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В усьому світі банківське іпотечне кредитування вважається 

найефективнішим механізмом розв’язання житлових проблем населення, 

оскільки, забезпечує кредитору гарантований дохід, а населенню – можливість 

придбати житло та капіталізувати власні заощадження.  

Мета дослідження полягає у визначенні основних принципів та умов 

банківського житлового іпотечного кредитування населення за кордоном, а 

також порівняння зарубіжного досвіду з вітчизняним. 

Аналізуючи міжнародний досвід банківського житлового іпотечного 

кредитування, можна зауважити, що житловий іпотечний кредит набуває 

широкого застосування населенням за кордоном. Головну роль в цьому 

відіграють низькі процентні ставки, які пропонують банки.  

У рейтингу країн із найнижчими процентними ставками за іпотечними 

кредитами для населення лідирує Японія, де середня фіксована процентна 

ставка становить 1,68%, Швейцарія на другому місці зі ставкою 1,75%, далі 

Фінляндія – 1,83%, Німеччина – 1,9% та Люксембург – 2% [1]. Процентна 

ставка на житловий іпотечний кредит в Польщі складає всього 4–5% річних, у 

Франції – 3%, у Монако – 2–3%, у Великобританії – 4–5%, у Хорватії 4–7%, в 

Латвії – 4–6%, в Болгарії, Таїланді, Турції – 8–9%. Однак початковий внесок за 

банківським житловим іпотечним кредитом може становити 50% від вартості 

нерухомості.  

Настільки низькі ставки в Японії та перерахованих європейських країнах 

пояснюються незначною інфляцією і високими кредитними рейтингами цих 

держав. За даними сайту Trading Economics інфляція в Японії становить 1,5%, у 

Швейцарії – 0,80%, у Фінляндії – 0,60%, у Німеччині – 1,6% [2].  

У більшості країн Європи максимальний термін погашення житлового 

іпотечного кредиту складає від 10 до 30 років, проте деякі країни виступають 

проти довгострокового погашення іпотечних кредитів, тому встановлюють 

максимальний термін до 10 років. Такими країнами є Великобританія, де термін 
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житлової іпотеки варіюється від 2 до 5 років, Чорногорія – від 1 до 15 років, 

Швейцарія, Болгарія – до 10 років. У деяких країнах іпотечні кредити можуть 

надаватись на довший термін, наприклад, Німеччина, Іспанія – до 20 років, 

Польща – до 30 років. 

В Японії мала кількість банків спеціалізується на видачі іпотечних 

кредитів іноземцям, і в більшості випадків для отримання іпотеки потрібно 

мати постійне місце проживання або навіть громадянство країни. Крім цього 

потрібно заробляти близько 18–46 тис. дол. США на рік. Термін кредитування в 

Японії становить від 1–5 до 35 років, розмір позики – до 90% від вартості 

нерухомості.  

У Швейцарії та Німеччині практикується виплата тіла кредиту вже після 

закінчення терміну кредитування. Тобто, термін виплати відсотків за іпотечним 

кредитом може становити 5 років, протягом наступних 5–10 років позичальник 

має виплатити тіло кредиту. Сума позики становить 80% від вартості 

нерухомого майна. До того ж постійні резиденти і громадяни Німеччини 

можуть отримати кредит в розмірі до 80% від вартості об’єкта на термін до 20 

років. Дохід позичальника повинен становити не менше 20 тисяч євро на рік, а 

щомісячні платежі по кредитах не можуть перевищувати 35% доходів. 

У Фінляндії максимальна сума позики – 75% від вартості нерухомості. 

Якщо позичальник надасть додаткові гарантії, то позика може покрити 100% 

вартості об’єкта кредитування терміном до 25 років. 

У Люксембурзі кредити видаються в розмірі до 80% від вартості об’єкта 

на термін до 30 років. 

Для порівняння інфляція в Україні становить 13,2%, мінімальна ставка за 

іпотечними кредитами – 17,9%, максимальна – 26,1%. При цьому розмір позики 

у середньому становить 75–80% від вартості нерухомого майна. Термін 

погашення більшості іпотечних кредитів в Україні становить від 5 до 30 років. 

Основою ефективної роботи системи іпотечного кредитування населення 

за кордоном є інструменти та інститути залучення довгострокових фінансових 

ресурсів. Зниження їхньої вартості в розвинених країнах світу дозволило 

знизити процентну ставку за  іпотечними кредитами для населення. 

Для прикладу, в Німеччині іпотечне кредитування ґрунтується на 

ощадно-позиковому принципі, що дає можливість вкладнику накопичити 

протягом тривалого періоду необхідний внесок для купівлі житла на ощадному 

рахунку (близько 50% від вартості об’єкта нерухомості), а потім отримати 

іпотечний кредит на купівлю обраного житла. Будівельно-ощадні каси, які 

діють у Німеччині як замкнені фінансові структури, використовують всі 

накопичені позичальниками кошти тільки на видачу іпотечних кредитів для 

купівлі побудованих квартир та на  фінансування будівництва житла. 

Значного поширення набули кваліфіковані житлові кредити в Іспанії. 

Іпотечні кредити видаються приватними установами на більш вигідних умовах 

порівняно з ринковими умовами як щодо процентних ставок, так і щодо 

терміну погашення кредиту. Для стимулювання видачі іпотечних кредитів в 

Іспанії фінансові органи звільняють кредитні установи від необхідності мати 

обов’язкові резерви на рахунку для таких цілей [3].  
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Іпотека є досить ризиковим продуктом для українських банків, 

незважаючи на великий попит населення, оскільки банки беруть на себе ризики 

щодо позичальника та ризик щодо забезпечення іпотечного кредиту [4]. З точки 

зору позичальника основною проблемою є високі процентні ставки, які банки 

пропонують на ринку, а за умов кредитування в іноземній валюті – наявний 

валютний ризик. З точки зору кредитора проблема в тому, що позичальник не 

має змоги своєчасно погашати кредитні вимоги внаслідок несприятливої 

соціально-економічної ситуації, а це в свою чергу призводить до зростання 

ризику неповернення кредитних коштів та зниження ліквідності банків [5]. 

Хоч українські банки і застосовують такі способи захисту як застава, 

страхування, створення резервів, проводять оцінку кредитоспроможності 

позичальника, використовують гарантії третіх осіб для мінімізації кредитного 

ризику, проте саме ці ризики доводиться закладати банкам у процентну ставку 

за іпотечними кредитами. 

Не дивлячись на високу процентну ставку та рівень інфляції в країні, у 

2016–2017 роках відбулося деяке пожвавлення іпотечного кредитування 

населення банками. Останнім часом українські банки пропонують клієнтам 

кредити за партнерськими програмами та з конкретними забудовниками. Понад 

десяток будівельних компаній підписали  угоди з українськими банками про 

партнерство, згідно з якими їхні клієнти зможуть оформити іпотеку за 

кредитною ставкою в 5–7% річних. При цьому, пільгові ставки для своїх 

клієнтів забудовники змушені будуть доплатити з власного прибутку. 

Висновки. Провівши аналіз умов надання житлових іпотечних кредитів 

банками, можна зробити висновок, що за кордоном житлове іпотечне 

кредитування населення є найбільш перспективним та динамічним напрямом 

банківського кредитування, тому що у розвинених країнах, де ризики для 

банків є значно меншими, де рівень доходів населення в рази вищий від 

України, а рівень інфляції може коливатися в межах 1% на рік іпотечні кредити 

є набагато доступнішими та вигіднішими для населення. Також, умови 

банківського житлового іпотечного кредитування можна вважати прийнятними 

для населення за кордоном, оскільки, середня процентна ставка встановлена на 

рівні не більше 7%. В Україні така ставка становить 17,9–26%, куди також 

входять страхові поліси та інші труднощі при оформлення іпотечного кредиту. 
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Становлення іпотечного ринку в Україні є однією з найбільш важливих та 

актуальних проблем, що потребують невідкладного розв’язання. В розвинених 

країнах іпотечне кредитування поєднує в собі економічні та соціальні складові 

зростання економіки країни. Іпотечне кредитування займає важливе місце серед 

фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку 

економіки. 

Важливість ринку іпотечного кредитування для вітчизняної економіки 

визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює 

умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей 

економіки, істотно впливає на зайнятість населення, зменшуючи рівень 

безробіття, забезпечує зростання національного доходу, ВВП, підвищує 

забезпеченість українських громадян житлом, а отже, і їхній добробут, 

розв’язує низку соціальних проблем та сприяє поглибленню ринкових 

перетворень. 

Іпотечне кредитування в Україні наразі знаходиться на етапі формування, 

його система порівняно з аналогами розвинених країн – на низькому рівні, а 

загальний обсяг кредитування – відносно невеликий.  

Тому формування дієвих механізмів забезпечення розвитку іпотечного 

кредитування – проблема надзвичайної ваги, яка потребує глибоких наукових 

розробок та активних практичних дій як з боку держави, так і з боку банків, 

будівельних організацій та інших інституцій. 

Метою даної статті є аналіз сучасного стану іпотечного кредитування в 

Україні, висвітлення основних його проблем та шляхів їх вирішення.  

Іпотечний ринок являє собою систему економіко-правових відносин, що 

виникають між суб’єктами суспільного відтворення на фінансовому ринку на 

основі певних економічних принципів і правових норм з приводу 

акумулювання вільних грошових ресурсів, їх розміщення у формі іпотечних 

кредитів і рефінансування іпотечних активів з метою досягнення економічного 

чи соціального ефекту [1]. 

Іпотечні позики в сучасних умовах найчастіше використовуються для 

фінансування придбання, побудови та перепланування житлових і виробничих 

приміщень, а також освоєння земельних ділянок. 

Станом на 01.01.2018 іпотечні кредити надані домашнім господарствам 

зменшились на 17,7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становили 
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48172 млн грн. У структурі наданих іпотечних кредитів переважає іпотечне 

кредитування зі строком погашення понад 10 років, його питома вага становить 

75,6%. Питома вага іпотечних кредитів у загальній структурі наданих кредитів 

домашнім господарствам становить 27,66%. Відновлення іпотечного 

кредитування стримують досі високі відсоткові ставки, проте станом на 

01.01.2018 ставка за іпотечним кредитом зменшилась до 19% у гривні, якщо не 

брати до уваги партнерські програми банків із забудовниками. Імовірно, 

відсоток за іпотекою зменшуватиметься й надалі, але це не призведе до 

стрімкого розвитку іпотечного кредитування, позаяк основні перешкоди для 

цього лежать в іншій площині [2].  

Ключовими перешкодами для розвитку іпотечного кредитування є 

зниження платоспроможності потенційних позичальників, високий рівень 

невизначеності щодо подальшого економічного розвитку, висока вартість 

кредитних ресурсів, макроекономічна нестабільність та недосконалість 

процедур стягнення застави в разі невиконання боржником зобов’язань за 

кредитом.  

Існує багато думок, щодо шляхів вирішення проблеми іпотечного 

кредитування в Україні. 

Так Т. В. Белікова, В. В. Лубянникова, О. С. Хіжняк вважають, що 

найбільш ефективними діями для розвитку іпотечного кредитування є: 

− забезпечення розвитку нормативно-законодавчої бази щодо кредитування 

як фізичних, так і юридичних осіб;  

− уповільнення інфляційних коливань;  

− стимулювання житлового кредитування окремим верствам суспільства 

шляхом рефінансування іпотеки урядом. Для цього в країні повинні працювати 

державні програми будівництва та кредитування житла. 

А. В. Желізко вважає, що відновлення ринку іпотечного кредитування в 

Україні цілком залежить від політичної та економічної ситуації в країні. Він 

пропонує такі заходи щодо забезпечення належного рівня іпотечного 

кредитування в Україні:  

− розробка стратегії розвитку іпотечного кредитування в Україні; 

− створення централізованої системи реєстрації прав власності та обтяжень 

на нерухоме майно;  

− використання міжнародних схем реінвестування;  

− залучення таких фінансових інструментів як іпотечні облігації для 

удосконалення фінансового механізму іпотечного кредитування;  

− створення внутрішньобанківської та міжбанківської кредитної історії 

позичальників;  

− повернення довіри до банківської системи в цілому [3]. 

На нашу думку найбільш дієвими та результативними заходами щодо 

покращення ситуації з іпотечним кредитуванням в Україні є: 

− зниження відсоткової ставки, що зараз і відбувається; 

− удосконалення та розвиток законодавчої бази;  

− прийняття законопроектів про реструктуризацію валютних іпотечних 

кредитів фізичних осіб та управління проблемною заборгованістю; 
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− розвиток системи страхування іпотечних кредитів; 

− удосконалення інфраструктури іпотечного ринку;  

− розвиток дворівневої системи іпотечного кредитування; 

− стандартизація та уніфікація процедури іпотечного кредитування. 

Отже,на сьогодні ринок іпотечного кредитування в Україні недосконалий. 

Розвиток іпотечного кредитування залежить насамперед від «збалансованого» 

законодавства, яке має забезпечувати, з одного боку – надійний захист, як 

іпотечного кредитора, так і позичальника, а з іншого – передбачати стимули 

для подальшого розвитку та вдосконалення всього комплексу правовідносин в 

цій сфері. Оскільки іпотечний ринок тісно пов’язаний з фінансовим, валютним 

та інвестиційним ринками країни, то покращення стану іпотечного 

кредитування прямо пропорційно призведе до покращення економічного стану 

України. 
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Основа економіки держави – малий і середній бізнес (МСБ), який в 

розвинених країнах є основою для формування середнього класу суспільства. 

Крім того, він забезпечує високу зайнятість населення і високу ефективність, 

оскільки підприємці зацікавлені в результатах своєї праці. На малий та середній 

бізнес в нашій державі припадає лише незначна частка від ВВП (всього 6% у 

2016 році) порівняно з іншими країнами (рис. 1), що свідчить про 

недооціненість урядом ролі даного сектору в економіці нашої країни і вимагає 

запровадження окремих механізмів стимулювання їхньої діяльності. Одним із 

таких механізмів є програми ефективного банківського кредитування, які 
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повинні передбачати активні дії з позиції як банківських установ, так і з позиції 

уряду. 

 

Рис. 1. Частка виробництва підприємствами малого та середнього бізнесу 

у ВВП країни станом на 2016 р. [1] 

Варто зауважити, що запровадження масового кредитування малого та 

середнього бізнесу неможливе без вирішення таких завдань [2, с. 50]: 

− стимулювання банків та небанківських фінансових установ до 

розширення кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу і 

вдосконалення законодавчого забезпечення їх діяльності;  

− створення сприятливих умов для громадян і суб’єктів малого та 

середнього бізнесу в отриманні кредитів, у тому числі за рахунок спрощення 

порядку їх надання, зменшення відсоткових ставок, збільшення строків 

користування;  

− проведення всеукраїнського конкурсу серед банків та небанківських 

фінансових установ з відзначенням переможців за досягнення у розвитку 

системи кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу;  

− нормативного врегулювання відносин між банківськими фінансовими 

установами та їх клієнтами; 

− удосконалення нормативно-правового регулювання процедур 

кредитування банківськими і небанківськими фінансовими установами; 

− вивчення і запозичення кращого світового досвіду у сфері розвитку 

кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

Також, значною перешкодою для запровадження масового кредитування 

суб’єктів малого та середнього бізнесу є те, що основними суб’єктами 

фінансового ринку України виступають державні банки, навички кредитування 

яких є, переважно, застарілими та потребують удосконалення в напрямку 

зниження вартості фондування кредитів для суб’єктів малого та середнього 

бізнесу, залучення додаткових інвестицій в дані банки. 
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Проте, якщо подивитися на те, які ж банки сьогодні активно кредитують 

МСБ, то бачимо, що на перших місцях цих рейтингів знаходяться сааме 

державні банківські установи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг найкращих умов кредитування підприємств малого та середнього 

бізнесу України вітчизняними банками станом на 2017 р. 

Банк Ставка Разова комісія Щомісячна комісія Перший внесок 

Ощадбанк 20,15 0,2 — від 25 

Укрексімбанк 20 — 0 від 0 

Південний 22 0,5 — від 30 

ТАСкомбанк 24 1 — від 20 

БТА банк 26 1 — від 0 

Джерело: складено автором [3] 

Зазначені тенденції свідчать про те, що українські банки усвідомили 

важливість розвитку даного напряму кредитування і вже розпочали активну 

роботу по впровадженню різного роду кредитних програм для клієнтів МСБ. 

Так, наприклад, у найбільших українських державних банках на даний 

момент діють масштабні кредитні програми для розвитку МСБ (зокрема, 

Ощадбанк – програма «Будуй своє»; Приватбанк – програма «Країна успішних 

підприємців (КУБ)»; Укрексімбанк – програма кредитування малого та 

середнього бізнесу). Дані програми передбачають надання широкого спектру 

кредитів для підприємців і реалізуються за підтримки міжнародних та 

внутрішніх партнерів (ЄБРР, Німецько-український фонд, ЄІБ і т.д.). Окрім 

основної мети (надання кредитів), названими банками, також, проводяться різні 

заходи щодо сприяння підприємницької діяльності (форуми, семінари і т. ін.), 

які покликані підвищити фінансову грамотність  підприємців у веденні своєї 

справи. 

Позитивний вплив на ринок кредитування МСБ можуть мати заходи 

щодо стимулу до надання кредитів малому підприємництву шляхом: 

− надання державних гарантій повернення позик (що дозволить 

розприділити ризик і зменшити відсоткові ставки по кредитах); 

− звільнення від оподаткування коштів, спрямованих на кредитування 

малого підприємництва; 

− звільнення від оподаткування коштів, спрямованих на кредитування 

пріоритетних, але ризикових сфер діяльності [4]. 

Отже, можна підсумувати, що розвиток малого та середнього бізнесу в 

Україні неможливий, насамперед, без ефективних програм кредитування. Тому 

необхідно знайти механізми взаємодії банків з підприємцями в питаннях 

активізації та спрощення кредитування, продовження строків даних кредитів та 

істотного зниження відсоткових ставок. Як бачимо, перші кроки в цьому 

напрямку вже зроблені, проте українським банкам не вистачає дешевих 

ресурсів для кредитування підприємців. Вирішити дане питання, як 
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відзначають більшість експертів, зможе приватизація найбільших державних 

банків України шляхом залучення іноземного капіталу, яка передбачається в 

середньостроковій перспективі, а також надання державних гарантій 

повернення позик (що суттєво знизить відсоткові ставки).  
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У сучасних умовах інтеграційних процесів взаємовідносини національних 

банків країн Єврозони є ключовим фактором підтримки стабільності 

Європейського Союзу. Фінансова інтеграція центральних банків Єврозони 

впливає на стабільність євровалюти, надійність банківських систем країн-

учасниць та механізмів платіжно-розрахункового характеру. 

Метою роботи є дослідити роль центрального банку в системі 

національних центральних банків як невід’ємної частини функціонування 

банківської системи Єврозони на прикладі Бундесбанку. 

З рис.1 бачимо, що Європейська система національних банків складається 

з двох рівнів: 

 1-й рівень – Європейський центральний банк – з центральним 

офісом у м. Франкфурт, Німеччина;  

 2-й рівень – центральні банки країн Єврозони та інших центральних 

банків Європейського союзу.  
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Рис. 1. Європейська система центральних банків 

 

У статі 282 Угоди про діяльність Європейського Союзу сказано, що 

Європейський центральний банк та національні банки країн, що входять до 

Єврозони розробляють і проводять грошово-кредитну політику Європейського 

союзу. Головною ж ціллю Європейського центрального банку та центральних 

банків країн Єврозони є забезпечення стабільності євровалюти та цінової 

стабільності [1]. 

Рада є головним органом, що приймає рішення, та складається із 6 членів 

правління й 19 членів, які є головами національних банків країн-учасниць 

Єврозони. Рада збирається кожні 2 тижні та кожні 6 тижнів розглядають 

питання щодо провадження грошово-кредитної політики Європейського союзу 

[2]. 

Бундесбанк здійснює свою діяльність у таких напрямках: управління 

грошовим оборотом; фінансова та монетарна система; монетарна політика; 

банківський нагляд; безготівкові розрахунки. 

Управління грошовим оборотом передбачає, що національний банк 

Німеччини по-перше, забезпечує ефективне та безпечне постачання готівки 

навіть у випадку надзвичайних ситуацій і кризи. По-друге, забезпечення 

високої якості обороту готівки, тобто займається вилученням підроблених, а 

також пошкоджених і зношених грошей. По-третє, здійснює обмін німецьких 

марок на євровалюту. 

Разом із Європейським центральним банком Бундесбанк має 

забезпечувати стабільність фінансової та монетарних систем. Також проводить 

грошово-кредитну політику відповідно до правил і рішень прийнятих на 

виконавчих зборах Європейського центрального банку. 

Банківський нагляд в Єврозоні здійснюється Єдиним наглядовим 

механізмом (SSM), Європейський центральний банк здійснює нагляд за 

системними банками країн, а за малими - національні банки країн Єврозони. 

Відповідальність за банківським наглядом у Німеччині покладена на німецький 

центральний банк та на Федеральний орган фінансового нагляду (BaFin). 

ЄСЦБ 

Європейський 
центральний 

банк 

Правління Рада Загальні збори 

Національні 
банки 
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Бундесбанк здійснює нагляд за 2000 кредитними установами та 1500 іншими 

фінансовими інституціями. 

Організація безготівкових розрахунків має ряд завдань: 

− забезпечення безперешкодного розрахунку безготівкових платежів у 

Німеччині та за кордоном; 

− критично важливі для окремих міжбанківських платежів та операції з 

грошово-кредитною політикою центральних банків вимагають швидких і 

надійних платіжних систем; 

− розвиток Єдиної платіжної зони (SEPA); 

− нагляд за непідконтрольними, альтернативними платіжними системами 

(наприклад, біткоін). 

Бундесбанк експлуатує загальноєвропейську систему TARGET 2. Завдяки 

єдиній технічній платформі TARGET 2 дозволяє банкам здійснювати платежі в 

режимі реального часу і допомагає їм заощаджувати ліквідність, наприклад, 

шляхом надання їм можливості використовувати контрплати як покриття [3]. 

Отже, Європейська система національних банків – це злагоджена система 

фінансових взаємовідносин, що сприяє стабільності, надійності та розвитку 

фінансової та монетарної систем Європейського союзу. Європейський 

центральний банк в кооперації з національними центральними банками 

здійснює грошово-кредитну політику і забезпечує цінову стабільність 

Єврозони. 

Таким чином, Бундесбанк є невід’ємним та одним із ключових суб’єктів, 

на який покладено функції безперебійної, ефективної діяльності фінансового 

сектору Єврозони, забезпечує виконання рішень і дотримання правил, що 

розроблені Європейським центральним банком. Основною діяльністю 

Бундесбанку є: забезпечення цінової стабільності, якісного грошового обороту, 

безперебійного та швидкого механізму безготівкових розрахунків як на 

території Німеччини, так і Європи; здійснення банківського нагляду. 
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Ризик – невід’ємна складова ведення банківської діяльності, що 

зумовлена її специфікою. Головною метою будь-якої комерційної банківської 

установи є забезпечення максимального рівня прибутковості за мінімального 

розміру ризику. В умовах нестабільності банківського сектору та 

нерозвиненості фондового ринку в Україні, особливої ризикованості набувають 

операції інвестиційного характеру. 

Питанням методів управління інвестиційним ризиком банків присвячені 

роботи класиків економічної думки таких, як Г. Марковіц та У. Шарп. 

Проблеми управління та використання методів щодо регулювання ризиків 

інвестиційного характеру розглядають у своїх дослідженнях А. Сметанкіна, 

А. Епіфанов, В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, О. Романенко, Л. Примостка. 

Наразі не існує безризикових цінних паперів, тому держава на макрорівні 

та самі банки безпосередньо на макрорівні формують ряд методологій щодо 

управління інвестиційним ризиком. Актуальність цього дослідження полягає у 

поглибленому аналізі та залученні іноземного досвіду щодо реалізації методів 

управління інвестиційним ризиком через недостатню розвиненість вітчизняних 

умов ведення діяльності на фондових ринках під посередництвом банків. 

Відомо, що неможливо уникнути ризику взагалі, адже завжди можливе 

настання несприятливої ситуації, яка може призвести до кризового явища. Тому 

доцільною для застосування, на нашу думку, є наступна група методів 

управління інвестиційним ризиком, яка найоптимальніше може 

застосовуватися банками України: диверсифікація, лімітування, 

сек’юритизація, страхування та хеджування. 

Інвестиційні ризики можна зменшити, застосовуючи механізм 

диверсифікації, який полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об’єктів 

інвестування, асортименту фінансових інструментів тощо. Диверсифікація 

зменшує ризик за рахунок того, що можливі невисокі доходи за одними 

активами компенсуватимуться високими доходами за іншими [1]. Тобто чим 

різноманітнішим є арсенал цінних паперів, який має банк, тим більше він 

застраховує себе від ризику неотримання очікуваного доходу. Цей метод є 

найпоширенішим серед методів управління інвестиційним, адже він є 

найдешевшим, проте не може максимально ефективно використовуватися через 

недостатність повноцінних об’єктів інвестування. 

Для управління ризиками банки, здійснюючи операції з цінними 

паперами, повинні встановлювати як загальні ліміти, на проведення операцій з 

цінними паперами, так і ліміти, що стосуються безпосередньо різних видів 
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портфелів, щоб уникнути надмірної концентрації цінних паперів одного виду. 

Лімітування використовується лише задля недопущення надмірного обсягу 

здійснення інвестицій у фінансові інструменти одного емітента, а метод 

лімітування загального обсягу інвестиційних операцій варто використовувати у 

перспективі зі зростом обсягів інвестиційної діяльності банків.  

За допомогою сек’юритизації банк має шанс перетворити свої 

низьколіквідні активи на цінні папери (зазвичай облігації або ноти), а потім 

продати їх на фінансовому ринку; так емітент забезпечує собі приплив капіталу 

[2]. Сек’юритизація використовується широко, проте через мінімальні обсяги 

портфеля інвестицій у загальній сумі активів у банках України 

унеможливлюється його якісне формування.  

Методи хеджування – це способи впливу на структуру фінансових 

активів і зобов’язань для обмеження рівня ризику або створення систем захисту 

від ризику укладанням додаткових фінансових угод [3].  

Умови такої угоди дозволяють мати виграш у разі фінансових втрат в 

основній операції. Якщо ж за основною операцією отримано прибуток 

спекулятивного характеру, то за додатковою угодою матимуть місце втрати. 

Зміст прийому полягає у створенні позабалансової позиції, яка дозволяє 

компенсувати фінансові втрати за балансовою позицією у разі реалізації 

цінового ризику. Хеджування почало використовуватись у вітчизняних банках, 

проте поки що це відбувається на початкових стадіях через нерозвиненість 

ринку фондових деривативів, так як обов’язковою умовою емітування таких 

цінних паперів є нормативно-правова база у сфері строкової торгівлі та активно 

діючий строковий ринок, котрий створює можливості для проведення 

фінансових операцій у будь-який час і в будь-яких обсягах.  

Економічна сутність страхування полягає у створенні страхового фонду, 

відрахування в який для окремого страхувальника встановлюють на рівні, 

значно меншому сум очікуваного збитку [4].  

Страхування дуже подібне до операцій з хеджування через те, що в обох 

випадках банк повністю мінімізує свій ризик. Різниця в тому, що при 

сприятливих умовах ринку інвестор первинного цінного паперу отримає лише 

фіксований прибуток, а власник похідного – збільшений, та навпаки за умови 

погіршення. А за умови страхування несприятлива ситуація може й не статися, 

проте, кошти за прийняття ризику на себе у вигляді страхової премії вже були 

оплачені. Страхування, на відміну від обов’язкового європейського та 

американського досвіду, неможливе в українській практиці донині через 

відсутність законодавства щодо регулювання окреслених питань.  

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що такі 

методи управління інвестиційним ризиком банку, як диверсифікація, 

лімітування, страхування та хеджування, навіть за їхнього комплексного 

застосування не спроможні виконувати свої функції через нерозвиненість 

окремих сегментів фінансового ринку: інвестиційного, страхового, строкового. 

Проте, операції інвестиційного характеру стрімко розвиваються, тому ця 

тематика потребує постійної уваги з боку науковців та практиків. 
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Сучасний розвиток банківської діяльності відбувається під впливом 

численних факторів, що визначають її ефективність та якість. Важливими 

факторами, що впливають на роботу банківських установ є формування 

достатнього ресурсного потенціалу (пасивів) та ефективне розміщення 

фінансових ресурсів (активів). Здійснюючи свою діяльність банки повинні 

враховувати необхідність збалансування активно-пасивних операцій та 

проводити ефективне управління ними. При цьому необхідно обирати таку 

стратегію управління, що задовольняла б потреби як власників, так і клієнтів 

банку та відповідала вимогам часу. Особливо актуально проблема вибору 

стратегії управління активами та пасивами банку постає в умовах посилення 

цифровізації економіки, зростаючої конкуренції, під час фінансової кризи, коли 

може бути реалізований один або одночасно кілька банківських ризиків. 

Конкуренція на ринку банківських послуг вимагає не тільки необхідності 

розвитку та впровадження у практику ведення банківського бізнесу сучасних 

форм активних та пасивних операцій, але і створення ефективної системи 

контролю їх якості [1]. Контроль якості банківських операцій з точки зору 

власників і менеджерів банку полягає у порівнянні запланованих і досягнутих 

цілей у рамках реалізації стратегії управління активами та пасивами банку. 

Саме тому метою написання тез є дослідження стратегій управління активами 

та пасивами банку у сучасних умовах. 

