ще далеко. Особисто 

мене криптовалюта не спокушає. Не зважаючи на її сильні сторони, неможна 

забувати про її недосконалість. 

Наявність хакерів, і будь-яка захищена система може потерпіти невдачу. 

А що робити, якщо населення замість звичних грошей має лише віртуальні, та й 

вони кудись подінуться, завдяки розумній та хитрій особі? Ніяких законів зараз 

не існує, які б захищали Ваші віртуальні багатства. Так, можна припустити, що 

якщо криптовалюта прийде на заміну грошам, то й закони також з′являться, але 

чи ефективними вони будуть. 

Криптовалюта підкріплена лише попитом, тобто якщо він піде вниз, то й 

ціна на валюту різко зміниться.  

Одною з небезпек є користування анонімними переказами террористами 

та іншими злочинцями, що також погано відобразиться на світовому 

господарстві. 

Розвиток криптовалюти почався не так давно, то ж подальші зміни є 

непередбачувані. Залишається лише чекати, спостерігати або брати в цьому 

активну участь. 
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Вивчивши особливості криптовалюти, я вважаю, що вона не зможе 

замінити гроші на сто відсотків. Держава та її фінансові інститути отримують 

певні переваги через те, що населення користується грошима. А що тоді робити 

банкам? Вони стануть не потрібними чи почнуть видавати криптокредити? А 

що до податкової системи: які зміни отримає вона: податок з добування 

криптовалюти? Мені здається, що для держав переваг набагато менше, ніж для 

населення. А поки вищі органи не будуть у виграші, вони знайдуть можливості 

зупинити криптовалюту, яка лишається поза законом. Потрібно лише 

позбавити людей світла і в цей самий момент криптовалюта не зможе нікому 

допомогти. Виходячи з наявної ситуації, вважаю, що криптовалюта має місце у 

нашому житті, але не може претендувати на заміну грошам. 
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