Управління активами та пасивами банку варто розглядати як процес 

формування, реалізації та контролю стратегії банківської установи щодо 

управління балансом банку в цілому, а не окремими його частинами для 

забезпечення збалансованості активно-пасивних операцій у різних аспектах. 
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Механізм управління активами та пасивами банків – це складний, 

розгалужений фінансовий механізм, який включає в себе управління 

фінансовими потоками банку та здійснюється через узгодження управлінських 

рішень і досягнення оптимальних пропорцій між видами та обсягами активних і 

пасивних операцій із метою оптимізації співвідношення між прибутковістю, а 

також рівнем банківських ризиків, які виникають у процесі діяльності 

банківської установи [2].  

Розробка стратегії управління банківськими активами та пасивами є 

основою продуманого, ефективного планування діяльності банківської 

установи та фінансового менеджменту, що передбачає контроль за станом 

ліквідності та чутливості банку до змін процентної ставки.  

Основними завданнями процесу управління активами та пасивами 

банківських установ є наступні [2]:  

− забезпечення належного рівня ліквідності; 

− прогнозування та управління банківськими ризиками;  

− контроль та дотримання обов’язкових економічних нормативів; 

− дотримання оптимальної ресурсної бази та мінімізація витрат щодо її 

формування;  

− розробка короткострокового прогнозу з оцінкою ефективності джерел 

та напрямків використання фінансових ресурсів;  

− забезпечення фінансової стійкості, надійності та прибуткової 

діяльності. 

Існують різні наукові підходи щодо класифікації стратегій управління 

активами та пасивами банку. Одні автори виділяють тільки дві подібні стратегії 

[3]: 

− стратегія максимізації прибутку – стратегія, що передбачає 

стабілізацію фінансових результатів банку; 

−  стратегії мінімізації ризику – стратегія, що полягає у запобіганні 

можливості перетворення допустимого ризику в критичний, що може 

загрожувати існуванню банківської установи та привести до банкрутства. 

Інші автори [4] досліджують наступні стратегії управління активами та 

пасивами банку: 

– стратегія управління активами банку;  

– стратегія управління пасивами банку; 

– стратегія «управління фондами» (збалансована стратегія одночасного 

управління активами і пасивами). 

Найбільш доцільним на сучасному етапі розвитку банківської системи є 

використання збалансованої стратегії управління активами та пасивами банку. 

Суть зазначеного підходу полягає в тому, що менеджери банківської установи 

різних рівнів повинні досліджувати активи та пасиви як цілісну складову, 

визначати роль сукупного портфелю банку у отриманні максимального 

прибутку та забезпеченні прийнятного рівня ризику. Одночасне управління 

активами та пасивами дає банку можливість формування оптимальної 

структури активів і пасивів та захисту від ризиків. 
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Модель управління активами та пасивами банку базується на обраній 

стратегії управління (табл. 1) [4]. Це моделі гепу, імунізації балансу, валютного 

метчингу. 

Таблиця 1 

Стратегії та моделі управління активами та пасивами банку 

Стратегія управління 

Максимізація прибутку 

Модель управління Стратегія управління 

Мінімізація ризику 

Управління дюрацією Модель гепу Фіксація спреду 

Управління гепом Модель імунізації Імунізація балансу 

Відкрита валютна позиція Модель валютного метчингу Закрита валютна позиція 

 

Реалізація кожної стратегії управління передбачає розробку системи 

управління активами та пасивами банку. Виділяють різні рівні такого 

управління (табл. 2) [5]. 

Таблиця 2 

Рівні системи управління активами та пасивами банку 

Назва рівня Об’єкт управління Суб’єкт управління Інструменти управління 

Стратегічний  Формування 

фінансових потоків 

банку з метою 

зростання вартості 

капіталу 

Управлінські органи 

банку – правління, 

комітет з управління 

активами та пасивами, 

казначейство та інші 

Кореляційно-регресійний, 

кластерний аналіз, 

прогнозування конфігурації 

кривої дохідності 

Тактичний Чиста процента 

маржа банку та 

відкриті позиції від 

прийнятих 

ринкових ризиків 

Департамент 

внутрішнього 

контролю; фінансово-

аналітична служба 

тощо 

Оцінка, моніторинг і 

прогнозування активних і 

пасивних операцій у розрізі 

ризик – прибуток 

Оперативний Дотримання 

обов’язкових і 

внутрішніх 

економічних 

нормативів щодо 

збалансування 

ліквідності та 

валютного ризику 

Відповідальні 

менеджери мідл-, 

фронт- і бек-офісів 

банківського бізнесу 

Аналіз і моніторинг 

відкритих позицій і 

дотримання платіжного 

календаря 

 

Отже, формування, дотримання та реалізація запланованих параметрів 

обраних стратегій управління активами та пасивами банку дозволить йому бути 

більш конкурентним, гнучким та оперативним у прийнятті управлінських 

рішень, щоб максимізувати свої доходи та мінімізувати ризики. 
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На тлі прискорення зростання світової економіки, відновлення фінансової 

стабільності банківських систем країн світу, висхідної динаміки фінансових 

ринків, для України на сьогодні середньострокові зовнішні фінансові ризики є 

досить високими. Проте макроекономічне середовищe є стабільним і 

сприятливим для відновлення вітчизняного фінансового сектору. Водночас 

ризики для макрофінансової стабільності значно підвищуються, а економічне 

зростання може вповільнитись у середньостроковому періоді, якщо не буде 

продовжена співпраця України з МВФ. Банківський сектор показує позитивні 

фінансові результати діяльності після трьох років збитків. Незважаючи на те, 

що кількість банків у зоні ризику зменшується, для деяких банків є небезпека 

стати операційно збитковими. Важливими залишаються питання фондування 

банків, у структурі якого домінують кошти населення та бізнесу, які поступово 

заміщують зовнішні запозичення. Кредитування набуває тенденцію до 

зростання, але обов’язковою вимогою є консервативне оцінювання кредитних 

ризиків. За таких умов і ризиків актуальним є питання запровадження сучасних 

інструментів фінансового менеджменту для зміцнення фінансової стабільності 

банків і банківської системи в цілому [1]. 

Теоретичні засади, практичні механізми та проблемні аспекти  

фінансового менеджменту в банківських установах активно досліджуються, 

результати чого набули всебічного висвітлення в  наукових працях зарубіжних і 

вітчизняних науковців, зокрема серед яких: Г. Азаренкова, І. Бланк, 

Дж. Вільямс, Дж. Ван Хорн, О. Дзюблюк, І. Івасів, С. Козьменко, О. Колодізєв, 

Т. Кох, Л. Кузнєцова, Р. Мертон, М. Міллер, В. Міщенко, Ф. Модільяні, 
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Л. Примостка, П. Роуз, І. Сало, Дж. Сінки, Ф. Фабоцці та інші. Поряд з цим 

невирішеність багатьох проблем потребує переосмислення теоретичного базису 

цієї проблематики. 

Метою роботи є дослідження теоретико-методологічних засад 

фінансового менеджменту в умовах посилення економічних дисбалансів і 

впливу нових трендів на розвиток банківського бізнесу. 

Для всебічного розуміння сутності фінансового менеджменту як 

наукового напряму і сучасної практики управління фінансами варто звернутись 

до витоків та еволюційного розвитку теорії фінансового менеджменту. На 

сьогодні серед дослідників поширеним є підхід історичної ретроспективи для 

визначення етапів становлення теорії фінансового менеджменту. При цьому 

вчені окреслюють часові періоди етапізації останньої в рамках загального 

процесу формування фінансової науки. 

Так, Д. Дема надає етапізацію становлення та розвитку фінансового 

менеджменту і характеристику кожного етапу з точки зору трансформації 

підходів до: 1) залучення капіталу, діагностики й оцінки фінансового стану,  

стратегії розвитку; 2) зростання фінансових ресурсів, підходів виходу з 

фінансової кризи, методологічних підходів оцінки реальної ринкової вартості, 

принципів і моделей фінансового забезпечення сталого зростання; 3) уніфікації 

інструментів фінансового інвестування, формування портфелю фінансових 

інвестицій, методів фундаментального аналізу кон’юнктури фінансового ринку; 

4) формування системи рейтингової оцінки, рівних умов доступу до фінансової 

інформації, фінансового інжинірингу; 5) індикаторів і методів оцінки динаміки 

та стану фінансового ринку, вартості фінансових інструментів, інвестиційної 

привабливості фінансових активів. Учений визначає: І етап (1890-1930 рр.) – 

виявлення джерел і форм залучення капіталу; ІІ  етап (1931-1950 рр.) – 

формування системи методів поглибленої діагностики та критеріїв інтегральної 

оцінки фінансового стану підприємства; ІІІ етап (1951-1980 рр.) – теоретичне 

обґрунтування головної мети фінансової діяльності підприємства (відповідно 

до принципів фінансового менеджменту) і визначення його місця в загальній 

стратегії розвитку підприємства; ІV етап (з 1981 р. по теперішній час) – 

інтеграція теоретичних надбань різних наукових шкіл щодо основних 

концептуальних підходів до управління підприємством [2, с.11]. 

Складність фінансового менеджменту як наукового напряму підтверджує 

різноманітність концепцій і моделей його становлення.  Умовно їх можна 

поділити на такі, що: 1) визначають мету і основні параметри фінансової 

діяльності  – концепція  пріоритету економічних інтересів власників, вартісна 

портфельна теорія, концепція вартості капіталу, концепція структури капіталу, 

теорія дивідендної політики; 2) забезпечують реальну ринкову вартість окремих 

фінансових інструментів у процесі їх вибору – концепція вартості грошей у 

часі, концепція взаємозв’язку рівня ризику і дохідності; 3) інформаційне 

забезпечення учасників фінансового ринку і формування ринкових цін – 

гіпотеза ефективності ринку, концепція агентських відносин, концепція 

асиметричної інформації [2, 12; 3]. 
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На думку Т. В. Кириченко, різноманітні підходи до тлумачення поняття 

«фінансовий менеджмент» доцільно розглядати з позиції визначення наявності 

або відсутності функціональної ознаки. За цим принципом узагальнення 

науковець визначила такі групи: перша – без визначення функцій фінансового 

менеджменту; друга – з розкриттям окремої або групи функцій фінансового 

менеджменту [4]. Так, до першої групи відносяться визначення, де фінансовий 

менеджмент вважається видом діяльності або процесом управління 

мобілізацією та / або розподілом фінансових ресурсів, комплексною системою 

принципів, засобів і формою організації грошових відносин, управління 

фінансами (І. Балабанов, І. Бланк, Ю. Брігхем, Д. Дема, М. Загірняк, 

Л. Кузнєцова, І. Школьнік та ін.). У тлумаченнях поняття «фінансовий 

менеджмент» другої групи здебільшого акцентується увага на функціях, 

зокрема управління активами та пасивами, розподілом і контролем 

використання фінансових ресурсів (Л. Омелянович, A. Поддєрьогін, 

Дж. Ван Хорн, А. Шеремет та ін.).  

Наприклад, Т. В. Кириченко вважає, що «фінансовий менеджмент – це 

мистецтво і наука фінансування організації, придбання активів і управління 

ними, спрямовані на виконання її місії, досягнення стратегічних цілей і рішення 

тактичних завдань» [4]. Варто відмітити, що деякі дослідники, обґрунтовуючи 

власну позицію, підкреслюють цільову спрямованість фінансового 

менеджменту в банку. Так, О. Любунь бачить мету останнього «в розробці й 

реалізації відповідної фінансової стратегії банківської діяльності» [5], 

У. Грудзевич наголошує на «максимізації ринкової вартості банку, що реалізує 

кінцеві фінансові інтереси його власників» [6]. Натомість О. Колодізєв перевагу 

віддає «конкурентоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності та 

платоспроможності» [7], Л. Примостка – скеровуваному руху грошових коштів 

на досягнення оптимального, ефективного результату банківської 

діяльності [8].  

Спираючись на проведений аналіз точок зору дослідників, зробимо 

спробу уточнити визначення поняття «фінансовий менеджмент в банку» за 

системним підходом, під яким пропонуємо розуміти систему управління 

фінансовими відносинами та банківськими ризиками задля забезпечення 

фінансової стабільності та результативності діяльності банківської установи в 

умовах посилення економічних дисбалансів, впливу нових трендів на розвиток 

банківського бізнесу. 

Отже, фінансовий менеджмент і його ефективні інструменти повинні 

стати важливими складовими стратегії діяльності банківських установ, 

створювати надійне підґрунтя їх фінансової стійкості та прогресивного 

розвитку. 

 
Список використаних джерел 

1. Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=60764561. 

2. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук 

[та ін.]. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 478 с. 



27 

3. Кириченко Т. В. Развитие концепций финансового менеджмента [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://ecsn.ru/files/pdf/200901/200901_299.pdf. 

4. Кириченко Т. В. Эволюция теории финансового менеджмента [Электронный ресурс] 

// Российское предпринимательство. – 2009. – Том 10. – № 1. – С. 42–45. – Режим 

доступа : https://creativeconomy.ru/lib/3481. 

5. Любунь О. С. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. / О. С. Любунь, В. І. Грушко. – Київ : Вид. дім «Слово», 

2004. – 296 с. 

6. Грудзевич У. Я. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / У. Я. Грудзевич, Б. І. Пшик; ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 

2006. – 192 с. 

7. Колодізєв О. М. Фінансовий менеджмент у банках : концептуальні засади, методологія 

прийняття рішень у банківській сфері: навч. посібник / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, 

І. О. Губарева; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 408 с. 

8. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник / Л. О. Примостка. – Київ, 

2004. – 468 с. 

 

 

REVIEW OF UKRAINIAN BANKING SYSTEM: MAIN PROBLEMS  

AND STRATEGY OF THEIR ELIMINATION 

 

Victoria Medvid, Lyudmyla Petrash 

Senior lrcturer: 

C.E.S., Associate Professor Shehynska N.Z. 

Language consultant: 

PhD, Khrystych N.M. 

Lviv Institute 

«University of Banking» 

 

This research includes  a general analysis of the Ukrainian banking system and 

main problems of its functionation. 

Дана робота містить загальний аналіз банківської системи України та 

основних проблем її функціонування.  

A banking system of Ukraine is a two-tier system. It consists of commercial 

banks and a central bank – the NBU – regulating and supervising their activity. The 

regulation of banking activities in Ukraine is set out in the Law of Ukraine on Banks 

and Banking Activity (Law on Banks), as well as in a vast number of the NBU 

regulations [1]. 

The NBU is endowed with a broad range of powers and authority to ensure the 

stability of the Ukrainian national currency, pricing stability in the country and the 

stability of the Ukrainian banking system. In particular, the NBU acts as a lender of 

‘last resort’ for Ukrainian commercial banks,  establishes the rules for performance of 

banking operations and supervises commercial banks’ activities. 

Сommercial banks  perform the following activities: receiving deposits of 

enterprizes, institutions and households, crediting of economic entities and 
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households, investments in securities, formation of cash balance and reserves, foreign 

exchange operations and other services to natural persons and legal bodies. 

Hryvnia devaluation, aggression of the Russian Federation in Ukraine, 

insufficient corporate governance and the subsequent loss of confidence led to a 

deterioration of the banks’ loan portfolio. All the above-mentioned have caused an 

outflow of deposits, freezing or substantial limitation of lending, and currency 

fluctuations, which has negatively affected the financial standing of many Ukrainian 

banks. Due to rising negative debts, banks had to create significant reserves for active 

operations, which inevitably had a negative impact on the level of capitalization of 

banks.  

The Ukrainian banking system is currently in the middle of a reformation 

stage. 

In December 2016, the NBU extended currency restrictions that have been 

effec-tive for more than two years. Although they have a temporary nature, their 

validity period has not been defined this time. Definitely, such restrictions should 

neither replace the reform, not be the reform itself. It is only swift actions of 

Ukrainian state authorities and regulators based on a comprehensive strategy that can 

bring the weakened banking sector of Ukraine back to health. Of course, the NBU 

and the government have succeeded in stabilizing the situation and even brought to 

life certain highly anticipated liberalizations. They include the liberalization in the 

market of importing services which implies the cancelation of price examination 

certificates by Derzhzovnishinform SE and the Ukrainian translation of the sup-

porting primary documents, as well as removing barriers to export of services by the 

Law that became effective on December 3, 2016 making it legally possible to execute 

agreements by means of correspondence exchange and issue of invoices [4]. 

«Basel III» is a comprehensive set of reform measures, developed by the Basel 

Committee on Banking Supervision,in order to strengthen the regulation, supervision 

and risk management of the banking sector. 

The Basel III reform measures aim at: improving the banking sector's ability, 

absorbing shocks arising from financial and economic stress; improving risk 

management and governance; strengthening banks' transparency and disclosures. 

Bank-level, or microlevel regulation, will help raise the resilience of individual 

banking institutions to periods of stress. Macrolevel, system wide risks can build up 

across the banking sector as well as the procyclical amplification of these risks over 

time. 

The main goals of Basel III will be achieved through improvement in quality of 

capital, introduction of capital and countercyclical buffers, liquidity and leverage 

ratios and counterparty risk.  

Basel III consists of range of requirements which are expected to be 

implemented during the period from 2012 to 2019. From 2019 implementation of the 

Basel III standards will be an essential requirement for all EU countries. 

Consequently, there is a necessity to provide the performents of Basel III in 

Ukrainian banks. The accomplishment of Basel III may come out to be a great 

challenge for Ukrainian Banking System as it is too unstable and poorly controlled. 

Nevertheless compliance with Basel III demands will create favorable conditions to 
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stabilize banking system. The consistent and transparent policy of National Bank of 

Ukraine is able to ensure the opportunity for domestic banks to restructure their 

capital according to Basel III demands [3]. 

The deep recession in the Ukraine economy and the sharp fall in foreign 

exchange have aggravated existing vulnerabilities, weakened bank balance sheets and 

raised public debt. Moreover, the existence of a short open foreign exchange position 

and the high level of dollarisation lead to growth of foreign exchange risks for 

Ukrainian banks that is considered to be a potential threat to the stability of the 

banking system. 

According to the IMF position, which is outlined in its reports, only quick 

action by the Ukrainian state authorities and regulators, based on a comprehensive 

strategy, can restore the stability of Ukraine’s banking sector. According to the 

Development Programme, Ukraine’s banking system will be developed in three main 

areas, providing price stability, financial stability and development of the institutional 

capacity of the NBU as an efficient regulator. Structural changes in the banking 

system must be implemented to ensure improvements in quality as well as risk 

softening for banking services, a high level of protection for consumers and financial 

intermediaries, and to increase the role of the banking system in the sustainable 

growth of Ukraine’s economy, based on the price and systemic stability of the 

banking system that meets its economic needs [2].  

The performance of the Development Programme is scheduled by the NBU to 

take place in the period from 2015 to 2020, including actions aimed at bringing the 

banking laws of Ukraine in line with the appropriate EU regulation in accordance 

with the Association Agreement. 
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У сучасних умовах банківська система України є однією з найбільш 

динамічних сфер діяльності. Стрімке скорочення кількості банківських установ 

в Україні, а саме із 117 банків станом на 01.01.2016 до 82 банківських установ 

станом на 01.03.2018 [1], процес широкого використання асортименту 

банківських продуктів діючими банками, а також поглиблення впливу 

світового фінансового простору та інтеграційних процесів на розвиток 

банківського сектору об’єктивно спричинюють необхідність створення та 

вдосконалення дієвої системи контролю за діяльністю банків. 

Сучасний стан ринку банківських послуг вимагає проведення 

ефективного та результативного аудиту у банках, який би не лише надав 

можливість виявляти існуючі проблеми, недопрацювання та фінансові 

порушення у банківських операціях, а й мав змогу забезпечити недопущення їх 

у майбутньому шляхом пошуку додаткових резервів покращення роботи 

банківської установи. 

Метою дослідження є визначення та надання характеристики основних 

етапів внутрішнього аудиту в банках, розгляд специфіки його проведення та 

надання пропозицій з метою підвищення його ефективності. 

У банківській практиці виконуються два види аудиту: внутрішній та 

зовнішній. Внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна діяльність з надання 

впевненості та консультаційних послуг, що має приносити користь організації 

та покращувати її діяльність [2]. 

Зовнішній аудит − це перевірка, що здійснюється незалежними 

висококваліфікованими спеціалістами в галузі аудиту, контролю та аналізу 

фінансово-господарської діяльності на підставі наявності відповідного 

сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності [3]. 

Внутрішній аудит проводиться самостійним структурним підрозділом, 

який створюється за рішенням Ради банку, його результати оприлюднюються 

серед керівництва та працівників банку. Висновки внутрішнього аудиту є 

комерційною таємницею та не розголошуються серед зовнішніх користувачів. 

Відмінність між ними полягає в тому, що зовнішній аудит у банку 

проводиться незалежним експертом з метою надання найповнішої інформації 

для зовнішніх користувачів про стан діяльності банківської установи. 

Оскільки внутрішні аудитори безпосередньо зацікавлені в результатах 

діяльності банку, то для отримання ефективного результату від їхніх функцій 
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постає необхідність ретельного планування етапів його проведення. 

Найпоширенішим є розподіл процесу підготовки та проведення внутрішнього 

аудиту у банку на п’ять етапів: планування завдань, вивчення, оцінювання, 

верифікація (установлення достовірності), підготовка та надання звітності. 

Перший етап − починається з процесу планування, на яке припадає 

близько 20-30% часу, відведеного на перевірку. Керівник внутрішнього аудиту 

повинен ознайомитись зі сферою діяльності, у якій проводитиметься 

аудиторська перевірка, розробити ризик-орієнтований план для визначення 

пріоритетів функції внутрішнього аудиту, які відповідають цілям організації, 

розглянути результати планування завдань попередньої аудиторської перевірки. 

Потім аудитор готує бюджет, який би забезпечив умови для виконання завдань 

та програми аудиторської перевірки.  

Другий етап – вивчення, передбачає попередню зустріч аудитора з 

керівником банку, з’ясування проблем та труднощів, що є в роботі 

структурного підрозділу, знайомство керівника з передбаченим терміном 

перевірки та співвиконавцями. У процесі збору інформації аудитор отримує 

свідчення, які підтверджують аудиторський висновок та фіксуються у робочих 

записах аудитора.  

На третьому етапі оцінювання аудитор, керуючись вимогами НБУ та 

нормативною базою банку, формує проміжні судження та висновки. Ця стадія 

забезпечує аудиторів першими відомостями та зумовлює напрям подальшої 

аудиторської роботи.  

Четвертий етап верифікації (установлення достовірності) передбачає 

необхідність пересвідчення аудитора у справедливості попередньої оцінки, яка 

може базуватись на тестуванні операцій, аналізі та порівняння, спостереженні 

тощо.  

На заключному етапі аудитор готує висновок з метою інформування 

правління банку про найбільш важливі проблеми, які були виявлені, визначення 

ефективності систем контролю та надання рекомендацій правлінню банку щодо 

покращення системи контролю. За документального оформлення перевірки 

аудитор представляє звіт Раді банку, в якому безпосередньо був проведений 

аудит. Аудитор мусить висвітлити сутність проблеми коротко, чітко й 

зрозуміло, звіт має бути підтверджений фактами і не повинен потребувати 

додаткових усних роз’яснень чи коментарів. 

Система внутрішнього аудиту буде корисною і стійкою при 

функціонуванні, якщо при її проектуванні враховано чотири основні вимоги, 

які пов’язані з управлінням ризиками. 

По-перше, система повинна відображати ставлення головних менеджерів 

до ризику. Головний менеджер визнає систему внутрішнього аудиту корисною, 

якщо вона буде доступною і зрозумілою для нього, а основним продуктом такої 

системи є рекомендації щодо управління ризиками, доповнені аналітичною 

поточною інформацією, аналітичною прогнозною інформацією, аналізом і 

прогнозом діяльності конкурентів. 
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По-друге, відсутність у ній перешкод у формі фантомних ризиків. Саме 

така система забезпечує необхідну й достатню інформацію для аналізу та 

профілактики реальних ризиків ринкової економіки. 

По-третє, повинен бути забезпечений динамізм системи внутрішнього 

аудиту, який передбачає її внутрішній саморозвиток. Сектор банківських 

послуг змінюється разом зі змінами в ринковій економіці, інформаційних 

технологіях і законодавстві. Ці зміни забезпечують інтенсивний та 

екстенсивний розвиток банків, який характеризують розширення спектра 

банківських послуг і глобалізація банківської діяльності. Одним з проявів 

глобалізації національних комерційних банків є освоєння нових регіонів за 

кордоном. 

По-четверте, система повинна забезпечувати диференціацію загального й 

інтеграцію одиничних ризиків. Повинен бути забезпечений перехід від 

загальних ризиків до одиничних і навпаки. Це життєво необхідно, оскільки при 

збільшенні обсягів і видів банківських продуктів та послуг спостерігаються 

тенденції до зростання кількості одиничних банківських ризиків, проте процеси 

управління загальним банківським ризиком можуть, але не повинні 

розростатися до нескінченності. Остання вимога зумовлює формування 

ієрархічної системи банківських ризиків, які впливають на діяльність кредитної 

установи [4]. 

Висновки. Отже, проведений аналіз етапів внутрішнього аудиту в банках 

дає змогу виокремити специфіку його проведення, що дозволить вибудовувати 

чітку і максимально ефективну стратегію аудиторської перевірки. Це дозволить 

сформувати цілісну систему внутрішнього аудиту банку з урахуванням 

представлених вище вимог. 
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Рoзвитoк малoгo підприємництва є oдним із дієвих та гoлoвних важелів 

рoзв’язання екoнoмічних та coціальних прoблем, які виникають у cучаcних 

умoвах транcфoрмації екoнoміки. Прoте, у своїй практичній діяльнocті 

вітчизняні малі та cередні підприємcтва ще не пocіли належнoгo міcця 

відпoвіднo дo cвітoвoгo дocвіду ринкoвих перетвoрень. Oднією з прoблем, які 

перешкoджають активізації рoзвитку малoгo та cередньoгo підприємництва в 

Україні, передуcім, є недocтатніcть фінанcoвих реcурcів для ефективнoгo 

функціoнування бізнеcу. Малий і cередній бізнеc через oбмеженіcть влаcних 

джерел фінанcування змушений шукати зoвнішні джерела фінанcування та 

підтримку з бoку держави. У вирішення цієї прoблеми вагoмий вклад мають 

внocити банківcькі уcтанoви cпільнo з державними уcтанoвами шляхoм 

забезпечення належного рівня кредитного фінансування. 

Така cпівпраця є вигіднoю як для cамих підприємcтв, так і для банків. 

Основними передумoвами пoжвавлення інтереcу банківcьких уcтанoв дo 

надання кредитних кoштів cуб’єктам малoгo та cередньoгo бізнеcу є прагнення 

до: диверсифікації клієнтської бази шляхом залучення клієнтів малого та 

середнього бізнесу; нарощення обсягів процентного та комісійного доходів; 

посилення конкурентної позиції на ринку банківських послуг; диверсифікації 

портфеля банківських послуг на умовах підвищення рівня якості 

обслуговування клієнтів. 

Оcнoвним джерелом ресурсного забезпечення банківcьких уcтанoв є 

кoрoткocтрoкoві депoзити клієнтів. Oтже кредитування МCБ є більш 

прийнятним, адже підприємcтва цьoгo cектoру пoтребують кредитних кoштів 

на менший cтрoк, ніж великі підприємcтва [1]. 

Мoжна cказати, щo надмірна заcтережливіcть банківcьких уcтанoв 

гальмує рoзвитoк cектoру малого та середнього бізнесу в Україні, але вoна 

далекo не безпідcтавна. Кредитування підприємcтв малoгo та cередньoгo 

бізнеcу має cвoї ocoбливі риcи для банку з тoчки зoру ризику. Дo такoгo рoду 

ризиків мoжна віднеcти: виcoку ризикoваніcть надання кoштів МCБ через 

меншу (ніж cеред великих підприємcтв) cтійкіcть цьoгo cектoру і вищу 

імoвірніcть банкрутcтва; «тіньoву» діяльніcть cуб’єктів підприємництва; виcoку 

вартіcть кредитів; недocтатніcть cтартoвoгo капіталу у підприємців; відcутніcть 

якіcних бізнеc-планів; відcутніcть кредитнoї іcтoрії у підприємців-пoчатківців 

(cтартапів); невідпoвідніcть фінанcoвoї звітнocті підприємців, які працювали за 
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cпрoщенoю cиcтемoю oпoдаткування, вимoгам банків (у цьoму випадку 

мoжливе надання кредиту як фізичній ocoбі, під заcтаву); неплатocпрoмoжніcть 

деяких підприємців; закoнoдавчу неврегульoваніcть на ринку 

мікрoфінанcування [2]. 

Важливим чинникoм зміцнення реcурcнoї бази кредитування є 

oптимізація джерел фoрмування кредитних реcурcів. Банк пoвинен cфoрмувати 

найефективнішу кoмбінацію джерел кoштів для cтвoрення cвoєї реcурcнoї бази. 

Переважна більшіcть кредитних реcурcів банків утвoрюєтьcя шляхoм залучення 

кoштів [3]. 

Діючі традиційні метoди фoрмування джерел фінанcування cуб’єктів 

малoгo та cередньoгo бізнеcу включають в cебе акумуляцію банками кoштів 

клієнтів на пoтoчних та депoзитних рахунках.  

За даними Звіту прo фінанcoву cтабільніcть Націoнальнoгo Банку України 

у другoму півріччі 2017 року приплив депoзитів наcелення пoмітнo 

впoвільнивcя.  У cтруктурі зoбoв’язань банків дoмінують кoшти наcелення та 

бізнеcу. Чаcтка кoштів наcелення та бізнеcу у фoндуванні прoдoвжує зрocтати: 

на пoчатoк IV кварталу 2017 року вoна перевищувала три чверті вcіх 

зoбoв’язань банків. Питoма вага вкладів дoмoгocпoдарcтв cкладала 40,5% 

станом на 01.11. 2017. Чаcтка кoштів кoрпoрацій за ocтанні 4 рoки зрocла в 

півтoра раза дo 36,0%, вoднoчаc залишки на рахунках державних кoмпаній 

збільшилиcя в 3,4 раза та нині cтанoвлять 9,2% уcіх зoбoв’язань банків [4]. 

Із збільшенням чаcтки внутрішніх джерел у фoрмуванні реcурcнoї бази 

для банків підвищуєтьcя ризик ліквіднocті, адже cкладoві внутрішніх реcурcів – 

кoшти наcелення, бізнеcу, бюджетів – переважнo дуже кoрoткі. Пoнад 70% 

cвoїх зoбoв’язань банки залучають на періoд дo трьoх міcяців, кoшти на вимoгу 

перевищують 40%. На cьoгoдні єдине джерелo дoвгocтрoкoвих реcурcів для 

банківcькoї cиcтеми – це кредити міжнарoдних фінанcoвих oрганізацій.  

Врахoвуючи oбмежений фінанcoвий пoтенціал для інвеcтування на рівні 

держави та кoрпoрацій, важливoгo значення набувають зoвнішні пoзикoві 

реcурcи. Для українcьких банків такими зoвнішніми джерелами фінанcування 

інвеcтиційних кредитів малoгo та cередньoгo бізнеcу є cпівпраця з 

міжнарoдними oрганізаціями. Так, станом на 30.12.2013 рoку між ПАТ 

«Oщадбанк» та Єврoпейcьким інвеcтиційним банкoм булo укладенo фінанcoву 

угoду, щo передбачає відкриття кредитнoї лінії oбcягoм 220 млн єврo cтрoкoм 

дo 10 рoків. Надання кoштів мoжливе у дoларах CША та єврo. Ціль кредитнoї 

лінії – фінанcування малих та cередніх підприємcтв, кoмпаній cередньoї 

капіталізації та інших пріoритетних прoектів. Відcoтки за наданими траншами 

cплачуютьcя щoпіврoку [5]. 

З березня 2016 рoку Україна приєдналаcя дo прoграми Єврocoюзу пo 

фінанcуванню бізнеcу COSME, яка принеcла нашій країні 117 млн єврo на 

рoзвитoк підприємництва. Такoж в Україні запрацювала прoграма Horizon 2020 

від Єврoпейcькoї кoміcії. З квітня 2017 рoку 250 ocіб в Україні, які мають дoхід 

не більше 10 млн єврo в рік, які ведуть діяльніcть не менше 3 рoків, мають 

мoжливіcть пoтрапити в прoграми від Німецькoгo банку рoзвитку (KfW) та 

Німецькo-Українcькoгo фoнду (НУФ). 
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Підприємcтва, щo відпoвідають цим вимoгам oтримають мoжливіcть 

залучити інвеcтиційний кредит в націoнальній валюті на cуму дo 250 тис. єврo в 

гривневoму еквіваленті на cтрoк 6 рoків. Макcимальна нoмінальна Відcoткoва 

cтавка за кредитoм пo даній прoграмі визначена як UIRD x 1,1. (Українcький 

індекc cтавoк за депoзитами фізичних ocіб (англ. Ukrainian Index of Retail 

Deposit Rates, cкoр. UIRD) – індикативні cтавки, щo рoзрахoвуютьcя кoмпанією 

Thomson Reuters за метoдикoю, рoзрoбленoю cпільнo з НБУ. Рoзрахунoк 

прoвoдитьcя на ocнoві нoмінальних cтавoк депoзитів фізичних ocіб, які 

декларуютьcя ocнoвними учаcниками українcькoгo ринку банківcьких 

депoзитів – 20 прoвідними банками України) [6]. 

Не зважаючи на окреслені напрями щодо налагодження зовнішніх джерел 

фінансування малого та середнього бізнесу в Україні, ключова тенденція до 

фoрмування кoрoткocтрoкoвих зобов’язань банками призвoдить дo браку 

кредитних реcурcів за oбcягoм та за oптимальним термінoм залучення. Oкрім 

зазначених прoблем, таке кредитування є для банку виcoкoризикoвим, а 

особливістю йoгo здійcнення є дocить вартісне ресурсне забезпечення, щo неcе 

за coбoю виcoку вартіcть такoгo кредиту для пoзичальників. Для здійcнення 

фінанcування підприємcтв малoгo та cередньoгo бізнеcу банки пoтребують 

підкріплення більш cтійкими, прoгнoзoваними та дoвгocтрoкoвими реcурcами. 

Врахoвуючи зазначені прoблеми щодо фінанcування малoгo та 

cередньoгo бізнеcу в Україні, дo першoчергoвих завдань неoбхіднo віднеcти: 

зменшення вартocті банківcьких кредитів із бoку НБУ з метoю пoдальшoгo 

здешевлення кредитів для малoгo та cередньoгo бізнеcу; cубcидування 

відcoткoвoї cтавки, тoбтo відшкoдування влаcних витрат підприємців щодо 

виплати відcoтків за кредитами; фoндування кредитних oперацій НБУ, тoбтo 

виділення НБУ реcурcів для забезпечення кредитування cуб’єктів малoгo та 

cередньoгo бізнеcу банкам, які обслуговують прoграми мікрoкредитування; 

пряма фінанcoва підтримка малого та середнього бізнесу на стартовому етапі 

виходу на ринок. 
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Забезпечення банків необхідними обсягами депозитних коштів є одним з 

пріоритетних завдань, що визначають стратегічні напрямки розвитку як їхньої 

діяльності, так і економіки України загалом. У банківській сфері актуальною є 

проблема формування оптимальних за структурою, строками і вартістю 

депозитних ресурсів, що дає підстави стверджувати про необхідність та 

важливість формування та залучення ресурсів банку з депозитних джерел. 

Мета дослідження. Розробка та обґрунтування організаційно-

теоретичних засад розвитку депозитних джерел формування ресурсів банку з 

урахуванням конкурентної позиції на ринку. 

В ринковій економіці банківські установи виконують роль фінансових 

посередників. Цей статус дає їм змогу залучати значні суми вільних грошових 

коштів та заощаджень, і перетворювати їх в капітал вкладаючи у різні види 

доходних активів. Специфікою банківської діяльності є те, що банк оперує 

переважно залученими коштами. 

У Законі України «Про банки і банківську діяльність», зазначено, що 

ресурси банку − це сукупність власних, залучених та інших фінансових коштів 

банку, що перебувають у безпосередньому його розпорядженні і 

використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської 

діяльності [1].  

Джерелами формування банківських депозитних ресурсів є тимчасово 

вільні кошти фізичних та юридичних осіб. Тобто це кошти на поточних та 

інших рахунках банківських клієнтів, кошти підприємств та організацій, 

залучені у формі депозитів, кошти населення залученні у формі вкладів. 

Інструментами залучення депозитних ресурсів в банку є відкриття 

депозитних (поточних та строкових) рахунків для фізичних, юридичних осіб і 

банків. Крім грошових вкладів, фізичні та юридичні особи можуть розміщувати 

на депозити банківські метали. Депозитні ресурси є важливою складовою 

ресурсної бази банку. Їх формування слід розглядати як безперервний 

циклічний процес, що складається з основних етапів: аналіз (дослідження 

«поведінки» коштів на рахунках клієнтів); планування (орієнтація на залучення 

певних груп клієнтів і видів депозитів); робота по залученню клієнтів 

(упровадження нових продуктів, гнучка тарифна політика і індивідуальна 

робота з клієнтами); контроль [2]. 

Депозитна політика являє собою складне економічне явище, її суть 

розглядається як у широкому, так і у вузькому значенні. В наукових працях як 
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зарубіжних так і вітчизняних вчених відсутнє однозначне тлумачення цих 

понять. У широкому значенні депозитна політика банку розглядається деякими 

науковцями як стратегія і тактика банку при здійсненні ним діяльності щодо 

залучення ресурсів з метою повернення, а також при організації та управлінні 

депозитним процесом. Найбільш часто під депозитною політикою у вузькому 

значенні розуміється стратегія і тактика банку в частині організації депозитного 

процесу з метою забезпечення його ліквідності. Депозитна політика складає 

основу всієї роботи банку з залучення ресурсів у відповідності з загальною 

стратегією його діяльності. Стратегія і тактика тісно взаємопов’язані, тому що 

тактика є засобом втілення в життя стратегії. Тому, оптимальне поєднання цих 

двох підходів дозволяє банкам реалізовувати свій головний інтерес у світі 

бізнесу, ціллю якого є прибутковість та сприяння економічному зростанню. 

Але, депозитна стратегія і тактика тісно пов’язуються у відповідності з тією ж 

внутрішньою логікою, яка об’єднує такі фундаментальні для банківської 

діяльності поняття, як ресурсний продукт, ресурсна операція та ресурсна 

послуга. 

Депозитна політика як складова системи управління діяльністю банку 

включає напрямки та завдання з метою розвитку депозитних операцій та 

підвищенні їх ефективності. 

Напрямки депозитної політики: [3] 

1) аналіз депозитного ринку (вивчення потреб споживачів, вивчення 

депозитних політик конкурентів, оцінка впливу політики НБУ на стан 

депозитного ринку і тенденції його розвитку); 

2) визначення цільових ринків для мінімізації депозитного ризику 

підвищення рівня макроекономічних досліджень кожного сегменту ринку з 

метою завоювання конкурентних позицій на певних сегментах ринку, а також 

ідентифікація, контроль та моніторинг ризиків); 

3) мінімізація витрат у процесі залучення коштів на депозити 

(постійний пошук шляхів і засобів зменшення процентних витрат за 

залученими ресурсами, раціоналізація банківського бізнесу); 

4) оптимізація управління депозитним та кредитним портфелями 

банку (підтримка взаємного зв’язку та взаємного узгодження між депозитними 

операціями та операціями з видачі кредитів за сумами та строками депозитів і 

кредитних вкладень); 

5) підтримка ліквідності банку і підвищення його стійкості (підтримка 

дорогих і низькооплачуваних депозитних ресурсів на такому рівні щоб 

забезпечити відповідну рентабельність банківської установи та ліквідність 

балансу). 

Якісне управління депозитними ресурсами банку повинно вирішуватись 

за допомогою таких завдань [4]: 

− визначати найбільш вигідних клієнтів з погляду можливості ефективного 

використання їх ресурсів, тобто таких, які забезпечують більшу стабільність 

депозитної бази та значний залишок на своїх рахунках; 
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− планувати роботу по залученню клієнтів, тобто знати, скільки клієнтів 

необхідно мати або залучити для підтримання заданого обсягу депозитної бази 

та її складових; 

− забезпечувати ефективність кожної операції, пов'язаної з 

обслуговуванням клієнта, тобто слід розраховувати собівартість послуг, що 

надаються, і визначати їх рентабельність в розрізі кожного клієнта, що дасть 

можливість проведення гнучкої індивідуальної цінової політики; 

− розробляти та сформувати інформаційно-аналітичну систему підтримки 

ухвалення рішень при формуванні депозитного портфеля. Це ключовий чинник, 

що впливає на можливість своєчасного отримання необхідної інформації з 

метою оперативного і адекватного реагування на зміни, що відбуваються. 

Висновки. Отже, на нашу думку, за результатами аналізу тенденцій 

розвитку депозитного ринку банків свідчать, що формування банківських 

ресурсів шляхом проведення депозитних операцій є однією з найважливіших 

економічних основ організації діяльності банку в цілому. Тому вдосконалення 

механізму формування та реалізації депозитної політики банку є необхідною 

умовою забезпечення стабільного і ефективного розвитку депозитного ринку, 

фінансової стійкості банківської системи, і, в кінцевому результаті, піднесення 

економіки держави. 
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На сьогоднішній день банківський сектор України перебуває у складному 

становищі. Програма реформ оздоровлення банківської системи, запропонована 
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Національним банком України, призвела до суттєвого зменшення кількості 

банків та до радикальних змін у функціонуванні найбільш важливих системних 

банків [1]. 

Значний вклад у дослідження особливостей функціонування та 

регулювання банківської системи України внесли такі вітчизняні вчені як 

Т. М. Болгар, С. А. Кузнецова, В. І. Міщенко, А. М. Мороз, С. В. Науменкова, 

Л. О. Примостка. 

Перед початком дослідження сучасного стану банківської системи 

України необхідно звернути увагу на її роль у функціонуванні економіки країни 

та важливість для ефективного економічного зростання. Варто нагадати, що 

банківська система є невід’ємною складовою фінансової системи та економіки 

країни в цілому. Через банківську систему діє механізм розподілу фінансових 

ресурсів і грошових коштів, відбувається їх мобілізація та залучення в 

економічний обіг. Не менш важливою функцією банківської системи є 

кредитування економіки та забезпечення фінансової стабільності.  

Говорячи про сучасний стан банківської системи України, необхідно 

відзначити, що політична та військова нестабільність, значна інфляція та 

загальна економічна дестабілізація негативно вплинули на банківський сектор 

та показники діяльності банків, що працюють на території України [2]. 

Регулювання діяльності банків Національний банк України здійснює у 

двох основних формах – адміністративне та індикативне регулювання. 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості банків на території України [4] 

 

З одного боку, ліквідація неплатоспроможних банків і банків, які 

порушували українське законодавство, повинно позитивно вплинути на 

прозорість банківської системи. З іншого боку, надмірне зменшення учасників 

банківського сектору може призвести до погіршення конкурентного 

середовища та умов надання банківських продуктів. 

Oстанній дoсліджуваний періoд oхoплює періoд з 01.01.2015 пo 

01.01.2017, який характеризується негативними кризовими явищами в 
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діяльнoсті банківських устанoв України. Так, oбсяг збитку банків збільшувався 

52966 млн грн дo 158773 млн грн [4].  

До найбільш гострих проблем сучасної банківської системи слід віднести 

наступні: 

− зростання недовіри до банків;  

− негативний вплив політичних процесів;  

− суперечливість механізму рефінансування українських банків; 

− девальвація національної грошової одиниці;  

− подорожчання кредитних ресурсів в Україні; 

− погіршення якості кредитного портфеля банків; 

− низький рівень ризик менеджменту банків. 

Проблема зростання недовіри до банків є однією з найбільш актуальних 

на сьогоднішній день. Її сутність полягає в тому, що збільшення недовіри 

населення до банків внаслідок негативного емоційного фону і скорочення 

обсягу вільних ресурсів у населення та підприємств призводить до відтоку 

депозитів, що у свою чергу дестабілізує діяльність банків, ускладнюючи процес 

видачі кредитів і розрахунків за своїми зобов’язаннями. Окрім цього, зростання 

недовіри інвесторів може призвести до відтоку інвестицій у банківський сектор, 

результатом чого стане ускладнення процесу відновлення нормальної 

діяльності вітчизняних банків. На думку експертів, ця проблема спричинена як 

важкою економічною ситуацією в Україні, так і суперечливими діями 

Національного банку, коли фактично банківський нагляд не виконував свої 

прямі функції [3]. 

Але враховуючи спрямованість банківської системи України у світовий 

банківський простір, основними шляхами розвитку та зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняного банківського сектору мають стати:  

− укрупнення вітчизняних банківських установ шляхом злиття та 

поглинань, підвищення рівня їх капіталізації та збільшення сукупних активів 

окремих банків і банківської системи в цілому;  

− сприяння розвитку реального сектору економіки за участю національних 

банків;  

− участь банків у міжнародних банківських консорціумах, створення 

альянсів із транснаціональними банками; 

− розширення діяльності банків у сфері міжнародного бізнесу, вихід банків 

на міжнародні фінансові ринки, відкриття філій банків за кордоном; 

− збереження державних банків на ринку банківських послуг, завданням 

яких має стати фінансування пріоритетних державних проектів, збільшення їх 

капіталізації [5]. 

Отже, ефективне функціонування банківської системи на таких засадах 

забезпечить зростання її конкурентоспроможності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках банківських послуг та вирішення однієї із найгостріших 

проблем – розриву її з розвитком реального сектору економіки. 
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Провідна роль у процесі здійснення суб’єктами переказу коштів і 

розрахунків відводиться платіжним системам і системам розрахунків, оскільки 

саме надійні й ефективні платіжні системи забезпечують розрахунки за 

зобов’язаннями та є запорукою стабільного функціонування фінансової 

системи й економіки країни загалом [1]. Відповідно до законодавства, платіжна 

система – це платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність 

відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів [2]. 

Слід зазначити, що 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. Згідно з цим 

законодавством в Україні діють внутрішньодержавні та міжнародні платіжні 

системи [7]. 

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій 

платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує 

проведення переказу коштів виключно в межах України. 

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна 

організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою 

діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу 

коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу [6]. 
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Отже, Національний банк України (НБУ) регулює діяльність платіжних 

систем та систем розрахунків в Україні, створює та забезпечує безперервне, 

надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних 

систем, таких як: системи електронних платежів (СЕП) і Національної 

платіжної системи «Український платіжний ПРОСТІР» (НПС «Український 

платіжний ПРОСТІР»). 

НПС «Український платіжний ПРОСТІР» – це система роздрібних 

платежів, у якій розрахунки за товари та послуги, отримання готівки та інші 

операції з національною валютою здійснюються за допомогою електронних 

платіжних засобів, а саме платіжних карток ПРОСТІР. Слід зазначити, що в 

рамках проекту ребрендингу Національної системи масових електронних 

платежів (НСМЕП), НБУ обрав нову назву, логотип і слоган для національної 

платіжної системи, яка на сьогоднішній день і отримала назву НПС 

«Український платіжний ПРОСТІР» учасниками якої є 50 банків України та 25 

небанківських установ. Із застосуванням платіжних карток НПС «ПРОСТІР» 

здійснено 5,3 млн операцій на суму 6,7 млрд грн, із яких було оброблено понад 

1 млн безготівкових транзакцій. 

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна 

банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського 

переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. Нині СЕП 

вважається системно важливою платіжною системою в Україні. Її важливість 

пояснюється тим, що через неї здійснюється 97% міжбанківських переказів у 

національній валюті в межах України. За станом на 1 січня 2017 року 

учасниками СЕП стало 216 установи, серед яких банки України та їх філії, 

органи ДКС, установи Національного банку України [4]. 

Такий аналіз дає змогу зрозуміти, що ефективно використовуються 

електронні засоби платежів, платіжні картки, отож постає питання про 

інформаційну безпеку платіжних систем.  

Адміністративний рівень інформаційної безпеки платіжних систем 

реалізується у формі прийнятої політики безпеки, що містить основні принципи 

та правила, дотримання яких забезпечить цілісність і конфіденційність 

банківської інформації. На програмно-технічному рівні застосовується система 

взаємопов’язаних заходів, які забезпечують ефективну і безпечну роботу 

серверів безпеки, а також сталу керованість інформаційної системи банку, 

можливість її розвитку з одночасною протидією новим загрозам при збереженні 

таких властивостей, як висока ефективність і простота та зручність 

використання [5]. 

Отже, платіжні системи по своїй суті є складно структурованими 

середовищами, що мають низку елементів, ефективна діяльність яких і 

призводить до якісної роботи усієї системи. Водночас важлива роль відводиться 

і комерційним банкам, які для того, щоб підвищити довіру до вітчизняної 

банківської системи, повинні збільшити доступ до рахунків через філіальні 

мережі електронного банківського обслуговування (банкомати та схеми 

інтернет-банкінгу), а також розширити перелік роздрібних платіжних 

інструментів тощо. 
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Оскільки банки – це насамперед фінансові посередники між вкладниками 

і позичальниками, то фінансування своїх активних операцій вони здійснюють 

здебільшого за рахунок позикових коштів і лише частково – за рахунок 

власного капіталу. Втім капітал банку можна сприймати як фонд забезпечення 

фінансової стійкості та гарантію виконання зобов’язань перед кредиторами. 

Капітал також є гарантією зацікавленості самого банку в мінімізації ризиків 

своєї діяльності. 

Особливу увагу проблемам капіталізації банківських установ приділяли 

як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники: Д. Розенберг, Дж. Сінкі, П. Роуз, 

З. Васильченко, У. Грудзевич, Ж. Довгань, В. Коваленко, А. Мороз, C. Сагун, 

Т. Смовженко та інші. 

13 лютого 2017 року Національний банк України оприлюднив результати 

діагностичного обстеження 60 найбільших банків, на які припадає 98% активів 
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банківської системи, згідно з яким 39 банків за результатами тестів потребували 

докапіталізації. 

Правління Національного банку України 4 лютого 2016 року прийняло 

постанову №58, якою внесені зміни до графіків приведення банками статутного 

та регулятивного капіталу до мінімального розміру, передбаченого банківським 

законодавством. Згідно із Законом України «Про банки та банківську 

діяльність», мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної 

реєстрації банку не може бути меншим, ніж 500 млн грн. Для вже працюючих 

банків, статутний капітал яких не відповідає цій вимозі, Національний банк 

розробив графік поступового приведення його розміру до відповідності із 

вимогами. Проте, в результаті «пом’якшення», а потім і скасування графіка 

капіталізації банків Національним банком України, дана Постанова уже 

втратила чинність.  

Згідно з нинішнім вимогам, мінімальний статутний капітал в 200 млн грн 

банки повинні були мати до 11 липня 2017 року, а підняти його до 300 млн грн 

– до 11 липня 2018 року (табл. 1). НБУ все ще розглядає встановлення вимоги 

щодо досягнення 500 млн грн до 2024 року [1]. 

Таблиця 1 

Зміни до графіку приведення банками статутного та регулятивного капіталу 

до мінімального розміру від 21 грудня 2017 року 

 
Джерело: [1]. 

 

Аналізуючи ситуацію з капіталізацією банківського сектору на сьогодні, 

актуально дослідити та зважити усі плюси та мінуси такого збільшення 

статутного капіталу банків України. 

Одразу можна навести такі переваги політики НБУ щодо зміни розміру 

капіталу банків: 

По-перше, цілком зрозуміло, що в умовах постійного тиску з боку НБУ, 

банки, що дістали фінансову підтримку від власників, почуваються впевненіше. 

Можливість докапіталізації банку є певною гарантією надійності та 

впевненості у фінансовій установі як для клієнтів банку, так і для його 

партнерів. Адже це передусім свідчить про те, що акціонер має намір і надалі 

розвивати свій банківський бізнес. 

Нарощування капіталу для банку – можливість більшого заробітку через 

можливість прийняття на себе значнішого ризику. Для клієнта – стійкість 

банку, його стабільність. Для ринку – більша довіра клієнтів до системи [2].  

По-друге, перевагою встановлення нових розмірів капіталу банків стає те, 

що це очистить банківський сектор від неплатоспроможних банків.  
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Найчастіше, процес ліквідації банку запускається тоді, коли існуючий 

рівень капіталізації банку не дозволяє йому розплатитися з вкладниками. 

Велика кількість ліквідованих банків в Україні мала саме таку ситуацію, через 

неграмотне керівництво або ж фіктивну роль банку, який насправді 

створювався для виведення коштів [3]. 

По-третє, ще один очевидний бонус для економіки країни від 

здійснюваної масової капіталізації банків є те, що вкладення в капітал банків є 

однією з форм прямих іноземних інвестицій в економіку країни. У 2014–2015 р. 

операції з докапіталізації банків становили понад 80% усього обсягу прямих 

іноземних інвестицій в Україну [2]. 

Проте такі показники насторожують. Очевидним є те, що іноземні 

інвестиції продовжують активно входити у банківський сектор економіки, а 

частка українських – невпинно зменшується. Це говорить про те, що банки з 

іноземним капіталом поступово захоплюють ринок.  

Варто згадати про такий недолік капіталізації, як збільшення капіталу 

державних банків за рахунок державних коштів. Проблема у тому, що 

регулярна докапіталізація держбанків – це основна причина зростання 

квазіфіскального дефіциту. Ніхто не дає банкам живих грошей, Мінфін 

випускає облігації внутрішньої держпозики на потрібні суми та обмінює їх на 

акції банків. Відповідно оплата дохідності у 6% річних здійснюватиметься із 

держбюджету, а це тягне за собою низку інших проблем [4]. 

Отже, нарощення капіталу банків України, безсумнівно, є головною 

передумовою їх участі в економічному розвитку країни. Підвищення рівня 

капіталізації вітчизняних банків посилить їх конкурентоспроможність на 

світовому фінансовому ринку і забезпечить стабільність та надійність усієї 

економіки України на шляху інтеграції у світове господарство. 

У сьогоднішніх реаліях це стає досить жорстким, але, очевидно, дієвим 

способом врегулювання ринку банківських послуг. 

Однак, варто пам’ятати, що дана реформа має свої недоліки та вимагає 

вдосконалення. Доопрацювання потребує графік нарощення капіталу, а також 

особливу увагу потрібно приділити джерелам збільшення капіталу в державних 

банках України.  

Окремим питанням слушно розглянути якість банківського капіталу. З 

метою уникнення фіктивної капіталізації значну увагу при визначенні ступеня 

забезпеченості банківської установи власним капіталом слід приділяти якості 

складових власного капіталу, обґрунтованості та правильності їх включення до 

його складу. 
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У 2010–2011 роках Базельським комітетом було випущено нову редакцію 

положень «Міжнародної конвергенції визначення капіталу та стандартів 

капіталу: нові підходи» («Базель ІІ») у відповідь на кризу 2008 року, яка 

показала необхідність посилити вимоги до капіталу банків, збільшуючи їх 

ліквідність та знижуючи леверидж. Його метою є посилення регулювання, 

нагляду та управління ризиками банківського сектору. 

Необхідність відновлення стійкості банківського сектору України 

спонукає до детальнішого вивчення питання щодо запровадження нових 

стандартів банківського регулювання та нагляду відповідно до вимог 

Базельського комітету з банківського нагляду. 

Питанням запровадження вимог Базельського комітету в банківському 

секторі України приділили увагу такі науковці: О. Бага, В. Коваленко, М. Диба, 

Г. Карчева, В. Кротюк, В. Міщенко, М. Незнамова, О. Cирчин, О. Чуб, та інші 

вчені.  

Особливого розвитку ця тема набуває стосовно критеріїв визначення 

системно важливих банків та оцінювання достатності їх капіталу. 

Згідно з рішенням Базельського комітету з банківського нагляду, зміни до 

Базельських рекомендацій («Базель III») мали на меті такі основні цілі (рис. 1) 

[1]: 

− зміцнити міжнародні нормативи з управління капіталом і ліквідністю для 

створення більш стійкого банківського сектору; 

− покращити здатність банківського сектору долати наслідки фінансових та 

економічних криз і таким чином знизити ризик розповсюдження цих проблем з 

фінансового у реальний сектор економіки. 
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Хоча зміни, внесені в «Міжнародну конвергенцію визначення капіталу та 

стандартів капіталу: нові підходи» не є кардинальними, але їх запровадження 

має інноваційний характер, який полягає в наступному [1]: 

− зміна підходів до фінансового управління та ризик-менеджменту шляхом 

підвищення стандартів управління ризиками, ступеня інтеграції управління 

фінансами та ризиками банківських установ; 

− забезпечення стабільної бази та необхідних резервів для протистояння 

всіляким ризикам і кризам; 

− можливість формування більш повної, консолідованої картини бізнесу 

для акціонерам та менеджменту.  

Розглянуті вище вимоги передбачається поетапно запровадити в Україні, 

згідно з запланованим графіком, до 2019 року. Теоретично Україна не 

зобов’язана реалізовувати вимоги Базельського комітету з питань банківського 

нагляду, але саме виконання нових стандартів дозволить очистити банківський 

сектор і залишити на ринку лише ті банки, які здатні витримати жорстку 

конкуренцію за клієнта.  

 
Рис. 1. Посилення вимог до капіталу: норми ЄС 

Джерело: [2]. 

Важливо, що останнім часом вітчизняне банківське законодавство та 

методи банків щодо оцінки ризиків значно поліпшились і на сьогодні у 

більшості випадків збігаються з принципами європейських країн. А деякі 

вимоги стандартів Базеля-ІІІ вже виконуються більшістю українських банків у 

зв’язку з досить жорсткими нормативами НБУ. Так, ще на 8 липня 2014 року 

співвідношення регулятивного капіталу 1-го рівня до зважених за ризиками 
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активів становило 14,8% в цілому по банківській системі, хоча за вимогами 

Базеля-ІІІ показник має бути не менше 6%.  

Проте, багато українських банків мають низку проблем, які гнітять їхній 

капітал та погано діють на стан фінансової стійкості. Досить значною є частина 

проблемних активів, також негативно позначається дисбаланс у валютній 

структурі активів і пасивів, а також розбіжності у термінах залучення та 

розміщення ресурсів, що породжує розриви ліквідності.  

Доцільною для вітчизняних банків буде і оптимізація витрат, оскільки 

показники ефективності загалом по банківській системі перебувають на 

катастрофічно низькому рівні.  

Постійного вдосконалення також потребує і система ризик-менеджменту. 

Банкам досить давно стала зрозуміла вагомість достовірної оцінки ризиків, 

тому вони працюють в цьому напрямі. Але оскільки перебіжний економічний 

та політичний стан в Україні постійно привносить коректування у плани 

банкірів, топ-менеджерам потрібно швидко адаптувати існуючі моделі до нової 

реальності, шляхом прийняття ефективних рішень [3]. 

Норми Базелю ІІІ одночасно є для банків як проблемою, так і 

можливістю. З одного боку, зміни, викликані впровадженням Базель III, 

призведуть до того, що навіть досить капіталізовані банки в Європі та США 

можуть зазнати труднощів з досягненням необхідного рівня капіталу. Це, у 

свою чергу, може призвести до скорочення доступного кредитування і 

збільшення вартості кредитування в цілому. Також високі вимоги до 

акціонерного капіталу можуть призвести до значних змін у бізнес-моделях і 

формах ведення бізнесу банками. Можливе навіть повернення до режиму 

обмеженої конкуренції, коли невеликі банки були буквально витіснені з ринку, 

а інновації у фінансовому секторі скоротилися.  

У зв’язку із задекларованими НБУ намірами перейти в майбутньому до 

нагляду на основі вдосконалених методів оцінки достатності капіталу, у банків 

виникає необхідність розпочати підготовку до цього процесу вже зараз. У 

цьому контексті варто відзначити. що імплементація рекомендацій 

Базельського комітету з банківського нагляду буде можлива у разі вирішення 

таких проблем у банківській системі України: підвищити інформаційну 

прозорість, оскільки недостатній обсяг статистичних даних по втратах 

внаслідок дії кредитних; сформувати загальні підходи до вибору методів оцінки 

достатності капіталу для покриття ризиків та їх адекватності видам та умовам 

діяльності конкретної банківської установи; посилити інформаційну 

насиченість ринку банківських послуг через встановлення стандартизованих 

підходів до мінімального розкриття інформації; визначити джерела 

фінансування витрат, пов’язаних із впровадженням рекомендацій міжнародних 

Базельських стандартів; створити умови для використання сучасних систем 

управління ризиками [4]. 

Отже, в умовах глобалізації створилися якісно нові умови для діяльності 

банківських системи різних країн світу. Упровадження міжнародних стандартів 

банківської діяльності у вигляді прийняття угоди Базель ІІІ, а також 
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лібералізації банківського сектора є пріоритетними завданнями різних держав, 

особливо України.  

З метою збереження своїх конкурентних переваг комерційним банкам 

необхідно постійно нарощувати свій рівень капіталу і впроваджувати нові 

методики оцінки ризиків згідно з міжнародними стандартами банківської 

діяльності. 
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Економічна криза 2014–2016 рр. завдала значних збитків українській 

економіці. Це частково зумовлювалося несприятливою економічною 

кон’юнктурою та втрати значної частини економічного та інфраструктурного 

потенціалу, більш ніж трикратним падінням курсу гривні, і, як наслідок, 

значними втратами платоспроможності бізнесу, в т.ч. банками, та населення.  

За таких умов формування стійкої інституційної системи гарантування 

вкладів має першочергове значення. Особливої актуальності набувають 

питання, пов’язані з діяльністю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

(ФГВФО) як основного суб’єкта забезпечення функціонування системи 

гарантування вкладів в Україні. 

Проблеми удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб 

знайшли своє відображення в багатьох працях зарубіжних і вітчизняних 

учених, зокрема: К. Алексійчук, С. Аржевітіна, О. Барановського, К. Гончарука, 

Г. Дмитренка, В. Міщенка, К. Молодико, П. Нікіфорова, М. Ніконової, 

В. Огієнка, Ю. Платонової, А. Турбанова та інших. 
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В умовах сучасної України страхування вкладів фізичних осіб 

здійснюється через ФГВФО, який має статус юридичної особи, створений і 

функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, що 

не має на меті отримання прибутку, а основним завданням є забезпечення 

функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб і виведення 

неплатоспроможних банків з ринку [1, 347].  

Національний банк України (НБУ) в рамках очищення банківської 

системи в 2014–2017 роках вивів з ринку 94 банки з 180-ти, які працювали на 

початок 2014 року (рис. 1). У тому числі 33 банки припинили роботу в 2014 

році, ще стільки ж – у 2015 році. У 2016 – неплатоспроможним став ще 21 банк, 

і в кінці 2017– ще 9 банків [2].  

 

 

Рис. 1. Основні показники діяльності ФГВФО станом на 01.01.2018 [3]. 

 

Масове банкрутство банків в Україні впродовж 2014-2017 рр. не мало 

аналогів в історії українського банківництва. Сьогодні ФГВФО не вдається 

покривати виплати фізичним особам та інші витрати за рахунок надходжень від 

ліквідації банків та власних коштів. Уряду та НБУ доводиться виділяти на 

підтримку ФГВФО мільярдні кредити, під відсоткову ставку 11-12,5% річних, 

оскільки реальні продажі дуже низькі. Варто зазначити, що подібні фонди 

існують практично в усіх країнах, проте відсоткові ставки під кредити є значно 

нижчими. Це дає підстави вважати, що ФГВФО ризикує повторити долю своїх 

підопічних. 

Наступна проблема така, що у ФГВФО немає достатньо спеціалістів, для 

того, щоб стежити за якістю оцінки активів. ФГВФО має лише двох 

кваліфікованих оцінювачів, які проводять аналіз активів, виходячи з 

розробленої ФГВФО методики. Однак ще однією проблемою є те, що 

незалежно від методики, в сьогоднішній ситуації по усіх абсолютно активах 

стартова ціна буде нижча ринкової. При цьому система залишається 

максимально прозорою: всю інформацію про торги ФГВФО розміщує у себе на 

сайті [4].  
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Головна проблема, яка негативно впливає на роботу ФГВФО – це складна 

ситуація на банківському ринку. Підвищення ролі ФГВФО та наявність 

широкого набору ефективних інструментів роботи з проблемними банками, 

застосування сучасних механізмів, що знижують негативні наслідки 

банкрутства банків, є важливим фактором у забезпеченні стійкості банківської 

системи. Для вдосконалення роботи ФГВФО необхідно:  

− розробити заходи з мінімізації ризиків і стабілізації системи в умовах 

кризи;  

− удосконалити законодавство у сфері гарантування вкладів, виведення 

неплатоспроможних банків із ринку та управління проблемними активами;  

− розпочати роботу з оптимізації бізнес-процесів і прийняття рішень при 

здійсненні виплат та введенні тимчасової адміністрації у проблемні банки;  

− поліпшити операційну готовність до виплати гарантійного відшкодування 

вкладникам і розрахунку розміру вимог вкладників;  

− мінімізувати трансакційні витрати учасників завдяки застосуванню і 

постійному вдосконаленню системи диференційованих ставок внесків [5]. 

Сьогодні є багато можливостей щодо страхування чи гарантування 

вкладів фізичних осіб. Світова фінансова криза показала, що система 

гарантування вкладів повинна бути динамічною, постійно вдосконалюватися та 

відповідати на будь-які виклики, що з’являються в сучасному економічному 

просторі. Очевидно, що основною метою існування системи гарантування 

вкладів фізичних осіб в Україні має бути не тільки й не стільки захист 

вкладників, скільки забезпечення економічної безпеки банківської діяльності. 
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Сучасний світ вступив у період динамічних інноваційних змін, що 

охоплюють усі сфери життя суспільства. Сьогодні, коли кількість банківських 

послуг постійно зростає, якість роботи банку з клієнтами визначається не 

тільки набором наданих послуг, а й рівнем упровадження комп’ютерних та 

інтернет-технологій, що значно спрощують процес взаємодії клієнтів і банку. 

Інтернет дозволив значно розширити ринок банківських продуктів і послуг, 

зокрема враховуючи всі види дистанційного обслуговування, у тому числі 

Інтернет-банкінг. Дистанційне обслуговування у вигляді Інтернет-банкінгу 

дозволяє розширити клієнтську базу, зробити банківські послуги більш 

оперативними та зручними та збільшити доходи банку. Оскільки останнім 

часом банки мали проблеми із отриманням позитивного фінансового результату 

у вигляді прибутку, то саме цей перспективний напрямок банківського бізнесу 

може принести збільшення доходів. Це важлива проблема, тому що саме від 

ефективної діяльності та одержаного прибутку залежить фінансова стабільність 

та безпека вкладників банківської установи [1]. Для розширення дистанційного 

обслуговування банки повинні постійно здійснювати аналіз його переваг та 

недоліків, щоб зробити обслуговування клієнтів більш якісним. Саме тому 

метою даної наукової роботи є дослідження та систематизація переваг і 

недоліків Інтернет-банкінгу. 

Дистанційне банківське обслуговування – це технологія, що дозволяє при 

проведенні банківських операцій не здійснювати візиту до банку. 

До такого виду обслуговування відносять такі нові банківські продукти як 

оплата товарів Інтернет-магазину, мобільний банкінг, електронна сертифікація, 

віртуальні платіжні картки та інші, що стали результатом розвитку Всесвітньої 

мережі Інтернет. Саме наявність доступу до Інтернет мережі є обов’язковою 

умовою можливості здійснення дистанційного обслуговування, що повинно 

базуватися на наступних принципах: доступність, простота використання, 

конфіденційність, оперативність, комплексність, збереження цілісності 

інформації, аутентифікація [2]. 

Виділяють наступні види дистанційного банківського обслуговування   

[2; 3]: 

1. Відео-банкінг – це система інтерактивного спілкування клієнта з 

персоналом банку, що використовується для здійснення банківських операцій 

та отримання професійних банківських консультацій за допомогою віддаленого 

відеозв’язку. 
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2. PC-банкінг (традиційна система «Клієнт-Банк») – ця система здійснює 

доступ до банківського рахунку за допомогою персонального комп’ютера та 

модемного з’єднання з комп’ютерною системою банку.  

3. Телефонний банкінг – надає можливість здійснювати операції з 

рахунком клієнта та отримувати інформацію щодо його стану за допомогою 

телефону в будь-якій точці світу. 

4. Інтернет-банкінг – послуги базуються на системі електронних 

банківських платежів через Інтернет. 

Інтернет-банкінг стрімко розвивається, стає більш популярнішим і 

дозволяє користувачам отримувати наступні види дистанційних банківських 

послуг [2; 4]:  

− здійснення банківських операцій з будь-якого комп’ютера або 

мобільного пристрою, що підключений до мережі Інтернет; 

− отримання інформації про поточний стан рахунків у режимі реального 

часу, а також даних з архіву на будь-яку дату та можливість друку платіжних 

документів;  

− оплата послуг телебачення, мобільного зв’язку, проведення 

комунальних та інших платежів;  

− можливість відкриття депозитів і погашення кредитів; 

− можливість використання коштів понад залишок на рахунку в межах 

кредитного ліміту; 

− переказ коштів між картками та рахунками;  

− отримання інформації про надходження грошових коштів на рахунок 

клієнта;  

− покупка квитків на автобуси чи авіаційні рейси та інші. 

Для систематизації переваг і недоліків Інтернет-банкінгу, проведемо 

SWOT-аналіз цього виду діяльності (табл. 1) [2; 4; 5]. 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз Інтернет-банкінгу 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Економія часу. 

Полегшення та прискорення процесу 

здійснення платежів. 

Відносна дешевизна (плата 

здійснюється за доступ до Інтернету). 

Необмежений 24/7 доступ, без 

прив’язки до робочого часу банків. 

Контроль руху грошових коштів. 

Недостатній захист особистої та фінансової 

інформації, що зберігається на комп’ютері. 

Недостатнє покриття Інтертет-зв’язком. 

Операційний ризик (помилка переказу коштів). 

Збої у забезпеченні Інтернет-зв’язком. 

Збої в роботі мобільних операторів і 

надходженні SMS-повідомлень з кодом 

підтвердження. 

Можливості Загрози 

Зростання безпеки банківських послуг 

за рахунок технічних рішень.  

Зниження тарифів на банківські 

послуги. 

Збільшення частки безготівкових 

платежів. 

Недостатня інформованість і фінансова 

грамотність населення щодо даних послуг. 

Посилення кіберзлочинності та збільшення 

кількості комп’ютерних вірусів. 

Недосконалість вітчизняного законодавства у 

сфері дистанційного обслуговування банків. 
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Мінімізація загроз і негативних сторін Інтернет-банкінгу потребує 

дотримання певних заходів безпеки під час використання цієї банківської 

послуги [5]: 

− необхідно перевіряти, чи встановлено з’єднання саме з сервером банку; 

− варто використовувати ліцензійні версії систем антивірусного захисту, 

захисту від несанкціонованого доступу, від програм-шпигунів;  

− комп’ютер не можна залишати без нагляду;  

− після закінчення роботи у системі Інтернет-банкінгу необхідно вийти із 

системи, після чого обов’язково треба закрити вікно браузера з інтерфейсом 

банку;  

− не потрібно зберігати інформацію про логін і пароль на комп’ютері або 

будь-якому іншому доступному носієві;  

− нікому не можна повідомляти логін і пароль;  

− періодично необхідно змінювати пароль входу до системи Інтернет-

банкінгу;  

− варто уникати, по можливості, роботи через публічні точки доступу до 

Інтернету;  

− регулярно необхідно відстежувати виписки за рахунками (для вчасного 

виявлення несанкціонованого чи помилкового списання сум із рахунку). 

Отже, дослідження та систематизація переваг і недоліків Інтернет-

банкінгу дозволяє зробити наступні висновки. Інтернет-банкінг для України є 

одним із найбільш перспективних напрямків розвитку банківської системи. 

Цифровізація банківської діяльності дає поштовх для поширення та 

вдосконалення дистанційного банківського обслуговування у вигляді Інтернет-

банкінгу, зокрема мобільного банкінгу. Для розширення клієнтського сегменту 

Інтернет-банкінгу банківським установам необхідно мінімізувати недоліки та 

протистояти загрозам цього виду банківського обслуговування. Це дасть змогу 

банку посилити конкурентоспроможність, максимізувати свої доходи та бути 

більш ефективним, залучити клієнтів і здійснювати власну діяльність, 

відповідаючи сучасним реаліям розвитку фінансово-економічної системи. 
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Банківська система України нині переживає складні часи, викликані 

нестабільністю державної економіки. Все більше зростає недовіра до банків, а 

кількість діючих кожного року йде на спад. Ці фактори зумовлюють 

необхідність реабілітації банківської системи та підготовки її до інтеграції та 

виведення на світовий ринок. 

Метою роботи є аналіз стану банківської системи на сьогодні, визначення 

її основних проблем і пропозицій щодо їх вирішення. 

Банківська система – це сукупність взаємопов’язаних фінансово-

кредитних установ (банків), які функціонують в межах єдиного фінансового 

механізму певної країни у визначений історичний період. Банківська система є 

підсистемою фінансової системи конкретної держави [1]. Отже, ті процеси, що 

негативно впливають на вітчизняну економіку, відображуються і на банківській 

сфері, а саме: політична нестабільність, високий індекс інфляції, недостатнє 

приділення уваги розробці стратегій розвитку тощо. Стан банків України на 

2018 рік показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Стан банків України на 2018 рік 

Джерело: [2] 

Як бачимо, ліквідовані (8%) та ті, що ліквідуються, банки (48%), в сумі 

перевищують число діючих (43%). За рік (з 01.04.2017) діючих банків стало на 

10 менше (було 93, стало – 83) [3]. Така тенденція до зниження кількості банків 

діючі; 83; 43% 

    тимчасово 
адміністровані; 

 2; 1% 

ліквідуються; 93; 
48% 

ліквідовані; 15; 
8% 
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не є позитивною, бо веде до погіршення середовища конкуренції та якості 

роботи банків, як наслідок.  

Таблиця 1 

Показники діяльності найбільших банків України на 2018 рік 

№ Банк Активи Банк 
Депозити 

фіз. осіб 
Банк 

Депозити 

юр.осіб 

1 
Приватбанк 

256 283 

562 
Приватбанк 159 561 569 Ощадбанк 73 932 281 

2 
Ощадбанк 

222 149 

941 
Ощадбанк 74 603 999 Укрексімбанк 64 568 757 

3 
Укрексімбанк 

166 849 

940 
Укрексімбанк 23 833 267 Укргазбанк 42 301 361 

4 
Укргазбанк 71 079 009 

Райффайзен 

Банк Аваль 
18 342 288 Приватбанк 39 875 434 

5 Райффайзен 

Банк Аваль 
65 102 121 Альфа-Банк 17 642 822 

Райффайзен 

Банк Аваль 
29 214 610 

6 ПУМБ 44 266 730 Укргазбанк 15 603 119 УкрСиббанк 22 096 360 

7 Укрсиббанк 42 977 276 Укрсоцбанк 15 315 647 СИТИБанк 19 071 553 

8 Альфа-банк 41 254 160 ПУМБ 14 341 302 ПУМБ 18 460 769 

9 

Сбербанк 40 689 891 УкрСиббанк 11 849 687 

Креди 

Агриколь 

Банк 

18 294 697 

10 Укрсоцбанк 31 892 209 ОТП Банк 9 142 769 Альфа-Банк 13 573 756 

Джерело: [2, 4] 

Як видно із табл. 1, найбільше число активів у Приватбанку, але він є і 

найбільш збитковим (-2 888 709 грн). Найбільш надійними на початок 2018 

року є Райффайзен Банк Аваль та Ощадбанк [4], найбільш стресостікими – 

Райффайзен банк Аваль (4.6 бала) та УкрСиббанк (4.1 бала) [5]. 

Ознайомившись зі станом української банківської системи, сформулюємо 

проблеми, вирішення яких є найбільш пріоритетним: 

1. політична й економічна нестабільність; 

2. зростання недовіри до банків; 

3. відсутність довготермінових стратегій розвитку і комплексного 

підходу; низький рівень менеджменту фінансових установ. 

Питання стабілізації політики та економіки в Україні є найголовнішим. 

Загальний державний борг на 28.02.2018 становив 2 068 614,3 грн (із нього 

зовнішній – 1 310 043,8 грн) [5]. Кількість кредитів, наданих країні, росте, і 

ймовірність банкрутства всієї країни – теж. 
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На фоні складного становища в країні виникає друга проблема – відток 

депозитів. За словами голови Нацбанку Якова Смолія в 2017 році, готівка в 

Україні складає 304,2 млрд грн, що становило 41% від всіх доходів  державного 

бюджету на 2017 рік. Кредитний портфель у минулому році зменшився на 

34 млрд грн. Це загрожує ліквідності банків, їх нормальному безперебійному 

функціонуванню. 

Наступною проблемою є відсутність певних стратегій та комплексного 

підходу. В результаті частої зміни правлячих партій змінюється і бачення того, 

як повинна розвиватись країна. В нашій державі не реалізовуються 

довгострокові стратегії, а також не всім факторам ризику приділяється достатня 

увага. Як наслідок, бачимо великі збитки банків та значну частку проблемних 

кредитів (табл. 2). Відповідно до визначення НБУ, це сумнівні та безнадійні до 

повернення кредити. Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити вважають 

недіючими, якщо сплата основної суми та процентів за ними прострочені на 

три місяці або більше. Поки проблемні кредити знаходяться на балансах банків, 

фінустанови повинні тримати величезні резерви для їх покриття. Це не 

дозволяє їм вести повноцінну діяльність і направляти кошти на кредитування. 

Для повернення довіри вкладників банки мають детально аналізувати 

фінансовий ринок і своїх клієнтів, пропонувати бонусні та спеціальні програми, 

акції. Важливим є установлення максимально допустимого відсотка 

проблемних кредитів для банків, постійний контроль з боку НБУ. 

Таблиця 2 

Банки з найбільшими збитками та проблемними кредитами 

Джерело: [4] 

Усі вище названі проблеми пов’язані між собою. Без стабілізації політики 

та економіки в країні не повернеться довіра до банків. Без комплексного 

підходу та обдуманого ризик-менеджменту фінансові установи не будуть 

працювати прибутково та якісно. 

Висновки. Банківська система – невід’ємна частина економіки країни, 

тому до питання її розвитку та реабілітації слід підходити комплексно, 

застосовуючи добре зважені та проаналізовані стратегії, складені з урахуванням 

№ Банк 
Збиток після 

оподаткування 
Банк Проблемні кредити, % 

1 Приватбанк -2 888 709 ВТБ 96,3 

2 ВТБ Банк -1 160 030 Промінвест  67,5 

3 Укрсоцбанк -375 934 Приватбанк 58,9 

4 Кліринговий Дім -324 347 Банк Кредит Дніпро 53,2 

5 Банк Форвард -185 337 БТА банк 45 

6 Місто Банк  -136 672  Укрсоцбанк 37,9 

7 БМ Банк -59 250 УкрЕксІмБанк 37,7 

8 Правекс-Банк -31 234 Сбербанк Росії  37,6 

9 РВС Банк -17 534 ВіЕс банк 32,9 

10 БТА Банк -8 003 Ощадбанк  31 
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проблем української економіки, а саме: військово-політична нестабільність, 

недовіра до фінансових установ, низький рівень менеджменту. 
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В останні роки банківська система України функціонувала в умовах 

невизначеності в економіці, фінансової нестабільності, політичних перетворень 

та іноземної окупації частини країни із загрозою вторгнення у всі східні та 

південні області. Під тиском макроекономічних і політичних шоків, 

військового конфлікту наявні проблеми в банківській системі вилились у 

системну банківську кризу.  

У сучасних умовах роздрібний банківський бізнес є одним з основних 

чинників зростання банківського сектора і ключовим сегментом діяльності 

більшості банків. Тому вирішення сучасних проблем роздрібного банківського 

бізнесу є доволі актуальним.  

Метою роботи є дослідження сучасних тенденцій розвитку роздрібного 

банківського бізнесу в Україні, визначення основних проблем і пропозицій 

щодо їх усунення.  

Роздрібний банківський бізнес організовується для надання будь-якої з 

існуючих послуг у кожному відділенні банку (або навіть на відстані). 

Основними характерними рисами роздрібного банківського бізнесу є 

самостійна форма банківської діяльності, чітко виражені склад і структура 

операцій та послуг, чітка цільова спрямованість на обслуговування фізичних 

осіб та суб’єктів малого бізнесу, має соціальний характер, оскільки сприяє 
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підвищенню життєвого рівня населення, є основним механізмом капіталізації 

заощаджень населення та їх трансформації в інвестиції [2]. 

Таким чином, роздрібний банківський бізнес є одним із найважливіших 

напрямів банківської діяльності, який може виступати в якості істотного за 

значимістю джерела залучення ресурсів, а також перспективним варіантом 

розміщення коштів банками з метою отримання високого фінансового 

результату [3].  

Незважаючи на зменшення кількості банків в Україні, мінливість 

очікувань суб’єктів економіки та ознаки зниження довіри до банківської 

системи, за період 2014-2017 років обсяг залучених банками депозитів 

збільшився з 651,1 млрд грн до 849,8 млрд грн. За даними Національного банку 

України за 2015 рік загальний обсяг депозитів зріс на 6%, за 2016 – на 11% [1]. 

За 2017 рік депозити населення в гривні зросли на 22,4% (приплив коштів був 

найбільшим у ІІ кварталі та грудні), у валюті – не змінилися.  

Нормалізувавши роботу після націоналізації, ПАТ «Приватбанк» суттєво 

знизив відсоток за депозитами фізичних осіб і залишається лідером у залученні 

коштів населення. Інші державні банки також переглянули ставки депозитних 

вкладень для даного сегменту. 

Проте, збільшення частки депозитів на вимогу, яка на початок червня 

2017 року сягнула майже половини депозитного портфелю банків України є 

свідченням незначного зниження  довіри до банківського сектору.  

Також за 2017 рік суттєво зросли обсяги кредитування населення: приріст 

чистих кредитів у гривні склав 42%. Найвищі темпи зростання були у ПАТ 

«Приватбанк» та приватних банків – понад 60%. Драйвером стали споживчі 

позики. Збільшення обсягів  споживчого кредитування дало змогу підвищити 

якість портфеля роздрібних кредитів. Іпотечне кредитування також 

збільшилось в обсягах, але списання старих позик призвело до скорочення 

частки іпотеки у структурі портфеля фізичних осіб. Зросли всі складові 

іпотечного кредитного портфелю, крім кредитів на придбання та будівництво 

нерухомості. Це дозволило всім групам банків, крім «Приватбанк», підвищити 

якість кредитного портфеля за рахунок статистичних ефектів.  

Разом з тим, скоротилася частка непрацюючих кредитів у гривні після 

досягнення історичного максимуму – 58% у липні 2017 року, а от якість 

валютних – погіршилася (сьогодні практично всі кредити видані 

домогосподарствам у валюті – проблемні). 

Хоча оцінка більшості ризиків роздрібного банківського бізнесу не 

змінилася, кредитний ризик помірно знизився за рахунок покращення 

фінансового стану позичальників – корпоративних клієнтів і фізичних осіб. 

Ризик ліквідності також залишається низьким з огляду на те, що банки мають 

на балансах достатню кількість високоякісних ліквідних активів.  

Таким чином, уперше від початку кризи значно збільшився портфель 

кредитів фізичних осіб. Отже, відновлення банківського кредитування 

розпочалося з роздрібного сегмента.  
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Однак, за рівнем кількості кредитів, виданих фізичним особам у 2017 

році, Україна перебуває на одному з останніх місць в Європі: відношення 

кредитів до ВВП становить усього 3,6%.  

До того ж, за результатами дослідження компанії «GfK Ukraine» в кінці 

2016 року, охоплення населення за кредитами та депозитами є найнижчим за 

останні 8 років. Частка осіб, які мають депозити становить лише 3,4% 

населення (удвічі менше, ніж у піковому 2008 році). Частка осіб, які 

користуються банківськими та небанківськими кредитами, становить 8,8% 

(максимальним показник був у 2008 році – 15,9%). 

Отже, у сучасних умовах нестабільності економіки та економічної 

політики все ж існує ряд проблем, які є надзвичайно небезпечними для 

розвитку роздрібного банківського бізнесу України. На нашу думку, варто 

виділити наступні:  

− недостатні маркетингові дослідження ринку роздрібних послуг;  

− зосередження зусиль лише на вузькому колі послуг, що надаються; 

− неналежна увага, щодо підвищення якості роздрібних послуг; 

− високий рівень початкових витрат на впровадження нових видів послуг; 

− недосконалість підходів до адміністрування кредитів клієнтів – фізичних 

осіб; 

− недостатня кількість кваліфікованого персоналу, спроможного ефективно 

взаємодіяти з клієнтами (фізичними особами) та грамотно дотримувати 

всіх необхідних технологічних вимог із надання роздрібних послуг; 

− невисокий рівень доходів більшої частини населення, що не дає змоги 

банкам активно реалізовувати повноцінні депозитні стратегії із широким 

розмаїттям відповідних послуг для фізичних осіб. 

Звичайно, в умовах зростаючої конкуренції в грошово-кредитній сфері 

вітчизняні банки приділяють значну увагу власним споживачам, розуміючи, що 

їх успіх у майбутньому залежатиме від довготривалих тісних партнерських 

відносин з клієнтами та від рівня їх задоволення наданими послугами і 

діяльністю банку в цілому.  

Тому, сьогодні більшого значення набуває якість банківського 

обслуговування, яке визначається рівнем сервісу, якістю пропонованих послуг, 

доступністю консультаційного обслуговування, готовністю персоналу 

вирішувати проблеми клієнта, що виходять за рамки стандартного набору 

операцій. До того ж, для забезпечення конкурентних переваг на ринку 

роздрібних банківських послуг, банки повинні пропонувати клієнтам банківські 

операції та послуги у вигляді комплексного банківського продукту 

менеджменту, активно розробляти і впроваджувати нові банківські технології, 

програмні продукти, стратегії продажу та технічні засоби. Оскільки, успішність 

банку головним чином залежить від ефективної роботи його команди, важливе 

значення має якісна підготовка фахівців і постійне підвищення професійного 

рівня спеціалістів. 

Разом з тим, роздрібний банківський бізнес України буде успішно 

розвиватись лише за умови законодавчого збалансування інтересів його 

суб’єктів (вкладників, позичальників і банків). Щоб не втратити суспільної 
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довіри, банки повинні бути максимально відкритими та спрямовувати 

діяльність на зміцнення своєї стійкості та надійності. 
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В умовах загострення конкуренції на міжнародних ринках товарів іа 

послуг, банківське обслуговування та кредитування суб’єктів економічної 

діяльності виступає необхідною умовою реалізації бізнес-проектів та одним із 

можливих шляхів активізації зовнішньо-економічної діяльності вітчизняних 

підприємств. Тому найбільш актуальним завданням сьогодення постає пошук 

шляхів створення нових можливостей та вдосконалення існуючих механізмів 

банківських продуктів при фінансуванні вітчизняних суб’єктів міжнародної 

економічної діяльності. 

При цьому банки не лише виконують роль посередників між 

експортерами та імпортерами, а й забезпечують реалізацію функції кредитора 

при фінансуванні міжнародних економічних угод, функції контролю і 

гарантування, що в результаті надає можливість суб’єктам господарювання 

оперативно й ефективно здійснювати міжнародну економічну діяльність. 

Для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в Україні значне 

місце приділяється Державному експортно-імпортному банку, який підтримує 

малий та середній бізнес, сприяє його активному розвитку, відкриваючи 

підприємцям нові ринки. 

Банк постійно працює над розширенням та оптимізацією 

кореспондентської мережі з огляду на потреби клієнтів, які проводять 

розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами. Враховуючи останні зміни 
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в тенденціях розвитку міжнародних торговельних відносин вітчизняних 

суб’єктів господарювання, основними країнами, з якими ПАТ «Укрексімбанк» 

встановив кореспондентські відносини є: Китай, Туреччина, Франція, Іспанія, 

Індія, Саудівська Аравія та ОАЄ. Також особливу увагу банк приділяє 

партнерським відносинам з банками регіонів, які є найбільш перспективними 

для розширення географії українського експорту [1]. 

З метою розширення можливостей фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності клієнтів, АТ «Укрексімбанк» уклав низку угод про співробітництво з 

Європейським банком реконструкції та розвитку в галузі торговельного 

фінансування в рамках Програми Сприяння Торгівлі.  

Також «Укрексімбанк» підписав договір зі Світовим банком про 

отримання під суверенну гарантію кредитних ресурсів у сумі 150 млн дол. 

США строком до 35 років для реалізації проекту доступу до довгострокового 

фінансування. В рамках проекту фінустанова за рахунок отриманого 

фінансування надаватиме середньо- та довгострокові кредити на розвиток 

експортного потенціалу малих і середніх українських підприємств, у тому числі 

й через українські комерційні банки, а саме: ПриватБанк, Ощадбанк, 

Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, КредіАгріколь Банк, ОТП Банк [2]. 

Державний експортно-імпортний банк України продовжує успішно 

реалізовувати Урядову програму підтримки українських аграріїв щодо 

компенсації вартості придбання сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва, розмір якої у 2018 році збільшено до 25%, а в 

держбюджеті для цього передбачено майже 1 млрд грн [3]. 

Із підписанням Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, багато 

вітчизняних аграріїв мають змогу поставляти свою продукцію на європейський 

ринок. Але з часом може статись протилежне – і українські аграрії втратять 

вітчизняний ринок. Усе через умови конкуренції виробників. 

ЄС надає своїм фермерам значні, в порівнянні з Україною, дотації. 

Кредити видають до 25 років і під низькі відсотки (3,5-5,5% в євро) [4]. 

За різними оцінками, банківське кредитування в Україні складає тільки 

20% від обігових коштів аграрного сектору. В той час, коли в розвинутих 

країнах доля кредитів біля 70%. 

В Україні працює близько 46 тисяч фермерських господарств. З них 10% 

виробляють 90% усієї продукції [4]. Невеликі господарства не можуть 

конкурувати з великими агровиробниками за кількістю виробленого через 

недостатню модернізацію господарств. А модернізуватися вони не можуть 

через нестачу коштів, які отримати дорого та невигідно. 

Змінити ситуацію може поява у аграріїв надійної застави, якою може 

стати земля. Це не тільки дасть можливість агрофірмам отримати необхідні для 

господарської діяльності кошти, але й покращить становище банків, бо вони 

зможуть отримати надійні заставні гарантії. 

Проблемним сегментом для фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності є малі підприємства, які не завжди спроможні профінансувати свої 

зовнішньоторговельні контракти і тому потребують залучення грошових 

коштів. Щоб налагодити механізм фінансування малих підприємств потрібно 
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вдосконалити законодавство у сфері кредитних відносин і валютного 

регулювання. Ще більшою проблемою є недостатня обізнаність учасників 

зовнішньоекономічної діяльності в банківських продуктах, послугах і формах 

міжнародних розрахунків. 

Асортимент послуг, які пропонують українські банки в межах 

фінансування зовнішньоекономічної діяльності, достатньо широкий. Проте 

постімпортне, передекспортне та постекспортне фінансування доступне далеко 

не всім позичальникам, оскільки передбачає наявність заставного майна, 

вартість якого у два рази має перевищувати обсяг фінансування. Також таке 

фінансування може стати надто дорогим для позичальника, якщо сума угоди 

невелика.  

У сучасних умовах вітчизняні банки ще не можуть запропонувати 

довгострокові кредити і великі гарантії експортерам, що знижує рівень їх 

конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 

Повноцінному фінансуванню зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання перешкоджають загальні проблеми розвитку української 

банківської системи, зокрема недостатній рівень капіталізації та проблеми 

ліквідності банків. Розміри капіталу банків не дають змоги обслуговувати 

великих клієнтів, які потребують значного фінансування своїх бізнес-проектів. 

Мобілізація достатніх фінансових ресурсів та їх ефективне розміщення 

неможливі без розвитку інфраструктури ринку кредитно-фінансових послуг, 

покращення банківського обслуговування розрахункового процесу, розширення 

спектру фінансових інструментів, а також інтенсифікації конкуренції серед 

учасників кредитно-фінансового ринку. 

Активізації діяльності банків у сфері фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності, розширенню спектра послуг і збільшенню обсягів операцій 

сприятимуть стабілізація в кредитно-фінансовій сфері країни, зниження рівня 

кредитних ставок, зміцнення іміджу українських банків на міжнародному 

ринку, вдосконалення механізму фінансування, надання кредитів і гарантій 

малому та середньому бізнесу в регіонах України. 
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Ощадбанк — український банк, другий за розмірами активів та 

найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Станом на 1 січня 

2017 року загальні активи банку становили 159 мільярдів гривень [1].  

Аналіз активів, кредитного портфеля та його якості виступає одним з 

ключових моментів у банківській діяльності. Метою нашої статті, це 

визначення «слабких сторін» банку, що можуть загрожувати його ефективній 

діяльності. 

Розглянемо сучасний стан кредитного портфеля ПАТ «Ощадбанк» за 

2014–2016 рр. і найновішу інформацію станом на ІІІ квартал 2017 року. А отже, 

на основі річних фінансових звітів 2014–2016 рр. і проміжної скороченої 

консолідованої фінансової звітності за дев’ять місяців 2017 року проаналізуємо 

динаміку і структуру кредитного портфеля за суб’єктами кредитування. Дані на 

рис. 1 наведено без урахування резерву на покриття збитків від знецінення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка та структура кредитного портфелю ПАТ «Ощадбанк» за 

суб’єктами кредитування за 2014–2017 рр., тис. грн. 
 

Джерело: власна розробка автора на основі [1, 2]. 
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Кредитний портфель ПАТ Ощадбанк представлено у вигляді позик 

юридичним і фізичним особам. Відповідно до отриманої інформації, юридичні 

особи позичали практично у 18 разів більше коштів (станом на 2014 рік) ніж усі 

фізичні особи загалом. 

За результатами наших досліджень у ПАТ «Ощадбанк» найчастіше 

проблемна заборгованість трапляється у клієнтів – фізичних осіб, саме тому 

аналізуємо для яких цілей клієнти позичали гроші (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура та динаміка кредитного портфелю фізичних осіб  

ПАТ «Ощадбанк» за 2014–2017 рр., тис. грн 
Джерело: власна розробка автора на основі [1, 2, 3]. 

Оскільки усі кредити ПАТ «Ощадбанк» (окрім кредитів з використанням 

платіжних карток) мають цілове призначення ризик щодо неповернення є дуже 

низьким. Найчастіше не повертають кредити з використанням платіжних 

карток, адже часто кредитний ліміт не відповідає реальним надходженням 

клієнта. 

Станом на 31 грудня 2016 і 2015 років кредити, прострочені більше 90 

днів, на суму 58 839 881 тисяча гривень та 49 172 079 тисяч гривень складали 

50% і 45% загальної суми кредитного портфеля до вирахування резерву, 

відповідно; у тому числі кредити, надані клієнтам Кримського 

республіканського управління, становили 16 384 549 тисяч гривень і 14 724 577 

тисяч гривень, відповідно.  

У 2017 році, станом на ІІІ квартал показники споживчих кредитів 

забезпечених нерухомістю і гарантіями, іпотечні кредити, автокредити та інші 

споживчі кредити показали не суттєву динаміку в порівнянні з попередніми 

аналізованими періодами. Проте, у 2017 році є і показник який показав 

найбільший приріст – це кредити з використання платіжних карток, і станом на 

30 вересня 2017 року становив 2 279 436 тис. грн. 
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Останнім часом комерційні банки, а найбільше державні банки уважніше 

стежать за якістю своїх активів. Вважають, що точна та вчасна оцінка якості 

активів є вирішальним фактором «здоров’я банку». Дослідження причин 

збанкрутіння банків показало, що низька якість активів, відсутність вчасного 

виявлення проблемних кредитів, слабкість контролю збоку банківського 

керівництва спричинили більшість банкрутств. Хоча зниження якості активів 

часто пов’язане із загальним погіршенням стану економіки, однак зовнішні 

фактори стають причиною збанкрутіння лише у виняткових випадках. 

Кредитна якість кредитів, наданих клієнтам, коштів в банках, інвестицій, 

наявних для продажу, та інвестицій, утримуваних до погашення, станом на 

30 вересня 2017 року представлена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Якість кредитів ПАТ «Ощадбанк», станом на 30 вересня 2017 р 
 

Джерело :[2] 

 

Висновок. Результати оцінки й аналізу кредитної якості можуть дати 

банку підстави для перегляду кредитної політики і коригування структури 

кредитного портфеля. Йдеться передусім про розробку умов для надання нових 

позичок, встановлення обмежень на позички з урахуванням стану галузі, 
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особливостей регіону і типу позичальника або певних обсягів кредиту одному 

позичальнику, збільшення резервів для покриття кредитних ризиків, розробку 

процедури списання непогашених кредитів, розробку технології погашення 

проблемних позичок, перегляд політики забезпечення повернення кредитів у 

частині використання застав, гарантії, поручительства, страхування, оптимізації 

порядку прийняття рішень про видачу кредитів та інші заходи. 
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Розвиток бізнесу – основна мета діяльності будь-якого банку, що сприяє 

капіталізації, збільшенню прибутку, частки ринку та покращенні інших 

ключових показників. Основним чинником економічного зростання є інвестиції 

в розширення бізнесу. В процесі діяльності підприємств постійно виникає 

необхідність в реалізації нових інвестиційних проектів як для бізнесу в цілому, 

так і для окремих його підрозділів або напрямків діяльності. Взаємовигідним 

механізмом досягнення мети як банку, так і його клієнта, виступає інвестиційне 

кредитування. Інвестиційне кредитування загалом спрямовується на 

формування ресурсів необхідних для придбання та модернізацію основних 

засобів, вартість яких перевищує на практиці можливий дохід від діяльності. 

Разом з тим, інвестиційний кредит повинен також генерувати збільшення 

доходів від діяльності в майбутньому. Інвестиційні кредити сприятимуть 

модернізації господарств, зростанню вартості активів, поліпшенню якості 

продукції, тобто структурним змінам. Наведені фактори й обумовлюють 

особливу актуальність дослідження даної сфери діяльності кредитних установ. 

Метою роботи є дослідження теоретичних засад сутності інвестиційного 

кредитування банків, аналіз його практичних аспектів в Україні та визначення 
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напрямів підвищення ефективності цього виду діяльності комерційних банків 

України. 

Банківські кредити в інвестиційній сфері наповнені особливим 

економічним змістом. Зокрема Б. І. Пшик виділяє мікроекономічний і 

макроекономічний рівні розгляду інвестиційного кредиту.  

Кредитні інвестиції банківської установи в мікроекономічному аспекті 

можна розглядати як окремий вид діяльності, у процесі якої вона кредитує за 

рахунок власних і залучених ресурсів інвестиційну діяльність економічних 

суб’єктів з метою отримання доходів. У макроекономічному аспекті кредитори 

сприяють задоволенню інвестиційного попиту, який проявляється у грошовій 

формі з боку економічних суб’єктів і трансформації заощаджень в інвестиції. 

Тому з цієї точки зору під інвестиційним кредитуванням слід розуміти 

діяльність, спрямовану на задоволення інвестиційних потреб економіки як 

окремих регіонів, так і країни загалом [2, с. 23].  

Доповнюючи теоретико-методологічні аспекти трактування поняття 

інвестиційного кредитування, доцільно виділити низку особливостей 

інвестиційного кредитування. Відповідно Положення про визначення банками 

України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, 

кредит під інвестиційний проект – довгостроковий кредит, цільовим 

призначенням якого, зокрема є: фінансування спорудження електростанцій, 

підприємств хімічної, гірничої промисловості, транспортної, 

телекомунікаційної, природоохоронної інфраструктури, офісних будівель, 

торгових центрів, багатоквартирних житлових будинків, виробничих і 

складських приміщень, готелів, та який відповідає одночасно таким умовам: 

 наданий компанії спеціального призначення (SPE); 

 спільне фінансування інвестиційного проекту його ініціатором і 

банком / банками – учасниками консорціуму; 

 джерелом погашення кредиту є грошові потоки/очікувані грошові 

потоки боржника, що генеруються внаслідок реалізації інвестиційного проекту; 

 забезпеченням вимог банку є: першочергове право банку на отримання 

грошових потоків / очікуваних грошових потоків боржника, що 

генеруються / генеруватимуться внаслідок реалізації інвестиційного проекту, та 

набуття у власність активу / об’єкта, що створюється внаслідок реалізації 

інвестиційного проекту в разі невиконання/неналежного виконання боржником 

зобов’язань за кредитним договором; отримання банком у заставу 

активу / об’єкта, створеного внаслідок реалізації інвестиційного проекту (для 

консорціумного кредитування – пропорційно до частки участі банків – 

учасників консорціуму в інвестиційному проекті згідно з умовами договору про 

консорціум не кредитування); 

 надання кредитних коштів юридичній особі – боржнику за кредитом 

під інвестиційний проект здійснюється банком поступово (траншами) 

відповідно до встановленого графіка та фактичного стану реалізації проекту; 

 термін корисної експлуатації активу/об’єкта, створеного внаслідок 

реалізації – інвестиційного проекту, перевищує термін дії кредитного договору; 
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 банк здійснює контроль за: відповідністю реалізації інвестиційного 

проекту техніко-економічним, технологічним, дозвільним умовам; 

 грошовими потоками юридичної особи – боржника за кредитом під 

інвестиційний проект; дотриманням установлених договором про надання 

кредиту під інвестиційний проект значень показників фінансової стійкості 

юридичної особи – боржника за кредитом під інвестиційний проект. Здійснення 

банком такого контролю та його періодичність (не рідше ніж раз на квартал) 

установлені договором про надання кредиту під інвестиційний проект [1]. 

Як видно із наведених положень, даний вид кредитування здійснюється у 

значних сумах і на тривалі терміни, що вимагає високого професійного рівня 

менеджменту як у банкірів, так і відповідних позичальників. Окрім цього, на 

ефективність і рівень ризику інвестиційного кредитування суттєво впливають 

макроекономічні чинники. 

Аналіз статистичних даних свідчить, що кредитний портфель суб’єктів 

господарської діяльності за видами економічної діяльності був представлений 

переважно кредитами, наданими представникам сфери «Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», «Переробна 

промисловість», «Операції з нерухомим майном» та «Сільське господарство, 

лісове господарство та рибне господарство». За результатами 9 міс. 2017 р. 

середнє значення відсоткової ставки за кредитами, наданими суб’єктам 

господарювання, складало 13,9% в національній валюті та 6,9% в іноземній 

валюті (14,6% та 6,4% відповідно на початку 2017 року). Відповідно, у 2016-му 

році кредитний портфель суб’єктів господарської діяльності за видами 

економічної діяльності був представлений переважно кредитами, наданими 

представникам сфери «Переробна промисловість» та «Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів». За результатами 

2016 р. середнє значення відсоткової ставки за кредитами, наданими суб’єктам 

господарювання, складало 17,5% в національній валюті та 8,0% в іноземній 

валюті (20,6% та 6,9% відповідно на початку січня 2016 року). Відбулося певне 

покращення умов кредитування, але галузевий розріз показує,що частка 

інвестиційних кредитів і надалі є незначною. Тобто, органам державної влади  

на всіх рівнях управління необхідно посилювати та розширювати заходи із 

стимулювання різних механізмів,зокрема, кредитних, фінансування виробничої 

діяльності. Слабка зацікавленість банків у фінансуванні довгострокових 

інвестиційних проектів, зумовлена рівнем кредитоспроможності багатьох 

потенційних позичальників реального сектору економіки. Комерційні інтереси 

банків як бізнес-структур, полягають у забезпеченні прибутковості банківських 

операцій при забезпеченні їх ліквідності та надійності. Оскільки банки 

працюють, переважно за рахунок не власних, а залучених інвестиційних 

ресурсів, то вони не можуть ризикувати коштами своїх клієнтів, інвестуючи їх 

у масштабні інвестиційні проекти, якщо отримання інвестиційного доходу від 

них не забезпечено надійними гарантіями.  

Висновки. Узагальнюючи викладене, вважаємо, що зацікавленість банків 

у фінансуванні модернізації пріоритетних галузей економіки може бути 

підвищена за рахунок розвитку приватно-державного партнерства у цій сфері, 
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зокрема, через довгострокове рефінансування виданих інвестиційних кредитів, 

надання державної поруки щодо отримання інвестиційного доходу, яке  

забезпечується виплатами з гарантійних фондів. 
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Малий та середній бізнес, його розвиток та стабільне функціонування 

виступає основою економіки держави. Одним із вагомих джерел фінансування 

цього сегменту ринку є банківський кредит. Підприємства малого та середнього 

бізнесу виступають в якості не тільки контрагентів, а й ділових партнерів 

банків. Розуміння ними проблем одне одного сприятимуть підвищенню 

взаємного ефекту від співпраці. 

Вагомим чинником у взаємодії суб’єктів малого та середнього бізнесу з 

банками виступає нормативно-правове регулювання як безпосередньо аспектів 

їх кредитування, так і їх діяльності.  

Мета дослідження полягає у визначенні ключових проблем і шляхів їх 

вирішення в контексті виявлення правових чинників, що впливають на 

банківське кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. 

Нормативно-правове регулювання кредитування підприємств малого та 

середнього бізнесу представлено законами, постановами НБУ у загальному 

контексті кредитування. Ключовим нормативним документом є Положення про 

визначення банками України розміру кредитного ризику за активними 

банківськими операціями [3]. Так, кредитний ризик виступає визначальним 

чинниким у прийнятті банком рішення щодо можливості та доцільності 

надання кредиту. Пунктом 13 розділу ІІ даного Положення визначено, що банк 
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з метою своєчасності та повноти виявлення кредитного ризику, зокрема, 

повинен враховувати наступні чинники: 

 макро- та мікроекономічні чинники, що впливають на фінансовий стан 

та бізнес-діяльність боржника; 

 поточний стан економіки; 

 стан галузі, до якої належить боржник; 

 спроможність боржника виконувати свої зобов’язання перед банком, 

іншими банками-кредиторами, контрагентами; 

 залежність діяльності боржника від ринків постачання / збуту продукції 

та послуг; 

 чинники ризику, пов’язані з об’єктом кредитування. 

У даний час кредити банків, забезпечуючи господарську діяльність 

організації, сприяють їх розвитку, збільшення обсягів виробництва продукції, 

робіт, послуг. Значення кредитів банку як додаткового джерела фінансування 

комерційної діяльності особливо проявляється на стадії становлення 

організації, яке використовує кредитні ресурси при здійсненні довгострокових 

інвестицій, спрямованих на створення нового майна (при капітальних 

інвестиціях). На цьому етапі величезне значення мають довгострокові кредити 

банків. Короткострокові кредити допомагають підприємству постійно 

підтримувати необхідний рівень оборотних коштів, сприяють прискоренню 

оборотності засобів підприємства. Українські банки йдуть на кредитування 

малого бізнесу, водночас вважаючи його дуже ризикованим. Особливо вони 

уникають вкладати кошти на старті. Підприємство має попрацювати, як 

мінімум, півроку і представити переконливі докази своєї надійності. Природно, 

це істотно обмежує можливості розвитку малого бізнесу. 

Розглянемо основні правові, а також соціально-економічні чинники, які 

впливають на кредитоспроможність малих і середніх підприємств і, як 

наслідок, можливість чи неможливість отримання ними банківського кредиту: 

 перманентна політична криза; 

 стабілізаційні заходи, які полягають в запровадженні обмежень у 

монетарній сфері та посиленні жорсткості фіскальної політики. З одного боку, 

позитивно впливають на стабілізацію підприємницьких очікувань і формування 

відносно прогнозованого середовища ведення бізнесу. З іншого, мають 

негативний вплив, оскільки, завдають контрактивного впливу, гальмуючи 

економічну активність в країні; 

 недосконале законодавство, пов’язане з регулюванням 

підприємницької діяльності. За даними Світового банку в опублікованому ним 

дослідженні Doing Business–2017, Україна посіла 139-те місце серед 178-ми 

країн світу в рейтингу легкості ведення бізнесу. Зазначимо, що у 2006-му році 

Україна займала 128-му позицію серед 175-ти країн. Тобто, спостерігається 

фактичне погіршення ситуації на фоні оптимістичних декларацій Уряду [4]; 

 вирішення проблем платоспроможності. Цей рейтинговий показник в 

України у 2016-2017 роках є стабільно на рівні 150-го місця. Він базується на 
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дослідженні часових та фінансових витрат, а також кінцевого результату 

процесу вирішення питань неплатоспроможності підприємств [4]. 

Активізація банківського кредитування малих і середніх підприємств з 

метою сприяння їх розвитку потребує вирішення наведених негативних 

чинників наступним чином:  

1. Державна фінансово-кредитна політика, спрямована на створення 

сприятливих фінансових умов започаткування та здійснення підприємницької 

діяльності, доступності фінансових ресурсів для фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності, забезпечується лише спільними зусиллями всіх 

політичних сил. Для вирішення зазначених негативних впливів необхідні 

скоординовані та узгоджені дії президентської, парламентської, урядової гілок 

влади, громадських організацій. Важливу роль у забезпеченні поступального 

розвитку бізнесу відіграє також діяльність органів влади на регіональному і 

місцевому рівнях. 

2. Враховуючи досвід багатьох країн світу, заходи макроекономічної 

стабілізації дозволяють досягти бажаного результату лише протягом короткого 

терміну часу та неодмінно мають змінитися заходами довгострокового та 

стратегічного характеру. 

3. Закони «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» та  «Про засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» покликані упорядкувати хід контрольних 

перевірок, зменшити їх кількість, знизивши тим самим тиск на бізнес [1; 2]. До 

факторів, які можуть покращити бізнес-клімат, відносимо виконання органами 

місцевого самоврядування законодавчих ініціатив, які урегульовують питання 

розвитку підприємництва і спрямовані на активізацію підприємництва. 

4. Базою для активізації розвитку підприємництва в умовах подолання 

наслідків фінансово-економічної кризи виступає розширення ринків збуту 

продукції вітчизняних підприємств за такими напрямами: 

 цілеспрямована розбудова внутрішнього попиту на підґрунті 

оптимізації розподілу доходів і структури витрат, максимального підвищення 

ефективності механізмів внутрішнього ринку; 

 активізація експортної діяльності вітчизняних підприємств на засадах 

підвищення їх конкурентоспроможності, раціоналізації витрат, удосконалення 

структури товарного експорту за рахунок збільшення частки товарів з високим 

рівнем доданої вартості; 

 розширення внутрішнього попиту. Враховуючи значний негативний 

ефект, завданий економічній активності в Україні різким зменшенням 

внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, слід першочергово 

спрямувати зусилля на його пожвавлення.  

Висновки. Банківські установи, здійснюючи кредитування підприємств 

малого та середнього бізнесу можуть стати рушійною силою розвитку 

середнього класу населення. Такі кредити є важливими для ведення бізнесу, 

адже завдяки їм підприємці зможуть застосовувати нові технології у своїх 
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виробництвах, покращувати власні конкурентні позиції на ринку чи просто 

розпочати новий бізнес. 
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Успішний розвиток економіки України значною мірою залежить від 

здійснення банками активної інвестиційної діяльності. Ефективна банківська 

інвестиційна діяльність, як свідчить досвід інших країн, значною мірою 

визначає прогрес розвитку реального сектору економіки. Успішному 

здійсненню банками інвестиційної діяльності може сприяти активізація 

інвестиційного кредитування. 

Метою дослідження виступає розробка пропозицій із удосконалення 

методичних підходів у процесі прийняття рішень щодо доцільності та 

можливості кредитування інвестиційних проектів. 

Глобалізація економіки, сучасні реалії розвитку банківської системи, 

зокрема жорстка конкуренція між банківськими установами, потребують якісно 

нових підходів до управління банківським бізнесом [1]. 

Розглядаючи банківський кредит як інвестиційний ресурс, бачимо, що 

таким він стає у випадку забезпечення відтворення капіталу позичальника в 

розширених масштабах. Відповідно до зазначеної сфери інвестиційної 

діяльності банків, сферу інвестиційного банківського кредитування складають 

кредити, які спрямовуються на вкладення в об’єкти реального інвестування, 
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пов’язані з відтворенням засобів виробництва, матеріальних цінностей, а також 

з інноваціями. 

Ухвалення рішень про надання інвестиційного кредиту є складним і 

важливим завданням управління, тому виникає необхідність інтеграції 

діяльності всіх учасників процесу управління інвестиційною діяльністю банку, 

яку можливо реалізувати тільки через ефективну структуру управління 

банківською інвестиційною діяльністю у межах сучасної організаційної 

структури управління.  

Комплексний підхід до вдосконалення управління банківською 

інвестиційною діяльністю охоплює наступні заходи та процедури: 

 SWOT-аналіз інвестиційних можливостей банку (визначення сильних і 

слабких сторін, а також можливостей і загроз); 

 вдосконалення планування інвестиційної діяльності; 

 оптимізацію організаційної структури банку; 

 вивчення наявних і потенційних ринків для здійснення інвестицій; 

 розробка нових і вдосконалення наявних продуктів та послуг банку; 

 пропонування продуктів і послуг таким чином, щоб привернути увагу 

до інвестиційної діяльності банку якомога більшої кількості клієнтів; 

 постійний контроль за підвищенням якості обслуговування клієнтів; 

 вдосконалення структури інвестиційних ресурсів; 

 використання реінжинірингу і бенчмаркінгу з метою вивчення і 

впровадження кращого досвіду здійснення інвестиційної діяльності 

вітчизняними та іноземними банками; 

 створення та організацію ефективної діяльності фінансово-

інвестиційного супермаркету як елемента процесу сприяння підприємствам у 

залученні інвестицій. 

Ураховуючи той факт, що українські підприємства відчувають дефіцит 

інвестиційних ресурсів, комерційні банки можуть і повинні активніше сприяти 

своїм клієнтам у залученні інвестицій. Ця діяльність потребує розроблення та 

впровадження комерційними банками процесу сприяння підприємствам у 

залученні інвестицій. 

Розроблений процес сприяння банками підприємствам у залученні 

інвестицій охоплює такі етапи: 

1. Аналіз ринкових можливостей підприємства, яке планує залучити 

інвестиції. 

2. Розроблення бізнес-плану інвестиційного проекту. 

3. Практична реалізація бізнес-плану інвестиційного проекту. 

4. Контроль за виконанням планових показників інвестиційного проекту. 

5. Оцінювання ефективності використання залучених інвестицій [2]. 

Інвестиційна діяльність спрямована на вирішення стратегічних завдань 

розвитку підприємства, створення необхідних для цього матеріально-технічних 

передумов. Вона тісно пов’язана з операційною діяльністю, тобто з процесами 

виробництва і реалізації продукції. Саме тому в період різких змін в економіці, 

технології, екології та політиці виживання і успіх у світі бізнесу великою мірою 
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залежить від вірності інвестиційних рішень, що приймаються. Інвестиційне 

рішення – одна з найбільш важливих ділових ініціатив, яка повинна 

здійснюватися підприємцями або менеджерами, оскільки інвестиції зв’язують 

фінансові ресурси на значний період часу.  

Не можна не відзначити ще той факт, що реалізація інвестиційного 

проекту безпосередньо впливає на фінансову стійкість підприємства. 

Фінансовий стан підприємства вважається стійким, якщо воно покриває 

власними засобами не менше 50% фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення нормальної господарської діяльності, ефективно використовує 

фінансові ресурси, дотримується фінансової, кредитної та розрахункової 

дисципліни, іншими словами, є платоспроможним.  

Оцінка доцільності та ефективності інвестиційного кредитування має 

акцентувати увагу на специфічних особливостях інвестиційних кредитів, до 

яких відносимо наступні:  

 об’єктом кредитування – виступає не позичальник, а його інвестиційні 

наміри, у зв’язку з чим у банку виникає необхідність у детальній оцінці 

галузевої специфіки інвестиційного проекту, який може бути прокредитованим;  

 банківський відсоток за інвестиційним кредитом бути нижчим від рівня 

рентабельності інвестицій;  

 на термін інвестиційного кредиту впливає термін окупності 

інвестиційного проекту; 

 інвестиційний кредит може бути виданий з пільговим терміном 

використання (на термін реалізації інвестиційного проекту), протягом якого 

виплачуються тільки відсотки за кредит, а основна сума боргу погашається в 

наступні періоди часу;  

 інвестиційний кредит і відсотки за ним погашаються лише за рахунок 

доходів, які одержує інвестор у процесі реалізації інвестиційного проекту.  

Прагнення досягти успіху, уникнути банкрутства – головний 

спонукальний мотив підприємницької діяльності, який спрямований на 

зростання цінності фірми. Для зростання своєї капіталізації фірма повинна 

здійснювати помітні нововведення, з тим, щоб підвищити якість продукції, 

оптимізувати витрати, вдосконалити асортимент, створити умови для 

подальшого розвитку. У сучасній економіці для кожної фірми такого роду 

нововведення є необхідною умовою збереження і зміцнення позицій на ринку. 

Висновки. 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. Оптимізація 

управлінських рішень в області довгострокового інвестування вимагає 

найпильнішої уваги до фінансово-економічної оцінки інвестицій та 

прогнозування майбутніх грошових потоків. Об’єктивність і достовірність 

оцінки інвестиційних вкладень визначаються в значній мірі використанням 

сучасних методів економічного обґрунтування інвестиційної діяльності. 
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За допомогою реалізації проекту підприємство зможе досягти поліпшень 

в області якості та обсягів виробництва. Прибутковість проекту зможе 

збільшити частку власного капіталу банку, тим самим підвищуючи його 

фінансову стійкість. 
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Особливості функціонування страхових компаній як суб’єктів 

підприємницької діяльності обумовлюють необхідність розгляду методичних 

підходів до аналізу їх діяльності, застосування яких дає можливість провести 

оцінку ефективності управління її ресурсами та фінансовою стійкістю, що в 

свою чергу включає і визначення рівня платоспроможності. У зв’язку з цим, 

складовим елементом системи управління страховиком є організація аналізу 

його діяльності. 

Для побудови системи показників для здійснення аналізу, в першу чергу, 

слід окреслити особливості страхової діяльності як об’єкту аналізу, саме такий 

підхід дозволить виявляти вплив конкретних чинників на управлінські процеси 

та ідентифікувати їх сильні і слабкі сторони, оцінювати ресурсний потенціал 

страховика. 

Однією із особливостей страхового підприємництва, на відміну від 

діяльності інших фінансово-кредитних установ, є невизначеність в часі 

виконання зобов’язань перед страхувальниками, а саме, що включає такі 

моменти, настання чи не настання страхового випадку; час і місце настання; 

розмір збитку та страхового відшкодування. По друге, страхові компанії 

працюють в умовах подвійного ризику, тобто це сукупність ризиків прийнятих 

на страхування чи перестрахування та власний ризик страхової й інвестиційної 

діяльності страховика. 

Наступною рисою страхової діяльності є реалізація страховиками 

превентивної функції страхування шляхом фінансування попереджувальних 
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заходів задля зниження частоти настання несприятливих подій та тяжкості 

збитку. В добровільному порядку страховики можуть формувати резерв 

превентивних заходів, що потребує побудови його обліку та аналізу 

ефективності використання акумульованих у ньому коштів. 

Ексклюзивною характеристикою страхового підприємництва є те, що 

специфічним джерелом її фінансових джерел виступають страхові премії від 

страхувальників – це залучені кошти, які враховуючи їх сплату наперед, 

можуть бути використані страховиком для інвестування з метою отримання 

доходу. В економіці немає жодного підприємства яке б прало кошти без 

відсотків і не усім їх повертало.  

З врахуванням вищеозначеного оцінка і аналіз господарської діяльності 

страхової компанії має свою специфіку та представляє великий інтерес. 

Головною метою проведення усестороннього аналізу діяльності суб’єкта 

страхового підприємництва полягає у потребі забезпечення стійкої його роботи 

в конкретних ринкових умовах. Діяльність страховика характеризується 

низкою різносторонніх факторів – внутрішніх і зовнішніх, економічних та 

організаційних, що індивідуально чи в сукупності здійснюють різносторонній 

вплив на підсумкові показники діяльності. Крім того, необхідність проведення 

аналізу страховика обумовлена високою соціальною значущістю страхування 

як виду підприємницької діяльності. 

Аналіз діяльності страхової компанії – сукупність прийомів і методів 

опрацювання й узагальнення показників бухгалтерської і статистичної звітності 

компанії, що характеризують розвиток і результати її діяльності. 

Методи аналізу, що застосовуються для діагностики діяльності 

виробничих, торговельних та інших підприємств, а також банків і 

небанківських фінансово-кредитних установ, не можуть бути використані для 

страховика з огляду на вищеназвані особливості його діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи, що використовуються для аналізу економічної діяльності 

страховика 

класичний метод  

(метод ланцюгових підстановок, порівняння, факторний метод, 

дисконтування) 

стрес-тестування (сценарний аналіз та аналіз чутливості) 

статистичний метод  

(метод середньої величини, відносної величини, метод групувань) 

метод економічної кібернетики 

(системний аналіз, теорія графів, метод дерев, метод мережевого 

планування) 

Методи аналізу господарської діяльності страхових організацій 
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Для оцінки ефективності фінансового менеджменту страхової компанії 

використовують чотири групи показників: показники платоспроможності та 

ліквідності; показники ділової активності; показники фінансової стійкості та 

показники рентабельності (ефективності діяльності). 

Для поглибленого аналізу зазвичай використовують фінансові 

коефіцієнти, однак, це також викликає певні незручності – відсутність кореляції 

між коефіцієнтами, їх відносна автономність, неспівставність, що обумовлює 

складність їх спільного трактування. Інша проблема – пошук індикаторів, із 

критичними значеннями яких ці коефіцієнти можна порівняти, відсутність бази 

порівняння робить їх недостатньо інформативними. Крім того, існує складність 

в побудові інтегральних показників, що враховують різноманітні та 

різнонаправленні фактори, що впливають на діяльність страховика. 

Наразі затвердженою методикою для аналізу фінансового стану 

страховика є Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків [1] (т.з. – Тести 

раннього попередження, далі Тести), яка передбачає здійснення аналізу за 

такими напрямами: аналіз джерел формування капіталу, активів, операцій з 

перестрахування, формування та розміщення страхових резервів, розрахунок 

показників дохідності та ліквідності. Підсумковим показником використання 

цієї методи є інтегральний показник рівня фінансової надійності страхової 

компанії.  

Інформаційною базою для розрахунку показників, передбачених Тестами, 

є вторинна (публічна), складена на основі первинних джерел звітність, а також 

спеціальна, зокрема, Звіт про доходи і витрати страхової компанії. Тести 

включають для страхових компаній, що проводять загальне страхування – 

одинадцять показників, а для компаній страхування зі страхування життя  – 

дев’ять. Оцінка виставляється в межах від «1» до «4» в залежності від 

діапазону, в який потрапило значення відповідного показника. Фактична оцінка 

кожного показника визначається шляхом порівняння розрахованого значення 

показника з відповідною шкалою значень, ураховуючи те, якими видами 

страхування (життя/не життя) займається страховик. Для отримання загальної 

оцінки фінансового стану страховика – фактичні оцінки за окремими 

показниками, помноженими на відповідні коефіцієнти, додаються. Отримана 

загальна оцінка округлюється до цілого числа. 

Результати тестів раннього попередження є інформацією з обмеженим 

доступом, яка не підлягає розголошенню та опублікуванню в засобах масової 

інформації [2]. 

Незважаючи на усі позитивні моменти, методика не позбавлена 

недосконалостей: набір показників, представлених у Тестах – не відображає 

особливостей досліджуваного явища; відсутнє наукове обґрунтування рівня 

теоретичних значень показників, що входять до підсумкової оцінки; не 

обґрунтована вагомість конкретного коефіцієнта, що формує інтегральний 

показник, з урахуванням особливостей діяльності страховика; інтегральний 

показник є статичною оцінкою і не дозволяє врахувати динаміку рівня 

фінансової надійності страхової компанії [3, с. 140]. 
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Банківське кредитування та інвестиційна діяльність суттєво сприяють 

розширеному відтворенню, структурним перетворенням у країні, підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, вирішенню соціально-

економічних проблем. 

Теоретичні положення щодо управління кредитно-інвестиційним 

портфелем банку та практичні рекомендації висвітлені у працях вітчизняних 

науковців та провідних фахівців банківської справи: Б. Л. Луціва, 

Т. В. Майорової, А. М. Мороза, І. М. Парасій-Вергуненко, А. А. Пересади, 

Л. О. Примостки. Проте, аналіз публікацій свідчить про необхідність 

продовження досліджень у частині розробки та удосконалення підходів до 

управління кредитно-інвестиційним портфелем та його оптимізації.   

Вдосконалення підходів до управління кредитно-інвестиційним 

портфелем банку на основі дослідження теоретичних та правових засад 

основних видів та класифікаційних ознак кредитно-інвестиційних операцій 

банку. 

Формування та управління кредитно-інвестиційним портфелем є одним з 

основних напрямків у діяльності банку. Якісний інвестиційний портфель 

забезпечує ліквідність і надійність банківської установи. Це, у свою чергу, 

важливо для акціонерів, підприємств, населення, які є клієнтами банку. 

Сучасний кредитно-інвестиційний портфель виступає певним критерієм, що 

дозволяє судити про якість політики банку та його конкурентоспроможність, 

здатність протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Отже, 

дослідження теоретичних та практичних аспектів управління інвестиційним 
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портфелем є надзвичайно актуальним завданням підвищення ефективності 

функціонування всієї банківської системи країни. 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначені наступні 

види кредитно-інвестиційної діяльності [1]: 

1. Кредитні операції – розміщення залучених у вклади (депозити), у тому 

числі на поточні рахунки, коштів і банківських металів від свого імені, на 

власних умовах і на власний ризик. 

2. Інвестиції – прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно 

до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з 

нормативно-правовими актами Національного банку України. 

Українські банки здійснюють значне коло банківських операцій, серед 

яких найбільш вагомими як для економіки у цілому, так і самого банку є 

кредитно-інвестиційні операції, що складають сукупний кредитно-

інвестиційний портфель будь-якого банку та всієї банківської системи країни. 

Діяльність банків протягом останнього року суттєво ускладнюють саме 

зовнішні щодо них чинники. Це складна політична ситуація, високий рівень 

корупції, девальвація гривні. Масова еміграція працездатного населення. 

Наведені негативні явища зменшують обсяги ресурсів на рахунках та вкладення 

в кредитно-інвестиційні активи банків. Тенденції останнього року 

характеризують наступні статистичні дані (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз кредитно-інвестиційних вкладень банків в Україні 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Дані на 01.01.2018 Дані на 01.01.2017 Динаміка 

тис. грн 

Питома 

вага в 

загальних 

активах, % 

тис. грн 

Питома 

вага в 

загальних 

активах, % 

Абсолютне 

відхил., 

тис. грн 

Зміна 

питомої 

ваги в 

загальних 

активах, + 

% 

1 Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

313810942 28,04 554637262 44,07 -241599008 -16,03 

2 Цінні папери 263405267 23,59 265877339 21,12 -2472072 2,47 

3 Інвестиції в 

асоційовані та 

дочірні 

компанії 

827420 0,07 887392 0,07 -59972 - 

4 Інвестиції в 

нерухомість 

16317919 1,46 19058647 1,51 -2740728 -0,05 

5 Загальні 

активи, усього 

1116463882 * 125864603 * -

142179721 

* 

Джерело: складено автором за даними [2] 
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Як свідчать дані таблиці, відбулося зменшення як абсолютних значень 

обсягів кредитування та інвестицій, так і їх питома вага в структурі загальних 

активів. 

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:  

1) кредитно-інвестиційний портфель банку ми визначаємо як 

цілеспрямовано сформовану сукупність об’єктів фінансового та реального 

інвестування, призначену для реалізації попередньо розробленої стратегії, що 

визначає інвестиційну мету банку;  

2) наведені негативні явища потребують розробки банками таких політик, 

механізмів кредитування, методик оцінки ризиків, які дозволять максимально 

вигідно та з оптимальним рівнем ризику проводити кредитні та інвестиційні 

операції; 

3) формування кредитно-інвестиційного портфелю відбувається в межах 

визначеної банком структури капіталу на основі його кредитно-інвестиційного 

потенціалу. У ході нашого дослідження виділено тенденцію щодо відносного 

послаблення ролі української держави у формуванні валових заощаджень як 

економічної основи нарощування кредитно-інвестиційного потенціалу 

банківської системи та поступового посилення ролі банківських інвестицій у 

фінансовому забезпеченні структурних перетворень інвестиційної сфери;  

4) значне посилення інвестиційної складової в активах кредитно-

інвестиційного портфелю банків України можливо лише за умови подальшого 

розвитку вітчизняного фондового ринку, стабілізації фінансової ситуації у 

країні, виходу на ринок цінних паперів більш привабливих емітентів з акціями 

та облігаціями реальної економіки. 

Висновки. Кредитно-інвестиційна діяльність банківських установ як 

явище характеризується позитивними результатами як для економіки країни, 

так і власне для банків. На макрорівні кредитно-інвестиційні операції банків 

забезпечують стимулювання розвитку реального сектора економіки за рахунок 

надходження фінансових ресурсів, тоді як на рівні банків результатом 

кредитно-інвестиційної діяльності виступає одержання додаткових доходів, а 

також можливості участі у статутному капіталі підприємств чи інтеграції 

банківських і виробничих установ у спільні структури. Розглядаючи 

безпосередньо інвестиційну діяльність банківських установ, у її складі можна 

виділити такі об’єкти управління: пряме вкладення коштів у інвестиційні 

проекти, купівля цінних паперів, а також інвестиційні кредити банків. 

Ефективна діяльність будь-якого банку неможлива без стратегії та 

налагодженої системи управління. Саме завдяки ефективному управлінню 

інвестиційною діяльністю банк є стабільним і ліквідним, тобто має можливість 

отримувати прибуток, при цьому покриваючи всі свої витрати. Необхідно 

визначити, що система управління інвестиціями в банку – це впорядкована 

система впливу на інвестиційні процеси, що відбуваються в банку, на основі 

сукупності регламентів і положень, які забезпечують структурним підрозділам 

банку досягнення прогнозованих результатів. 
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Акцизний податок відіграє важливу роль у формуванні бюджету України, 

тому що надходження, які надходять від акцизного податку до бюджету 

витрачаються на соціальні та інші сфери. Особливо це стало необхідним після 

отримання незалежності. Бо зруйнувалися всі зв’язки між членами Радянського 

союзу і Україні слід було створювати власну систему оподаткування. 

На сучасному етапі розвитку постійно змінюються закони про акцизний 

податок, тому що на ринку панують контрабандні підакцизних товарів і 

продукції, виготовленої підпільними фірмами без здійснення контролю її 

якості, а також без сплати будь-яких податків.  

Характеристика сучасного стягнення акцизного податку 

Таблиця 1 

Структура надходжень акцизного податку до бюджету України 

Вид доходу 

Зведений бюджет Державний бюджет Місцеві бюджети 

млн грн 

% до 

загальних 

надходжень 

млн грн 

% до 

загальних 

надходжень 

млн грн 

% до 

загальних 

надходжень 

2011 

Податкові 

надходження,  

з них: 

208073,2 76,2 148915,6 71,6 59157,6 28,4 

Акцизний збір 21624,4 10,4 21274,5 14,2 349,9 0,6 

2012 

Податкові 

надходження,  

з них: 

234447,8 74,5 166872,2 71,2 67575,6 28,8 

Акцизний збір 28316,1 12,1 27620,7 16,6 695,4 1,03 

       



83 

Закінчення табл. 1 

Вид доходу 

Зведений бюджет Державний бюджет Місцеві бюджети 

млн грн 

% до 

загальних 

надходжень 

млн грн 

% до 

загальних 

надходжень 

млн грн 

% до 

загальних 

надходжень 

2013 

Податкові 

надходження,  

з них: 

334691,9 84,0 261605,0 78,2 73086,9 21,8 

Акцизний збір 33919,2 10,1 33011,2 12,6 908,0 1,2 

2014 

Податкові 

надходження, з 

них: 
360567,2 80,9 274715,2 76,2 85852,0 23,8 

Акцизний збір 
38428,8 10,7 37185,6 13,5 1243,1 1,5 

2015 

Податкові 

надходження, з 

них: 
174198,7 82,5 131301,7 81,1 42897,0 87,2 

Акцизний збір 18438,2 10,6 18028,2 13,7 409,9 1,0 

2016 

Податкові 

надходження, з 

них: 

367512 83,6 280178 82,4 87334 88,3 

Акцизний збір 45100 11,2 44 941 14,1 159 1,5 

2017 

Податкові 

надходження, з 

них: 

496638 84,2 409971 82,5 86667 88,8 

Акцизний збір 66571 12,0 60026 14,4 6545 1,9 

 

За даними таблиці можна прослідкувати, що з кожним роком 

надходження акцизного податку до бюджету України збільшується. Розглянемо 

останні роки, за якими видно, що в 2016 році податкові надходження до 

зведеного бюджету склали 367512 млн грн з них 45100 млн грн склав акцизний 

податок. А вже в 2017 році податкові надходження до зведеного бюджету 

зросли до 496638 млн грн і у свою чергу зріс і акцизний податок до 66571 млн 

грн. Це можна пояснити змінами, до законодавства та зростанням експорту.  

Прогнозується, що і в 2018 році тенденція не зміниться і надходження 

акцизного податку продовжить зростати через суттєві зміни до Податкового 

кодексу України у сфері акцизного податку.  
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Рис. 1. Надходження акцизного податку до бюджету за складовими 

 

Надходження акцизного податку становило 44,9 млрд грн, що на 9,6 млрд 

грн, або на 27,3% більше відповідного показника попереднього року. Основним 

чинником збільшення обсягів надходжень податку до бюджету стало 

збільшення на 7,9 млрд грн, надходжень в частині бензину та інших 

нафтопродуктів. Окрім того, приріст на 25% продемонстрували надходження 

акцизу з алкогольних напоїв. Надходження акцизу з тютюну та тютюнових 

виробів фактично лишилося на минулорічному рівні. А ось акциз на 

транспортні засоби зменшився на 21,8 %. 

Акцизний податок в Україні та майже у всіх країнах світу є одним з 

ефективніших і стабільніших податків, якщо розглядати з точки зору 

фіскальної політики. Одним з найголовніших питання для держави, як і 

впродовж всієї історії розвитку акцизного законодавства залишається 

визначення оптимального рівня ставки акцизу. Але поряд із цим питанням 

також є ще ряд важливих питань, такі як боротьба з тіньовим ринком 

підакцизних товарів та підвищення його використанні у регулюванні ринку. 

Досвід Європейських країн показує, що акцизний податок може дуже швидко 

та у великій мірі наповнити державний бюджет країни. Але на разі акцизний 

податок в Україні за надходженням до бюджету він знаходиться лише на 

четвертому місці, поступаючись при цьому податку на додану вартість, податку 

на доходи фізичних осіб і податку на прибуток підприємств. Поступове 

підвищення частки акцизного збору в ціні товару сприятиме позитивному 

вплину на рівень здоров’я населення, а саме скорочення курців, захворювань 

викликаних від паління, алкоголізму, скоєних злочинів у стані сп’яніння, 

заощадження коштів сімейного бюджету (зменшення витрат домогосподарств 

на купівлю алкоголю та тютюну) та, в той же час, дозволить збільшити 

надходження до бюджету. 

Отже, акцизний податок в Україні є важливим елементом 

функціонування економіки. А його першочерговим завданням є наповнення 

державного бюджету. 
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The system of general secondary education as well as education in general is a 

powerful basis for the development of both a society and a separate person. Today, in 

Ukraine, budget funding remains a priority source of funding for education.  

The system of general secondary education as well as education in general is a 

powerful basis for the development of both a society and a separate person, the 

formation of its outlook and experience, the ability to soberly assess what is going on 

around it. Education reproduces and increases the intellectual, spiritual and economic 

potential of society. It is a strategic resource for improving people's well-being, 

ensuring national interests, strengthening the credibility and competitiveness of the 

state on the international scene. 

The urgent task is to ensure availability of quality education throughout the life 

for all citizens and further to confirm its national character. 

The purpose of the work is to determine the features of financing of general 

education in Ukraine. 

Today, in Ukraine, budget funding remains a priority source of funding for 

education. Sources of formation of the budget are both budget funds and funds 

received from other sources [3]. 

Analyzing the dynamics of the consolidated budget expenditures on education, 

one can say that their volumes grow year by year, but the needs of educational 

institutions are much higher. 

The current state of financing education is characterized by a number of 

problems: 

1. Determination of the volumes of local budgets of education should be 

established on the basis of the calculation norms determined by the Ministry of 

Finance of Ukraine. These standards are low and do not provide funding for 

compulsory expenditure. 
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2. The publishing of textbooks should be financed from the state budget. 

As the amount of funding is insufficient, local educational authorities are taking 

measures: oblast bodies can direct such parts of rayon budgets to such targets, 

oblige them to pay a certain percentage of the cost of textbooks, pay partly at the 

expense of parents, etc. 

3. The payment of teachers' work remains at a level that does not ensure the 

normal reproduction of their ability to work [1]. 

Strategic tasks and directions of reforming financial provision of education: 

transition to an effective model of education financing, development of a new socio-

economic structure of the educational sphere; stimulating the transition to new 

pedagogical technologies and an effective system of education management, a 

substantial increase in expenditures for the development of scientific research; 

preparation and issue of textbooks, manuals and other educational-methodical 

literature; a gradual increase in the total cost of education for public and private 

enterprises, organizations, various funds, etc. [2]. 

The main ways of reforming financial and logistical education: 

 Preservation of the state priority in funding the education system and 

increasing the role of regions in financing educational needs; 

 creation at the Ministry of the centralized funds for the implementation of 

nationwide educational programs;  

 expansion of the rights of local authorities and self-government bodies of 

educational institutions in strengthening the educational and material base, improving 

the mechanisms of their financial and economic activity; 

 introduction of additional funding for educational establishments for gifted 

children with a corresponding license from the special fund of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine; 

 Establishment of a state fund for assistance to citizens in obtaining education 

in foreign countries; 

 Investment of foreign investments for the development of infrastructure of 

educational institutions; 

 improve the technology of forming the expenditures of state and local 

budgets for education; 

 introduction of joint state and public control over the formation and 

implementation of budgets of educational institutions [3]. 

Consequently, the study of the current state of financing education in Ukraine 

shows that the main problem of financing education is the lack of allocations 

allocated from the budget for the maintenance of educational institutions. As a 

consequence, there is a conclusion about the need to reform the system of 

expenditure planning for the sector and the rational use of funds by the institutions 

themselves. The financing of education at the expense of the state budget will be 

effective when the funding for education will be allocated in sufficient volumes and 

on a stable, objective and proportional basis. 
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Для ефективної роботи підприємствам необхідно володіти здатністю 

витримувати негативні потрясіння, тобто володіти достатнім рівнем 

економічної стійкості. Тому, забезпечення економічної стійкості підприємства в 

сучасних умовах господарювання, яким характерні невизначеність та 

нестабільність, є найважливішим питанням сьогодення.  

Дослідження теоретичних і практичних аспектів функціонування 

фінансового механізму, зокрема, створення умов для фінансово стійкої 

діяльності господарюючих суб’єктів присвячено наукові праці як вітчизняних, 

так і зарубіжних учених, зокрема: О. І. Барановського, Ф. Ф. Бутинця, 

М. І. Баканова, Л. Бернстайна, М. Д. Білик, О. Г. Білої, О. М. Волкової,                  

Т. В. Головко, Н. П. Дробот, В. А. Дубрової, Є. В. Калюги, Т. Карлін, 

О. О. Терещенка, А. Д. Шеремета та інших учених. Разом з цим, високо 

оцінюючи результати цих досліджень, слід констатувати, що проблеми 

формування фінансового механізму управління стійким розвитком підприємств 

досліджені недостатньо. Тому існує об’єктивна необхідність обґрунтування 

підходів до управління фінансами суб'єктів господарювання та механізму 

управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах. 

Провідною складовою економічної стійкості є її фінансова складова, 

оскільки в ринкових умовах господарювання фінанси визнаються рушійною 

силою будь-якої економічної системи. Саме ця складова здійснює 

безпосередній вплив на можливість підприємства проводити будь-яку 

господарську діяльність у майбутньому. Наскільки б сильним не було 

становище компанії на ринку та міцність її торгової марки, за умов відсутності 

належної кількості фінансових ресурсів її діяльність стає неможливою. Коли 

підприємство має стійкий фінансовий стан, то є можливість вкладати кошти в 
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розробку нових товарів, освоювати нові ринки збуту, забезпечувати кадрову 

стійкість та ефективний процес управління. 

На сучасному етапі в економічній літературі не визначено єдиного 

підходу до трактування сутності поняття «фінансова стійкість», а навпаки їх 

існує багато, хоча найчастіше вони доповнюють або дублюють один одного. На 

нашу думку це обумовлене розвитком економічної науки, зміною економічних 

відносин, що зумовлюють появу нових понять і термінів. Фінансову стійкість 

суб’єктів господарювання слід розглядати як комплексну категорію, що 

відображає рівень фінансового стану та фінансових результатів підприємства, 

здатність виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розвиток діяльності 

при збережені кредито- та платоспроможності [4]. 

Група показників фінансової стійкості вирізняється надзвичайно 

широкою різноманітністю та поліваріантністю розрахунків при різних 

особливостях господарської діяльності. Саме тому, в багатьох наукових 

джерелах ці показники не виділені в самостійну групу, а органічно поєднані в 

методологію розрахунку платоспроможності, ліквідності, рентабельності тощо. 

Проте, до головних ознак фінансової стійкості, що якісно відрізняють її від 

інших груп показників належать такі: – кінцевий результат розрахунку 

відображає не ефективність діяльності загалом, а ступінь наближення до 

банкрутства та ліквідації підприємства; – на відміну від платоспроможності, 

відображає внутрішній фінансовий стан підприємства, наявність необхідних 

ресурсів покриття; – управління фінансовою стійкістю передбачає, у першу 

чергу, організацію внутрішнього виробничого процесу і роботи з персоналом. 

[5] 

Велика кількість підходів до визначення фінансової стійкості 

підприємства свідчить про багатогранність цього поняття та існування великої 

кількості методик. Узагальнення існуючих методологічних підходів до 

організації фінансів у вітчизняній науці дозволило виявити, що управління 

фінансами суб’єктів господарювання можна здійснювати на основі процесного 

та системного підходів. Процесний підхід полягає у використанні сукупності 

форм, методів, прийомів управління рухом фінансових ресурсів, тобто під 

фінансовим механізмом розуміють функціонування безпосередньо фінансів 

підприємств. Системний підхід – це частина загальної системи управління, 

основним завданням якої є реалізація управлінського впливу на рух фінансових 

ресурсів з метою підвищення ефективності їх розподілу та використання. Цей 

підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів підприємств, 

характеризує фінанси як вирішальний чинник впливу апарату управління на 

економічний стан підприємства. [3] 

Таким чином, враховуючи принципи організації фінансів в умовах 

ринкової економіки та трансформаційних процесів, доцільним є удосконалення 

методології формування та реалізації фінансового механізму стійкого розвитку 

підприємств. Пропонуємо розширити концептуальний підхід до визначення 

механізму за рахунок включення комплексного, програмно-цільового та 

критеріального підходів.  
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На відміну від процесного та системного підходів, програмно-цільовий 

підхід надає можливість відобразити формування механізму відповідно 

цільовим програмам розвитку підприємств для досягнення оперативних, 

тактичних, стратегічних цілей із врахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх 

чинників; комплексний – поєднує різні підходи в загальну систему управління 

фінансами підприємств; а критеріальний – забезпечує розробку індивідуальних 

оціночних критеріїв ефективності функціонування фінансового механізму по 

окремих підрозділах, підприємству в цілому з метою реалізації стимулюючої 

функції цього механізму. 

В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства лежить 

своєчасне та гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності, тобто 

головна роль в системі антикризового управління повинна належати широкому 

застосуванню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації.[1] 

На основі дослідження та узагальнення різних методичних підходів щодо 

оцінювання фінансової стійкості підприємств нами виокремлено чотири з них, 

які вважаємо найфундаментальнішими: 1) визначення рівня забезпеченості 

запасів у складі оборотних активів підприємства джерелами їх формування; 

2) обчислення певної кількості коефіцієнтів (ліквідності, оборотності та 

рентабельності) і на основі дослідження їх у динаміці та порівняння з 

нормативними значеннями вироблення певних висновків щодо фінансового 

стану підприємства; 3) застосування одного інтегрованого показника, який 

складається з декількох найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж 

його значення для ідентифікації фінансової стійкості та фінансового стану 

підприємства; 4) побудова розгорнутих уніфікованих аналітичних фінансових 

таблиць на базі бухгалтерської, фінансової та податкової звітності формат яких 

дозволяє возз’єднати ці форми задля проведення розгорнутого аналізу який, у 

свою чергу, дозволить говорити про конкретні показники за весь період, а не 

про напрями розвитку підприємства станом на звітні дати. [2] 

Таким чином, умовою життєдіяльності й основою стабільності 

підприємства в ринковій економіці є його економічна стійкість. Для її 

забезпечення підприємствам необхідні гнучкість та швидкість реакції на зміни 

кон’юнктури ринку, підвищення конкурентоспроможності продукції та 

виробництва, висока інвестиційна активність і фінансова стабільність. Тільки 

це дозволить підприємству реалізувати всі існуючі можливості для 

забезпечення умов сталого розвитку. А завдяки запропонованим методичним 

підходам можна здійснювати ефективне управління фінансами суб’єктів 

господарювання, що є провідною складовою їх економічної стійкості. 
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У сучасних yмовах однією з найважливіших тем обговорення виступає 

децентралізація фінансів та її вплив на ефективність функціонування місцевих 

бюджетів. Саме тому питання реформування бюджетної системи в Україні 

набувають дедалі більше актуальності. Це зумовило мету нашого дослідження: 

розкриття  децентралізації як способу удосконалення механізму формування 

місцевих бюджетів. 

Фінансові ресурси, що зосереджуються у місцевих бюджетах, 

перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування. Місцеві 

бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної 

держави. В них акумулюється значна частина місцевих фінансових ресурсів. 

Разом з тим вони є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, яка 

відіграє важливу роль у перерозподілі ВВП та фінансуванні державних 

видатків. Від того, наскільки стабільним та ефективним є процес формування і 

виконання бюджету, від наповненості дохідної частини місцевих бюджетів 

залежить розвиток соціально-культурної сфери і місцевого господарства. 

Ефективна бюджетна політика повинна характеризуватися досягненням 

компромісу між регіональними інтересами держави і інтересами самих регіонів. 

Об’єднуючою метою державної бюджетної політики і політики регіонів 

повинна стати стійкість і стабільність бюджетних відносин, підвищення 

зацікавленості в розвитку бюджетного потенціалу [1]. 

Аналіз тенденцій і проблем функціонування місцевих бюджетів України 

показує, що необхідне застосування ефективного бюджетного механізму, який 

сприяв би збалансованому виконанню місцевих бюджетів [2]. 

Досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, що найбільш дієвим 

та ефективним способом забезпечення ефективного функціонування місцевих 
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бюджетів є бюджетна децентралізація, тобто розширення фінансової бази 

територіально-адміністративних одиниць за рахунок передачі їм потужних 

фінансових джерел, які раніше були закріплені як доходи центрального 

бюджету. 

Основою фінансової автономії органів місцевого влади є місцеві 

бюджети, які використовуються для регулювання господарських процесів, 

розвитку культури і освіти, вирішення соціальних проблем тощо. Місцеві 

бюджети виступають важливим елементом системи фінансового регулювання 

не тільки регіону, але й економіки загалом; їх збалансованість та оптимальність 

являє собою одну з основних умов економічного зростання, бюджетне 

регулювання дає змогу цілеспрямовано впливати на темпи розвитку 

суспільного виробництва [4]. 

Таким чином, бюджетна децентралізація становить процес передання 

повноважень (функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних до 

місцевих органів влади. Основним призначенням проведення реформи 

бюджетної системи в Україні є забезпечення максимально ефективної реалізації 

функцій держави. 

Для реалізації ефективної моделі бюджетної децентралізації, необхідно 

забезпечити місцевий рівень достатніми обсягами фінансування. Місцеві 

бюджети повинні володіти достатніми повноваженнями, необхідними для 

впровадження цієї політики, а також необхідний адекватний рівень контролю 

для уникнення системного зловживання владою посадових осіб на найбільш 

відповідальних посадах [3]. 

Доцільність впровадження бюджетної децентралізації зумовлена 

підвищенням ефективності функціонування бюджетної системи держави через 

організацію та надання суспільних послуг таким чином, щоб вони максимально 

відповідали вподобанням населення. Місцеве самоврядування більш ефективне 

у вирішенні власних проблем, ніж центральні органи влади. Тому 

децентралізація публічних фінансів на місцевому рівні повинна забезпечити 

економічну свободу, яка дозволить підвищити соціально-економічний розвито 

регіонів, привабити інвесторів, а також підвищити відповідальність влади. 

Згідно з оперативною статистикою, доходи на місцях продовжують 

зростати високими темпами. Так, у 2016 р. місцеві бюджети отримали 170,6 

млрд грн доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 41,7% 

(50, 2 млрд грн) більше, ніж у 2015 році. Певних змін зазнала структура доходів 

місцевих бюджетів, що зумовлена зростанням таких видів доходів, як податок 

на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та ін. У 

2016 р. до місцевих бюджетів надійшло 146,9 млрд грн податкових надходжень, 

що на 49,6% більше, ніж у попередньому році [6]. 

За даними Державного казначейства України, до загального та 

спеціального фондів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) за січень-червень 2017 р. надійшло 241,0 млрд грн, що на 42,4%, 

або на 71,7 млрд грн, більше за відповідний показник минулого року. Без 

урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 104,2 млрд грн, що на 28,5 
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млрд грн, або на 37,5% більше, ніж у 2016 р. Річний план доходів, 

затверджений місцевими радами, виконано на 55,5%. Щомісячні надходження 

доходів місцевих бюджетів демонструють стрімке зростання, їх 

середньомісячні обсяги перевищують минулорічні в середньому на 30%. Це 

пояснюється збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб [5]. 

Підтвердженням ефективності фінансової децентралізації є і щомісячне 

накопичення залишків бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів, 

обсяг яких на початок 2017 р. становив 47,7 млрд грн. Приріст залишків коштів 

проти початку 2016 р. становив 12,5 млрд грн або 35,5%. Збільшення залишків 

коштів на рахунках місцевих бюджетів свідчить про вагоме зростання дохідної 

частини місцевих бюджетів. Загалом по регіонах України, станом на 1 січня 

2017 р. залишки на рахунках місцевих бюджетів становили 52 млрд грн, у 

порівнянні з 35 млрд грн у 2016 р. [5]. 

Сьогодні більшість європейських країн має високий рівень 

децентралізації. Владні повноваження щодо питань розвитку територій і 

регіонів делегуються органам місцевого самоврядування. Саме вони вирішують 

найважливіші суспільні питання, що сприяє активному залученню громадян до 

діяльності місцевих органів влади. У багатьох країнах простежується чітка 

тенденція до посилення ролі територіального самоврядування в житті 

суспільства, а також про послідовне й рішуче проведення цими державами 

курсу на забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад. У 

результаті проведення таких дій відбулося не лише підвищення якості життя 

громадян, а й загальне оздоровлення публічних фінансів. 

Висновки. Таким чином, бюджетна децентралізація спрямована на 

створення спроможних територіальних громад унаслідок передачі значних 

повноважень і ресурсів від державних органів органам місцевого 

самоврядування. Сильна, спроможна громада з достатньою економічною 

активністю на власній території, з ініціативними, працьовитими людьми 

забезпечить гідний рівень життя населення, шляхом ефективного розподілу та 

використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Реформа децентралізації 

призведе до посилення відповідальності органів місцевого самоврядування, 

забезпечення фінансової самостійності та стимулювання до нарощування 

власного бюджетного потенціалу. 
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Останнім часом банківське споживче кредитування набуло широких 

масштабів в Україні. У зв’язку з цим вітчизняні банки зіткнулись із проблемою 

неповернення населенням отриманих кредитів. Саме тому, застосування у 

банківських установах дієвих методів управління ризиками у світлі сучасних 

кризових явищ у фінансовій сфері є необхідним. Відсутність ефективних 

методів управління ризиками може в кінцевому результаті привести банк до 

виникнення значних проблем, адже кожний недооцінений банківський ризик 

перетворюється у ризик структурний та завдає збитки банку в цілому. Але 

повністю уникнути ризиків у банківській діяльності неможливо, саме тому мета 

процесу управління ризиками полягає не в повному їх уникненні, а в обмеженні 

та мінімізації їх впливу. Тому, сьогодні надзвичайно важливим є дослідження і 

характеристика методів та інструментів управління банківським споживчим 

кредитуванням у вітчизняній та зарубіжній банківській практиці. 

Існує безліч варіантів класифікації ризиків споживчого кредитування. 

Найпоширеніша виглядає так: 

– кредитні ризики;  

– ризики ліквідності;  

– ринкові ризики;  

– операційні ризики [1].  

Споживче кредитування є одним із найдохідніших видів банківської 

діяльності, яке разом з тим містить у собі низку ризиків, головними серед яких 

є кредитний та операційний.  

Операційний ризик – це ризик прямих або непрямих збитків у результаті 

невірної побудови бізнес-процесів неефективності процедур внутрішнього 

контролю технологічних збоїв, несанкціонованих дій чи зовнішнього впливу.  

Кредитний ризик – імовірність, що позичальник не зможе здійснити 

відсоткові платежі або виплатити основну суму кредиту відповідно до умов, 
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зазначених в кредитній угоді – є невід’ємною частиною банківської діяльності. 

Кредитний ризик означає, що платежі можуть бути затримані або взагалі не 

виплачені, що, у свою чергу, може привести до проблем у русі грошових 

коштів і несприятливо відбитися на ліквідності банку. Незважаючи на інновації 

в секторі фінансових послуг, кредитний ризик дотепер залишається основною 

причиною банківських проблем.  

Кредитний ризик тісно пов’язаний з ризиком ліквідності. Залежно від 

того, як за терміновістю сформований кредитний портфель і яка структура 

пасивів, за рахунок яких сформований портфель, можна оцінити 

збалансованість зобов’язань і активів банків та оцінити ризик ліквідності, 

властивий банку й всій банківській системі в цілому. Ліквідність – це здатність 

фінансових активів оперативно перетворюватися в готівку. Керування 

ризиками ліквідності передбачає співвіднесення структури зобов’язань і вимог 

банку за строками погашення. Ризик ліквідності виникає в тому випадку, якщо 

банк у певний момент часу не може виконати свої зобов’язання через 

недостатність коштів. Ця ситуація може виникнути через незбалансованість 

активів і пасивів за строками. Банку необхідно мати завжди деякий запас 

ліквідності на випадок несподіваних змін у балансі. 

Ринковий ризик пов’язаний з коливаннями цін на чотирьох 

найважливіших економічних ринках: ринку боргових паперів, ринку акцій, 

валютних ринках і товарному ринку, тобто ринках, чутливих до зміни 

відсоткових ставок. Ринковий ризик – ризик виникнення у банківської установи 

фінансових втрат (збитків) внаслідок зміни ринкової вартості фінансових 

інструментів портфеля ЦП на продаж, а також курсів іноземних валют. Він 

відноситься до категорії спекулятивного ризику, що виражається в тім, що рух 

цін може привести до прибутку або збитку. Для керування ринковим ризиком 

банк формує відповідну політику, де прописує ціла та методи, спрямовані на 

захист капіталу від негативних впливів несприятливих змін цін. 

Ефективне управління  комплексним ризиком споживчого кредитування 

вимагає побудови банком відповідної системи управління ризиками, під якою 

розуміють комплекс заходів, які спрямовані на попередження можливих ризиків, 

мінімізацію їх негативних наслідків і недопущення повторної реалізації. В рамка 

іншого підходу, під  системою управління ризиками розуміють сукупність 

структурних елементів, що виконують функцію захисту підприємства від 

внутрішніх і зовнішніх ризиків. Існує  також думка, що систему управління 

ризиками слід розглядати в прикладному аспекті – як програму управління 

ризиками [2]. 

Головними завданнями системи управління ризиками в банку повинні бути: 

 прогнозування настання ризикового випадку; 

 мінімізація негативних наслідків дії ризиків і недопущення їх повторної 

реалізації; 

 забезпечення оптимального розподілу (за співвідношенням 

дохідність / ризиковість) ресурсів банку; 

 забезпечення стабільного розвитку банку шляхом розроблення 

відповідної стратегії та вибору адекватної бізнес-моделі; 
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 збільшення вартості капіталу банку за прийнятного рівня ризику; 

 вирішення можливих конфліктів інтересів між підрозділами, що здатні 

викликати ризикову ситуацію. 

Таким чином, як свідчать результати проведеного дослідження, 

формування системи управління ризиком споживчого кредитування – складний 

процес, який вимагає врахування всіх особливостей цього виду кредитування та 

обґрунтування механізмів управління ризиками на основі запровадження 

ефективної системи ризик-менеджменту в банку із застосуванням системного 

підходу [3]. 

Вітчизняному банківському секторові необхідно на основі світового 

банківського досвіду удосконалювати такі методи управління споживчим 

кредитним ризиком як лімітування, резервування коштів під покриття 

очікуваних і непередбачених втрат, диверсифікованість, страхування, 

хеджування, сек’юритизація боргових зобов’язань, умови дострокового 

стягнення сум тощо. Використання досвіду іноземних банків дозволить 

уникнути помилок в оцінці й управлінні кредитним ризиком, створить умови 

для формування нових організаційних структур (кредитних бюро, рейтингових 

агентств), які сприятиме оптимізації управління системою кредитних ризиків, 

буде стимулювати інвесторів розділяти банківські ризики і, разом з тим, 

дозволить одержувати їм значний прибуток. 
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Охорона праці є одною з важливих складових ефективної діяльності будь-

якої установи, оскільки безпека трудового процесу є вагомим фактором для 

оптимального виконання працівниками своїх службових обов’язків. Проте, на 

жаль, зневажливе ставлення керівництва, а також самого персоналу, до техніки 

безпеки чи правил користування певними приладами є поширеною практику в 

сучасних українських реаліях, що призводить до негативних, а часто і 

фатальних наслідків, що і зумовлює актуальність даної тематики. На рис. 1 

зображено динаміку зареєстрованого виробничого травматизму на 

підприємствах і установах державної форми власності України за 2015–2017 рр. 

 
Рис. 1. Кількість випадків виробничого травматизму на підприємствах і 

установах державної форми власності за 2015–2017 роки [1] 

 

Як ми бачимо з рисунку, в Україні спостерігається тенденція до 

збільшення загальної кількості травматичних випадків за останні три роки. За 

2015 рік було зареєстровано 4260 випадків виробничого травматизму було, а за 

2016 рік їх кількість збільшилась на 3,94% та складала 4428 випадків. У 2017 

році зареєстровано 4313 випадків. Порівняно з попереднім періодом, їх 

кількість зменшилась на 2,59%, проте у порівнянні з аналогічним періодом 

2015 року їх кількість залишається більшою. 

Проте така тенденція характерна для не для всіх регіонів України. 

Наприклад, на підприємствах та установах державної форми власності у 

Черкаській області за відповідний період спостерігалася від’ємна динаміка: у 
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2015 році таких випадків сталось 116, а за 2016 рік їх кількість зменшилась до 

89, тобто на 23,27%; за 12 місяців 2017 року кількість випадків збільшилась на 

6,74%, тобто 95 випадків [1]. 

Виробничий травматизм впливає на трудовий потенціал персоналу, а 

основним чинником існування травматизму на підприємствах, на думку 

авторів, є недостатнє фінансування заходів з охорони праці, що, відповідно, 

негативно впливає створення безпечних умов праці, оскільки воно, на жаль, 

найчастіше здійснюється роботодавцем за залишковим принципом. Відсутність 

економічної зацікавленості суб’єктів господарювання щодо створення 

безпечних і нешкідливих умов праці уповільнює реалізацію заходів щодо 

створення безпечних умов праці, не зважаючи на те, що в сучасних умовах на 

більшості державних підприємств та установ роботодавці вміло 

розпоряджаються фінансами [2]. 

Економічне значення охорони праці – це і висока продуктивність праці, 

зниження витрат на оплату лікарняних, компенсацій за важкі та шкідливі умови 

праці і тому подібне. За розрахунками Німецької ради підприємців наслідки 

нещасних випадків коштують у 10 разів більше, ніж витрати на заходи і засоби 

щодо їх попередження; в Україні, враховуючи мізерні витрати на заходи щодо 

охорони праці, ця різниця ще більша [3]. Фахівці Міжнародної організації праці 

підрахували, що економічні витрати, пов’язані з нещасними випадками, 

складають 1% світового валового національного продукту [4].  

Основним нормативно-правовим актом України, що регулює питання 

охорони праці, є Закон України «Про охорону праці» [5]. Він визначає основні 

положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх 

життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. До прийняття Закону України 

«Про охорону праці» матеріальне забезпечення потерпілих працівників було 

обмежено виплатами по листках непрацездатності, втраченого заробітку, а 

також пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника. Закон значно підняв 

ціну життя людини: додались виплати одноразової допомоги, а також виплати 

відшкодування шкоди без урахування одержаних потерпілими пенсій та інших 

доходів, що дозволило збільшити розмір отримуваних потерпілими виплат у 

сотні разів. 
Таким чином, фінансування охорони праці в держустановах досі 

супроводжується низкою проблем, зокрема можна виділити наступні: 

 залишковий принцип відрахувань до фонду охорони праці; 

 переважна спрямованість коштів на виплату компенсацій і покриття 
вже заподіяних збитків замість політики попередження порушень; 

 недостатність контролю щодо відповідності обсягів наявного фонду 
охорони праці визначеним Кабінетом Міністрів України нормативам; 

 відсутність інвестицій в охорону праці, зокрема на придбання новіших 
чи якісніших засобів охорони праці; 

 недостатність фінансування в галузі навчання персоналу держустанов з 
питань охорони праці. 

Перелічені проблеми не носять характеру складних у виконанні чи 

комплексних за охопленням, вирішення до них є прописаними в більшості 
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нормативно-правових актів, зокрема в Законі України «Про охорону праці», а 

також постановах і нормативах Кабінету Міністрів України, проте при появі 

гучних інцидентів ці проблеми постають надто гостро. Тож, з огляду на це, 

авторами пропонуються такі шляхи вирішення поставлених проблем: 

 підвищення рівня усвідомлення керівництвом держустанов 
необхідності ефективного функціонування системи охорони праці в підвідомчих 
установах як за допомогою адміністративних методів впливу, так і шляхом 
консультаційних і навчальних заходів з боку органів влади; 

 раціональне та оптимальне використання коштів фонду охорони праці, 
спрямоване на превентивні та модернізаційні заходи з охорони праці; 

 посилення контролю з боку державних контролюючих органів влади 
щодо дотримання установами і підприємствами державної форми власності 
вимог і нормативів вітчизняного законодавства; 

 пошук альтернативних джерел фінансування охорони праці, як-от 
кредитні чи інвестиційні кошти, кошти, отримані від благодійних фондів чи 
громадських об’єднань, власні кошти, тощо. 

Отже, існуюча нині система управління охороною праці в установах і на 

підприємствах державної форми власності багато у чому вичерпала себе і не 

дає бажаного результату. Ключовим чинником такого стану є нераціональне 

фінансування охорони праці, залишковий принцип проведення якого є 

неприпустимим для розвиненої європейської країни. Запропоновані авторами 

заходи щодо підвищення його ефективності дають змогу максимально 

оптимально провести оновлення системи охорони праці в держустановах, а 

згодом і на інших суб’єктах господарювання, в рамках втілення затвердженої 

Урядом концепції сталого розвитку України.  
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Розвиток АПК, що є однією з найбільш важливих галузей в економіці 

України, потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору та продовольчу безпеку держави. 

Особливої уваги потребує сільське господарство, яке є найбільшою і ключовою 

ланкою у структурі АПК, та одним із найбільших сегментів економіки України 

в цілому. Актуальною проблемою для України залишається недостатня участь 

банківських установ у кредитуванні аграрних товаровиробників і невеликий 

вибір кредитних програм які засновані на сучасних механізмах кредитування 

даного сегмента економіки. Кредитні ресурси банківського сектору як основне 

джерело забезпечення фінансовими ресурсами підприємницької діяльності 

сьогодні відіграють важливу роль у стимулюванні економічного зростання 

національної економіки. 

Дослідженню банківського кредитування аграрного виробництва 

присвячені роботи таких відомих науковців як: О. Загурського, І. Іванець, 

П. Юхименко, Т. Смовженко, та інших. Разом з тим, проблема розробки дієвих 

механізмів стимулювання банків до кредитування сільського господарства 

потребує подальшого дослідження. 

Розробка рекомендацій, щодо стимулювання розвитку підприємств 

агропромислового комплексу на основі аналізу стану банківського 

кредитування даної галузі. 

За підсумками 2017 року галузь зберігає за собою статус флагмана 

національної економіки: частка АПК у ВВП країни –близько 12%, або 340 млрд 

грн. Більше 40% всього українського експорту, або близько $ 15 млрд, припадає 

на продукцію сільгоспвиробництва, переважно – сировинну. У 

сільськогосподарській сфері функціонують майже 56,5 тисяч господарюючих 

суб‘єктів, що використовують 21,6 млн га сільськогосподарських угідь [5]. 

Сьогодні вітчизняні банки можуть запропонувати близько 200 видів 

різноманітних фінансових продуктів і послуг своїм клієнтам, але 

найактуальнішим для аграрних підприємств залишається кредитування на 

довгостроковій основі, оскільки саме інвестиційні кредити можуть вивести ці 

підприємства з кризового стану, допоможуть здійснити технічне переозброєння 

аграрного комплексу і зроблять українську продукцію конкурентоспроможною 

на світовому ринку. Проблема полягає в тому, що вітчизняні комерційні банки 
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досить обережно ставляться до довгострокового кредитування підприємств 

агропромислового комплексу. 

Кредитування сільського господарства потребує формування банками 

адекватної кредитної політики, яка б виходила зі статусу аграрного сектору і, 

завдяки цьому створювала б пріоритетні умови для його розвитку. 

Особливостями агропромислового комплексу, що ускладнюють процес 

кредитування даного сектору економіки банківськими інститутами, є наступні:  

 подовжений цикл виробництва;  

 висока потреба в довгостроковому, що є більш ризиковим для банків, 
кредитуванні; 

 специфічність застави (зокрема землі та майна спеціалізованих 
виробництв);  

 сезонність виробництва готової продукції, особливо у рослинництві; 

 залежність від впливу погодних чинників, рівня врожайності 
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин. Також необхідно 
враховувати, що несприятливі погодні фактори (град, бурі, урагани, повені, 
зливи, заморозки, засухи, пожежі) можуть призвести до часткової або повної 
загибелі врожаю та свійських тварин. 

Аналіз показників останніх років показав, що таке джерело фінансування 

сільськогосподарської діяльності як банківські кредити мало тенденцію на 

зростання [4]. 

Зростає також участь держави у своренні механізмів пільгового 

кредитування та дотування агровиробників. Так у 2017 році на державному 

рівні був затверджений курс на підтримку дрібних і середніх виробників. 

Кабмін затвердив Концепцію розвитку фермерських господарств на 2018-

2020 рр., в якій зафіксував ряд заходів, спрямованих на посилення ролі цієї 

категорії сільгоспвиробників в АПК. У 2018 році з держбюджету фермерам 

буде спрямовано 1 млрд гривень у форматі здешевлення ставок за кредитами, 

залученими на інвестпроекти, на стимулювання кооперації у формі 

співфінансування реалізованих кооперативами проектів. Також слід відзначити 

ту частину програми, яка передбачає часткову компенсацію вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Дана 

програма кредитування буде реалізовуватись через один або декілька 

уповноважених банків.  

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з 

місцевими органами виконавчої влади розробили комплекс заходів щодо 

стимулювання розвитку аграрного виробництва та включили їх до 

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. 
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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 [2, 80].  

За умов ринкової економіки держава є одним  із інституційних інвесторів 

підприємств агропромислового комплексу. Роль, механізми та ідеологія 

фінансово-кредитної підтримки цього сектору еволюційно змінюється: від 

пільгового кредитування через державні фонди до прогресивних фінансових 

технологій, від розподільчих механізмів до механізмів, що стимулюють 

підвищення ефективності виробництва через економічно обґрунтовану 

стратегію зростання. Головним функціональним завданням у державній 

підтримці сільського господарства є оптимізація фінансових і виробничих 

ресурсів через вкладення мобілізованих банками коштів у розвиток економіки. 

Обсяги державної підтримки мають бути диференційовані залежно від 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, рівня 

рентабельності господарств, статусу учасників ринку кредитних ресурсів, 

частки їх послуг на ринку та пов’язаних з їх діяльністю системних ризиків. 

Висновки. Отже, реалізація фінансування підприємств агропромислового 

комплексу супроводжується певними труднощами, однак цей напрямок 

кредитування банківськими установами визнається як один із найбільш 

перспективних у нашій країні. На даному єтапі формування фінансово-

кредитних відносин є доцільним створення різноманітних, гнучких за своїми 

підходами, механізмів кредитування агропромислового комплексу за 

підтримкою державних інституцій. Саме держава як гарант суспільного 

добробуту має скориговувати трансформаційні процеси в аграрному секторі, 

що в кінцевому рахунку визначає характер структурних зрушень економіки в 

цілому. 
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Розвитку інновацій і їх ефективного впровадження у виробництво 

потрібна науково обґрунтована система фінансування, яка повинна мати 

комплексний підхід, враховувати синергічний ефект, виходити з оптимального 

співвідношення власних і позикових засобів, враховуючи потенціал економіки, 

можливості наукових, фінансових і адміністративних структур, мати 

багатоканальний характер.  

Метою роботи є аналіз сучасного стану та обґрунтування пошуку 

альтернативних джерел фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств в Україні. 

Традиційними інструментами фінансування інноваційної діяльності 

підприємств в Україні лишаються власні кошти підприємств (прибуток та 

амортизаційні відрахування), кошти інвесторів (у т.ч. іноземних), банківські 

кредити та бюджетне фінансування з переважанням фінансування за рахунок 

власних коштів [1]. Разом з тим фінансування інновацій залишається на вкрай 

низькому рівні, про що можуть свідчити зокрема показники інноваційної 

активності. Так, наприклад, питома вага підприємств, що займаються 

інноваціями за весь період з 2000 року не перевищував 19%, а більше половини 

(64,5% у 2017 році) загальних витрат складають витрати на придбання 

обладнання та програмного забезпечення, у свою чергу витрати наукові 

дослідження та розробки не перевищують 23% [1]. Отже насьогодні 

фінансування інноваційної діяльності підприємств здійснюється переважно в 

технологічну структуру реальних інвестицій. Однак сучасні реалії 

глобалізованого світу вимагають динамічного розвитку економічних суб’єктів, 

зокрема через фінансування досліджень і розробок, які мають перетворюватися 

у реальні проекти і впливати на технологічну структуру виробництва. 

Все вищезгадане вимагає пошуку нових, а в умовах гострої нестачі 

традиційних засобів – альтернативних джерел фінансування інноваційної 

діяльності. 

Поміж інших можливих джерел фінансування інновацій підприємств 

виділимо найвагоміші, які зарекомендували свою ефективність зарубіжною 

практикою: венчурне фінансування, залучення коштів на ринку боргових 

зобов’язань та залучення мезонінного капіталу. 

Венчурне фінансування – це довгострокові фінансові вкладення з 

високим ступенем ризику в акції фірм, які орієнтовані на розробку, 
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виробництво та реалізацію наукомістких продуктів, задля їх розвитку і 

розширення, з метою отримання прибутку від приросту вартості вкладених 

коштів [2]. 

Венчурний капітал, як джерело фінансування особливо актуальний для 

молодих компаній, компаній у високотехнологічних галузях та компаній з 

низькою часткою матеріальних активів. Як правило ці компанії відносяться до 

малого бізнесу, і є більш ризиковими для звичайних інвесторів. Такі компанії 

отримують більшу вигоду від венчурного фінансування в порівнянні з 

банківським з огляду на розширену підтримку управління з боку венчурного 

інвестора, в той час як банки, як правило, не хочуть брати на себе великі ризики 

молодих, високотехнологічних фірм і здійснювати управління. 

Практика венчурного фінансування добре зарекомендувала себе в США та 

країнах ЄС. Зокрема у сферу ІТ, біотехнологій, енергетики, медичного 

обладнання, фармацевтики тощо. Останні дослідження показують, що венчурні 

інвестиції в ЄС, позитивно позначилися на зростанні зайнятості, 

продуктивності та інноваційної діяльності [3].  

В Україні насьогодні індустрія венчурного фінансування знаходиться в 

зародковому стані. Основним інструментом такого фінансування є венчурні 

інститути спільного інвестування. І хоча венчурні ІСІ за останні 6 років 

продемонстрували стрімку динаміку [4], існуючі венчурні фонди надають 

однозначну перевагу низько- та середньоризиковим короткотривалим 

операціям з фінансовими активами та нерухомістю і практично не зорієнтовані 

на «хай-тек» технології [5]. Вирішенню цієї проблеми має сприяти 

провадження сприятливої інноваційної та інвестиційної політики держави, 

внесення змін до законів «Про інститути спільного інвестування», «Про 

інноваційну діяльність» тощо.  

Іншим джерелом залучення коштів у фінансування інноваційної 

діяльності підприємств є розміщення корпоративних облігацій та інших 

інструментів ринку боргових цінних паперів. В Україні це джерело на жаль не 

набуло достатньої популярності, хоча залучення капіталу за рахунок емісії 

боргових зобов’язань має ряд переваг над банківським кредитуванням, в т.ч. у 

сфері фінансування інноваційної діяльності. Зокрема що стосується значно 

довшого терміну користування позиковими коштами, диверсифікації 

кредиторів, відсутність вимог до забезпечення, нижча вартість залучення тощо. 

І хоча за останні роки ринок боргових цінних паперів в Україні демонстрував 

позитивну динаміку, на жаль значна частина цієї емісії здійснюється не з метою 

мобілізації фінансових ресурсів, а для податкової оптимізації [5]. Збільшенню 

ролі цього джерела в фінансуванні інноваційної діяльності підприємств 

сприятиме виважена та послідовна державна політика з удосконалення 

інфраструктури фінансових ринків, зменшення витрат при розміщенні цінних 

паперів, вдосконалення вимог щодо прозорості корпоративного управління 

тощо. 

Ще одним малодослідженим але перспективним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності є залучення так званого мезонін-капіталу. Зарубіжна 

практика свідчить про нарощування цього виду фінансування, яке відбувається 
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у різних формах, зокрема так званого субординованого боргу, партисипативних 

кредитів, конвертованих облігацій, «тихої» участі у корпорації, розміщенні 

привілейованих акцій [5]. Ці інструменти в тій чи іншій мірі є своєрідним 

поєднанням боргових інструментів з участю інвесторів у капіталі підприємства. 

Відповідно варіюються і основні атрибути таких інструментів, як то приміром 

терміновість, наявність забезпечення та черговість задоволення вимог 

кредиторів, участь у прибутках чи фіксована дохідність, відповідальність 

вкладеним капіталом за зобов’язаннями корпорації, можливості конверсії боргу 

у власність тощо. 

Перевагами такої форми залучення джерел фінансування є зокрема 

більша підприємницька свобода реципієнта та обмеження втручання 

мезонінного інвестора, збільшення фінансування без розмивання часток 

акціонерів, довгостроковий характер залучення коштів, гнучкість оплати за 

користування капіталом (в разі використання інструментів з плаваючою 

відсотковою ставкою), зменшені вимоги до забезпечення боргу тощо, хоча 

вартість залучення мезонін-капіталу зазвичай є дорожчою порівняно з 

традиційними борговими інструментами [5]. 

В Україні фінансування підприємств за рахунок мезонін-інвестування 

поки що не знайшло достатнього розповсюдження. На заваді цьому стоїть 

нормативна неврегульованість, низька довіра інвесторів до такого виду 

фінансування тощо. Відповідно для транспарентного розвитку мезонінного 

фінансування в Україні необхідно вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення, зокрема прийняття підзаконних актів Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку, створення національного сегменту ринку 

мезонін-фінансування тощо. 

Отже завдання активізації інноваційної діяльності українських 

підприємств вимагає розширення доступних джерел фінансування. 

Альтернативними джерелами залучення коштів для цієї мети можуть стати 

венчурне фінансування, розміщення корпоративних облігацій, мезонін-

фінансування. 
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В умовах трансформації ринкової інфраструктури надання медичних 

послуг, відмови від адміністративного керування фінансуванням закладів 

охорони здоров’я і перехід на визнану у світі модель фінансування – гроші за 

пацієнтом, виникає об’єктивна необхідність побудови дієвого страхового 

захисту населення від ризиків, пов’язаних з втратою здоров’я та системного 

підходу до розгляду й вивчення проблем поєднання обов’язкового та 

добровільного медичного страхування. Розв’язання окреслених проблем 

сприятиме побудові більш раціональної структури медичного обслуговування 

населення та задоволення його потреб в захисті майнових інтересів пов’язаних 

із втратою / погіршенням здоров’я.  

Досвід показує, що найбільших успіхів у вирішенні проблеми зміцнення 

здоров’я населення досягли ті країни, які вбудували в систему охорони здоров’я 

механізми медичного страхування. Вибір того чи іншого варіанта побудови 

системи страхового захисту населення від ризиків втрати / погіршення здоров’я 

залежить від різних політичних, економічних і демографічних умов. 

Універсального вирішення проблем забезпечення населення доступними та 

якісними медичними послугами не існує, однак наблизитися до розв’язання 

даного питання можливо через поєднання механізмів обов’язкового та 

добровільного медичного страхування, самострахування і взаємного 

страхування, що вимагає розгляду комплексного поняття – фінансовий 

механізм страхового захисту здоров’я населення. 

Розглянемо складові, що формують це поняття: фінансовий механізм, 

страховий захист та здоров’я.  

Життя людини – це сукупність багатьох елементів, кожен з яких має свою 

відносну цінність і в залежності від ситуації може бути замінена іншою. Так 

людина може залишатися одинаком – не створюючи сім’ю, користуватися 

громадським транспортом – не маючи змоги придбати автомобіль чи оцінюючи 

економічну недоцільність його придбання, не влаштовуватися на постійну 

роботу – подавшись у фріланс чи жити за рахунок інших, єдиною цінністю, яку 

неможливо замінити чимось іншим є здоров’я. У сучасних реаліях здоров’я є 

цінністю, оскільки є базисом забезпечення якості життя особистості. В 

наукових доробках представлено більш ніж дві сотні визначень поняття 
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«здоров’я» і є предметом наукових розвідок філософів, медиків, економістів, 

соціологів, об’єктом уваги політиків та медичних функціонерів.  

Так, за визначенням ВООЗ здоров’я – стан повного фізичного, психічного 

та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних 

недоліків [1]. Втрата здоров’я у вузькому розумінні (хвороба чи фізична вада) 

може викликати різноманітні соціально-економічні наслідки як для самого 

індивіда, та і для суспільства в цілому. Враховуючи це актуальним є розглядати 

питання про формування фінансового механізму страхового захисту населення 

від ризиків втрати здоров’я та їх наслідків. 

У наукових колах сформувалося дві точки зору на природу фінансового 

механізму, перша полягає в тому, що під ним розуміють функціонування 

фінансів, що виражається в організації, плануванні, управлінні грошовими 

потоками та контролі за процесом формування і використання фінансових 

ресурсів, а друга базується на тому, що це – сукупність форм, методів, 

прийомів, важелів та інструментів [2, 65]. 

Для цілей нашого дослідження досить влучним є трактування 

фінансового механізму авторства О. Д. Василика, як комплексу спеціально 

розроблених і законодавчо закріплених в державі форм і методів створення й 

використання фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку та 

соціальних потреб громадян [3, 104], що підтверджує об’єктивне існування 

фінансового механізму страхового захисту здоров’я населення. 

На разі в економічній літературі не виробленого єдиного підходу до 

визначення поняття «страховий захист», різні автори вкладають в це поняття 

різний зміст. Дещо дивною є ситуація коли дефініція широко використовується 

у страховій науці та практиці страхування і в той же час не має чіткого її 

тлумачення. 

За часів СРСР у вітчизняній страховій науці під страховим захистом 

розуміли систему економічних відносин, спрямовану на попередження, 

подолання, локалізацію руйнівних наслідків стихійних та інших негараздів, а 

також відшкодування завданих збитків в умовах планової економіки. 

Страховий захист включав не лише страхові фонди, що формуються страховим 

методом – шляхом регулярних внесків юридичних та фізичних осіб, але і 

загальнодержавні (централізовані) резервні фонди, децентралізовані страхові 

резервні фонди, які створюються підприємствами та організаціями, а також 

заощадження домашніх господарств (самострахування). 

Проведений аналіз робіт зі страхової тематики дозволяє зробити 

висновок, про те що категорія «страховий захист» досить часто ототожнюється 

із страхуванням, як синонім послуги по здійсненню прямого страхування і 

перестрахування. Ознаками категорії «страховий захист» є: випадковий 

характер настання несприятливої події, вираження збитку в грошовій чи 

натуральній формі, об’єктивна необхідність відшкодування збитку, здійснення 

заходів з попередження і подолання наслідків конкретної несприятливої події. 

Всі ці ознаки притаманні і страховому захисту здоров’я, а основними його 

характеристиками є страховий ризик та страховий інтерес. 
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Наведене вище дає змогу подати наступне визначення поняття 

«фінансовий механізм страхового захисту здоров’я населення» як способу 

впливу підсистеми, котра включає нормативно-правове, адміністративно-

організаційне й інформаційне забезпечення на формування фондів грошових 

коштів для фінансової підтримки громадян у випадку настання ризику 

погіршення/втрати здоров’я шляхом застосування фінансових методів, 

фінансових важелів та інструментів, для фінансування заходів із збереження і 

розвитку біологічних, фізіологічних, психологічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості 

активного життя. 

Таким чином, здійснена на основі системного підходу, теоретична 

концептуалізація поняття «фінансовий механізм страхового захисту здоров’я 

населення» сприятиме виробленню адекватного підходу до формування і 

використання коштів страхових фондів для ефективного функціонування 

системи медичного страхування. 
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Страховий ринок може успішно функціонувати лише при виконанні 

кількох умов, по перше, наявності попиту на страхові послуги зі сторони 

споживачів (страхувальників), по друге, присутності на ринку спеціалізованих 

установ, що надають такі послуги і, по третє, високий рівень якості цих послуг, 

що формує ступінь довіри до інституту страхування зі сторони юридичних та 

фізичних осіб (наявних та потенційних страхувальників). 

Сьогоденні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного транспорту потребують 
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здійснення заходів із їх осучаснення з метою забезпечення ефективності даного 

виду страхування та високого рівня довіри страхувальників до надавачів таких 

послуг. 

Обов’язковість страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів передбачено Законом України «Про 

страхування». У 1996 році Кабінетом Міністрів України було прийнято 

постанову про впровадження з 1 січня 1997 року обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів, проте, цей вид 

страхування не набув поширення серед автовласників. Основною причиною 

відсутності цікавості до даного виду страхування  було не розуміння більшістю 

автовласників економічної природи даного виду страхування та й не 

передбачення покарання за відсутність полісу. Однак ситуація змінилася із 

введенням змін до Правил дорожнього руху та прийняттям Закону №1961-IV 

«Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року із змінами внесеними із 

змінами внесеними законом N 3045-VI від 17.02.2011 [1]. 

Запровадження обов’язкової форми страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) 

насамперед, пов’язане з необхідністю компенсації шкоди, заподіяної життю, 

здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

та захисту майнових інтересів страхувальників [1]. Поряд з обов’язковою 

формую проведення даного виду страхування існує й добровільна, яка є 

доповнення до обов’язкової та використовується з метою більш повного 

захисту власника транспортного засобу – потенційного заподіювача шкоди від 

можливих фінансових претензій потерпілих у майбутньому. 

Формування механізму страхового захисту переслідувало досягнення 

таких цілей [2]: 

 створення умов для участі у дорожньому русі добре інформованого та 
відповідального водія на технічно справному автомобілі; 

 стимулювання водіїв – страхувальників до дотримання правил БДР та 
підвищення рівня страхової культури; 

 при настанні ДТП своєчасне забезпечення постраждалим максимально 
можливу компенсацію шкоди, завданої їх здоров’ю і майну.  

За основу даного виду страхування взято європейську Зелену картку, 

основні принципи якої і було скопійовано при розробці національної 

нормативної бази, що врегульовує відносини у сфері страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного транспорту. 

Однак існують певні вітчизняні особливості цього виду страхування:  

 поліс виписується на забезпечений автомобіль – відсутня прив’язка до 
водія (вік, водійський стаж, кількість водіїв, які мають право кермувати 
забезпеченим авто – не враховується); 

 умови страхування, у т.ч. розміри базового платежу і коригуючи 
коефіцієнтів, розробляються і затверджується державою. 

 обов’язковою умовою для отримання ліцензії на проведення 
ОСЦПВВТЗ є членство в Моторно (транспортному) страховому бюро України 
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(МТСБУ) (об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування 
відповідальності власників автотранспорту за шкоду, заподіяну третім особам).  

Законом передбачено укладання двох видів договорів:  

 внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності – діють виключно на території України;  

 договори міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності – набувають чинності на території країн-членів між народної 
системи автомобільного страхування «Зелена картка», зазначених у таких 
договорах. Факт укладання такого договору підтверджується відповідним 
сертифікатом «Зелена картка», визнаним і чинним у країнах-членах. 

Нерезиденти при в’їзді на територію України на власному транспортному 
засобі, який місцем реєстрації має іншу країну, зобов’язаний на час 
перебування на території нашої держави придбати сертифікат міжнародного 
автомобільного страхування «Зелена картка» або укласти внутрішній договір 
страхування цивільно-правової відповідальності. 

Аналогічний обов’язок виникає і у громадян України, які на 
зареєстрованому в Україні транспортному засобі, що належить їм на праві 
власності, в’їзджають до країн-членів міжнародної системи автомобільного 
страхування «Зелена картка».  

Згідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 №3470 від 
лютого 2016 року страхові суми за внутрішніми договорами обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності затверджено у розмірах [3]: 

 за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – 200 000 грн на одного 
потерпілого, незалежно від кількості потерпілих – еквівалент 6250 євро; 

 за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 100 000 грн на одного 
потерпілого (еквівалент – 3125 євро), але не більш ніж 500 000 грн за одну 
страхову подію; 

 за європротоколом до 50 тис. грн. 
Але порівняно із сумами компенсацій, встановленими законодавством 

тих же країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена 
картка» такі суми є мізерними (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розміри премій та ліміти страхових виплат за обов’язковим страхуванням 

відповідальності автовласників в країнах ЄС, млн євро 

Вид виплат / платежів 
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страхова премія 1063 724 д/в д/в д/в д/в 474 14,9 

за шкоду завдану здоров’ю  7,5 д/в 5 5 д/в 5 5 0,00625 

за майнову шкоду 0,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00313 

Джерело: побудовано автором за даними [4] 
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Ще одним із недоліків вітчизняної системи ОСЦПВВНТЗ є 
недосконалість процедури врегулювання збитків, а саме: 

 за відшкодуванням збитків потерпілий має звертатися до компанії 
винуватця, по перше, це не завжди зручно, а по, друге, компанія страхувальника 
може бути неплатоспроможною; 

 не дотримання страховиками термінів для здійснення виплат, 
передбачених Законом; 

 розмір розрахованого збитку, здійснений страховиком, досить часто 
значно нижчий від розрахунку здійсненого експертом-оцінювачем. 

Напрямами вирішення означених недоліків є: 

 широке впровадження системи прямого врегулювання збитків (працює 
в тестовому режимі запрацювала з 1 травня 2016 року); 

 розрахунок і затвердження адекватного розміру базового страхового 
платежу; 

 приведення у відповідність лімітів за шкоду заподіяну здоров’ю та 
майну до сучасних розмірів витрат на лікування (поховання) та відновлення 
пошкодженого майна; 

 здійснити прив’язку вартості страхового полісу до водія, 
використовуючи для розрахунку страхового платежу інноваційні технології, 
наприклад, телематику. 
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У ринковій економіці страхування, з одного боку є способом захисту 

бізнесу і певного рівня добробуту громадян, а з іншого – діяльністю, що носить 
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комерційний характер, тобто здійснюється з метою отримання прибутку 

шляхом залучення коштів юридичних та фізичних осіб в якості страхових 

премій за надані страхові послуги з подальшим вкладенням коштів страхових і 

вільних резервів у об’єкти матеріального виробництва, цінні папери, банківські 

депозити, нерухомість, дорогоцінні метали та інші дохідні види вкладень. Це 

вимагає від страхових компаній особливої уваги до організації власних фінансів 

з метою забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності. 

Питання організації фінансів страховика представляє інтерес, тому що без 

всебічного розуміння глибинної характеристики фінансів страховика 

неможливо здійснювати ефективне управління страховиком. Під організацією 

фінансів страхових компаній розуміють форми, методи, способи формування та 

використання фінансових ресурсів страховика, здійснення контролю за їх 

достатністю для виконання страхових і не страхових зобов’язань та задля 

досягнення поставлених цілей. 

О. Гаманкова наголошує, що організація фінансів страховика – це 

організація управління грошовими перерозподільними відносинами між 

страховою компанією та її контрагентами; організація та управління рухом 

грошових коштів страховика та його капіталу в чинному правовому середовищі 

з метою забезпечення фінансової стійкості страховика і максимізації його 

прибутку або збільшення вартості компанії [1]. 

Практика страхового бізнесу показує, що існуюча організація фінансів 

страховика на сьогодні загалом є прийнятною проте з певними специфічними 

особливостями.  

Особливості управління фінансами страхових компаній в першу чергу 

визначаються специфікою страхування як виду підприємницької діяльності, по 

друге – статусом страховиків як фінансових установ, що здійснюють 

підприємницьку діяльність у сфері надання фінансових послуг. 
Специфічними рисами страхової діяльності є:  

 належність до галузей сфери нематеріального виробництва, що 
зумовлює відсутність у процесі кругообігу капіталу стадії виробництва і капітал 
протягом всього обороту перебуває виключно у грошовій формі; 

 існування страхового інтересу в учасників страхових відносин, 
обумовленого наявністю ризику; 

 спочатку відбувається акумуляція коштів, що надходять від 
страхувальників, у вигляді необхідного страхового фонду, виключне призначення 
якого – оплата збитків завданих наслідками страхових випадків і лише після 
цього страхова організація здійснює витрати, пов’язані з компенсацією збитків за 
укладеними договорами страхування; 

 забезпечення еквівалентності відносин страхувальника і страховика при 
одночасному забезпеченні прибутковості страхової діяльності. 

 первинним видом діяльності страховика є продаж страхових послуг, 
вторинним (похідним) – інвестиційна діяльність; 

 розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів у 
законодавчо дозволені види активів та у максимально санкціонованих розмірах; 

 компенсація збитків юридичним і фізичним особам від реалізації 
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ризиків на випадок настання яких надавався страховий захист; 

 наявність технічних та нетехнічних ризиків, а притаманний підвищений 
ризик страхової діяльності вимагає регулювання законодавчими і нормативними 
актами. 

 розклад та вирівнювання збитків у часі і просторі, поверненість 
акумульованих у страховий фонд страхових премій через систему виплат за 
тарифний період. 

Сутність фінансів страховиків, особливості їхньої організації та 

управління ними слід розглядати, беручи до уваги сутність децентралізованих 

фінансів взагалі та враховуючи, зокрема, специфіку страхової діяльності. 

Підходи до визначення категорії «фінанси підприємств» наведені в таблиці, 

необхідність дослідження цієї категорії зумовлена потребою у заповненні 

прогалин фінансової науки щодо змісту поняття «фінанси страхової компанії». 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «фінанси підприємств» 
 

Джерело Визначення 

А. М. Поддєрьогін 

[2, с. 6] 

Економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, 

формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів 

суб'єктів господарювання в процесі відтворення 

О. С. 

Філімоненков 

[3, с. 71] 

Система грошових відносин, що виникають у процесі отримання і 

розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання 

відповідних фондів грошових коштів 

В. М. Опарін 

[4, с. 75] 

Сукупність обмінно-розподільних відносин, що виникають на під-

приємстві в процесі формування, розміщення і використання фінансових 

ресурсів, здійснення витрат, отримання і розподілу доходів 

О. Р. Романенко 

[5, с. 67] 

Економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, 

формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів на 

мікроекономічному рівні в процесі відтворення 

П. В. Колчіна 

[6, с. 7] 

Система фінансових або грошових відносин, що виникають в процесі 

формування основного і оборотного капітанів, фондів грошових коштів 

організації (підприємства) і їх використання 
 

Враховуючи суть фінансів підприємств та специфіку страхової діяльності 

О. О. Гаманкова визначає фінанси страхових організацій як «економічні 

відносини у грошовій формі, які опосередковують кругообіг грошових коштів 

страховиків з метою забезпечення статутної діяльності і пов’язані з рухом 

грошових потоків, капіталу, розподілом та використанням доходів і грошових 

фондів страхових організацій» [1, с. 16].  

Н. Г. Нагайчук зазначає, що «фінанси страхової компанії – це економічні 

відносини пов’язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і 

використанням доходів і фондів страховика для забезпечення страхового 

захисту страхувальників, прибутку засновників та достатнього фінансового 

забезпечення власного функціонування (господарської діяльності страхової 

компанії)» [7, с. 35]. 

На думку авторів навчального посібника [8, с. 11] фінанси страхових 

організацій – сукупність економічних відносин, регульованих державою, 
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пов'язаних з формуванням і використанням грошових коштів страховика в 

процесі його господарської діяльності. 

Таким чином, фінанси страхових організацій – це регульовані державою 

економічні відносини у грошовій формі, які виникають у процесі формування, 

розподілу та використання фінансових ресурсів страховика з метою 

забезпечення його статутної діяльності, власного розвитку та інтересів 

засновників. З цього слідує, що об’єктом управління фінансами страхових 

організацій є грошові відносини, пов’язані з одержанням доходів і накопичень, 

їх розподілом, а також  формуванням і використанням відповідних грошових 

фондів страховиків. 
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Розвиток світової економіки проявляється у постійному ускладненні 

зв’язків між її структурними елементами та підвищенні ролі глобального ринку 

цінних паперів у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Зростання рівня 

інтернаціоналізації виробництва, розвиток міжнародної торгівлі,  поглиблення 
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економічних зв’язків між національними ринками та фінансова глобалізація 

обумовлюють потребу в нових інструментах інвестування та мінімізації 

ризиків. Одним з таких інструментів є деривативи. 

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право та / або 

зобов’язання придбати чи продати в майбутньому цінні папери, матеріальні або 

нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах [1]. 

За кордоном ринок деривативів є достатньо розвиненим. Так, за даними 

Банку міжнародних розрахунків у грудні 2017 року вартість укладених на 

міжнародному ринку ф’ючерсних контрактів становила 33 653 млрд дол. США, 

а опціонів − 47 378 млрд дол. США. Головними учасниками ринку деривативів 

виступають країни Європи, Північної Америки, Азії та Тихого океану [2]. 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, відсутність 

ліквідного біржового ринку і стратегії його розвитку, все ж на фондових біржах 

здійснюються операції з цінними паперами. Згідно даних Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), загальний обсяг 

біржових контрактів з цінними паперами за 2014–2016 роки склав 

1 346 762,91 млн грн. Лідером з укладених біржових контрактів є ПАТ 

«Фондова біржа «Перспектива» із загальною сумою 984 281,06 млн грн, 

аутсайдером –  ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» із загальною сумою 179,82 млн 

грн. 

Відмітимо, що у цілому на українському фондовому ринку функціонує 

вісім фондових бірж, такі як ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», ПАТ 

«Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», 

ПАТ «Українська фондова біржа», ПАТ «Українська біржа», ПАТ «Київська 

міжнародна фондова біржа», ПрАТ «ФБ» Універсальна», ПАТ «Фондова біржа 

«Іннекс». 

У структурі торгів на фондовому ринку України частка операцій з 

деривативами у 2014–2017 роках залишалася доволі незначною – у середньому 

1,66 %. Проаналізуємо динаміку обсягу торгів деривативами на ринку цінних 

паперів у вказаному періоді (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу торгів деривативами на ринку цінних паперів 

України у 2014–2017 роках, млн грн 
Джерело: складено автором на основі даних [3] 
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Протягом 2014–2016 років спостерігався даунтренд в обсягах торгів 

деривативами, які скоротилися на 8 421,06 млн грн або на 87,61%. Це пов’язано 

з різними економічними (девальвація гривні до міжнародних валют, інфляційні 

процеси, відтік зарубіжних інвесторів), політичними (політична нестабільність 

у країні), соціальними (зубожіння населення, зменшення прибутку бізнесу 

через значний податковий тягар) та іншими факторами. Однак, за результатами 

2017 року відбулося суттєве збільшення (у 4,23 рази) обсягів торгів 

деривативами порівняно з 2016 роком. 

З табл. 1 видно, що серед організаторів торгівлі деривативами лідером є 

ПАТ «Українська біржа» (4 368,46 млн грн), аутсайдерами – ПАТ «Фондова 

біржа ПФТС», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ПАТ 

«Українська фондова біржа», ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа», ПАТ 

«Фондова біржа «ІННЕКС» (обсяг біржових контрактів за відповідний період 

дорівнює 0 млн грн). 

Таблиця 1 

Обсяг торгівлі деривативами в Україні 

протягом 2016–2017 рр., млн грн 

Фондова біржа 2016 2017 

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 0,14 1455,24 

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 0,00 0,00 

ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 0,00 0,00 

ПАТ «Українська фондова біржа» 0,00 0,00 

ПАТ «Українська біржа» 1190,25 3178,21 

ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» 0,00 0,00 

ПрАТ «ФБ» Універсальна» 0,00 398,60 

ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» 0,00 0,00 

Всього 1190,39 5032,05 

Джерело: складено автором на основі даних [3] 
 

На підставі даних табл. 2 маємо змогу визначити, що основні обсяги 

торгів деривативами відбуваються на біржовому ринку (у 2014–2016 рр. – 

17 700 млн грн, що складає 99,05% від загального обсягу торгів деривативами), 

який користується більшою довірою і контролюється державними органами 

влади. Однак відмітимо, що протягом аналізованого періоду обсяги торгів на 

позабіржовому ринку демонстрували тенденцію до зростання. 

Таблиця 2 

Обсяги торгів деривативами на біржовому та позабіржовому ринках 

у 2014–2016 рр. [3] 

Вид ринку 

2014 2015 2016 

млн грн % млн грн % млн грн % 

Позабіржовий ринок 10 0,10 40 0,68 120 5,00 

Біржовий ринок 9590 99,90 5830 99,32 2280 95,00 

Разом 9600 100,00 5870 100,00 2400 100,00 
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З табл. 3 видно, що у 2017 році на фондовому ринку найбільшим попитом 

користувались ф’ючерсні контракти на тройську унцію золота (62,78%), а друге 

місце посіли строкові контракти на курс валют (26,02%). 

Таблиця 3 

Структура торгів з деривативам за 2017 рік [3] 

Вид деривативу 
Кількість 

контрактів, шт 

Сума, млн 

грн 

Частка, 

% 

Ф’ючерсний контракт на тройську унцію золота 545 179,58 62,78 

Ф’ючерсний контракт на курс валют 435 74,42 26,02 

Ф’ючерсний контракт на Індекс УБ 155 4,67 1,63 

Ф’ючерсний контракт на ціну сорту BRENT 319 27,37 9,57 

Всього 1454 286,03 100,00 

 

При цьому операції майже в однаковій мірі здійснювалися як фізичними, 

так і юридичними особами (табл. 4). Разом з цим лише невелика кількість 

юридичних осіб впливають на 50,93% обсягів торгів. При цьому у 2017 році 

найбільша середньозважена позиція за біржовими контрактами з ф’ючерсів 

спостерігалися у юридичних осіб – 167 тис. грн (50% загального обсягу), 

найменша – у торговців з цінними паперами (24 тис. грн або 7%). 

Таблиця 4 

Структура торгів з деривативам за типами учасників угод [3] 

Вид особи Унікальна кількість осіб Частина торгів (%) 

Юридична особа 3 50,93% 

Юридична особа нерезидент 2 0,10% 

Фізична особа 83 48,27% 

Торговець цінними паперами 3 0,70% 

Всього 91 100% 

 

Варто зазначити, що основними перешкодами на шляху розвитку ринку 

деривативів в Україні є відсутність чіткого законодавства в регулюванні 

біржового ринку; наявність обмежень щодо кількості базисних активів 

(дозволяється лише три види базових активів: цінні папери, товари або кошти, а 

також відсутні непокриті деривативи); обмеження щодо емітентів деривативів; 

низький рівень ліквідності; натомість значний рівень спекулятивної діяльності; 

висока волатильність курсів цінних паперів, які перебувають в обігу [4]. 

Отже, можна зазначити такі основні фактори та завдання, що 

сприятимуть розвитку ринку деривативів [4]: 

 законодавче удосконалення регулювання ринку деривативів; 

 стабільне економічне зростання держави; 

 забезпечення конкурентного середовища серед організаторів торгівлі; 

 дослідження і в майбутньому впровадження зарубіжного досвіду 
розвитку ринку деривативів;  
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 стимулювання до зросту інтересів господарюючих суб’єктів до 
механізмів страхування ризиків; 

 реклама переваг деривативів, про простоту і надійність їх використання. 

Отже, здійснивши загальний огляд ринку деривативів України, 

зазначимо, що незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, фондові 

біржі здійснюють активну діяльність на фондовому ринку, що є важливою 

передумовою для фінансового розвитку держави загалом. Ринок деривативів 

поступово набирає оберти, що сприятиме в недалекому майбутньому 

стабільному економічному розвитку. Одною з головних умов поштовху ринку 

деривативів є подолання основних проблем, що зазначені вище. Відповідно, 

при здійсненні запропонованих заходів, ми зможемо сприяти розвитку ринку 

деривативів, що принесе значні фінансові прибутки як господарюючим 

суб’єктам, так і державі у вигляді податків. 
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Ефективне функціонування страхових відносин і страхової системи в 
цілому пов’язано з розробкою і впровадженням прогресивних новітніх засобів в 
страхуванні. Вони створюються з метою збільшення продуктивності і 
інноваційного імпульсу для розвитку бізнесу у сфері страхування, залученні все 
більше нових клієнтів, забезпеченні доступності та заощадженні часу для 
кожного клієнта щодо використання страхових продуктів. Таким інноваційним 
продуктом на сьогоднішній день виступає страхова телематика. 

Страхова телематика – це страховий продукт, який має індивідуальний 
характер для кожного клієнта, основою якого є формування особистого 
тарифного плану зі зменшеною ціною страхування, який містить дані про 
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кожного автовласника, в тому рахунку і про стиль керування, кількості поїздок 
і ставленні до авто [1]. 

Як відомо, вартість страхового поліса може залежати від таких факторів 
як стаж керування транспортним засобом, марка і модель автомобіля, кількість 
дорожньо транспортних пригод, ризики угону авто та інше. Володіючи такими 
даними, страхова установа могла б істотно знизити свої ризики. Для водія ж це 
вигідно тим, що за умови безпечного керування автомобілем, вартість 
страхового поліса для нього була б значно нижчою.  

Страхова телематика містить такі складові: 

 обладнання для автомобіля (встановлюється в автомобіль для збору 
інформації про стиль водіння та статистику використання);  

 мобільний додаток (встановлюється на смартфон клієнта з ОС Android 
або iOS для візуалізації та передачі даних для обробки); 

 платформа обробки даних (збір статистичної інформації та розрахунок 
аналітики); 

 веб-портал для страхової компанії (перегляд аналітичної інформації [1]. 
Вище зазначені складові допомагають страховим компаніям отримати 

достовірну інформацію про автомобіль, його власника і в подальшому 
визначити чи є можливість надавати знижку у полісі КАСКО страхувальнику. 

Додатково страхувальник може отримати послуги: 

 дистанційну діагностику – контроль викиду вуглекислого газу і аналіз 
стану основних вузлів машини; 

 безпеку – аварійний датчик, що спрацьовує в момент небезпеки і 
передає сигнал службам порятунку; 

 навігацію – допомога водію в установці маршруту; 

 управління автопарком – відстеження місцезнаходження і моніторинг 
транспорту [2]. 

Страхова телематика – інноваційний продукт, що прийшов на зміну 
традиційному виду автострахування, який не враховує такий головний елемент 
як стиль керування автомобілем, що не дозволяє об’єктивно, кількісно і якісно 
оцінити ризики пов’язані з використанням кожного відповідного транспортного 
засобу. За допомогою страхової телематики зменшуються одні з важливих 
ризиків пов’язаних із дорожньо транспортними пригодами, за рахунок 
формування відповідної культури акуратного керування транспортним засобом. 

Завдяки інноваційним технологіям страхова компанія в момент настання 
страхового випадку веде зворотню комунікацію з клієнтом і працює на 
випередження, допомагаючи своїм клієнтам у складних ситуаціях. 
Страхувальник отримує якісний сервіс та швидке врегулювання ситуації, 
закінчення розгляду справи та інших бюрократичних процесів. 

У той час як українські страховики ще міркують, світовий ринок, 
прискорюваний технологічним прогресом, не чекає. В Україні використання 
технологій страхової телематики знаходиться на початковому етапі. 
Страховикам треба бути готовим до роботи з величезними масивами інформації 
від «чорних ящиків» (серверів), мати потужний бек-офіс, і, звичайно ж, 
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спеціалізоване програмне забезпечення, а не просто звичайний Excel. Тому для 
успішного впровадження телематики в Україні потрібні час і апробація [1]. 

Зазначимо головні переваги страхової телематики: 

 урегулювання збитків у більшості випадків без довідок з 
компетентних органів; 

 необмежений сервісний пакет за додатковими опціями (евакуація при 
пошкодженні, при дорожньо транспортній пригоді, технічна допомога, 
страховий асистент тощо); 

 онлайн-допомога та сповіщення органів порятунку при пошкодженні 
автомобіля [3]. 

Поряд з перевагами страхова телематика має і ряд недоліків: 

 вона не враховує психічну складову водія, тобто відповідно до 
ситуації, яка може скластися, може відбутися зміна стилю керування 
автомобілем, яка не відповідає попередньому результату;  

 ризик втрати інформації про страхувальників через неправомірні дії 
хакерів. 

Отже, прерогативом провідних страхових компаній є використання 
новітніх засобів і продуктів у страхуванні, а у першу чергу такого продукту як 
страхова телематика. Страхова телематика виступає істотною перспективою як 
для страховиків так і для страхувальників, що забезпечує потреби обох сторін.  
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В умовах сьогодення основним завданням в державному управлінні щодо 
підвищення рівня соціального та економічного розвитку є виконання 
пріоритетних завдань та створення налагодженої, збалансованої, раціональної 
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системи видатків бюджету України. Актуальність теми дослідження зумовлена, 
насамперед, тим фактом, що при обмежених фінансових ресурсах в Україні 
необхідна оптимізація складу та структури видатків Державного бюджету 
України. Варто зазначити, що пошуком шляхів оптимізації видатків з 
державного бюджету займалися такі вчені, як В. П. Кодацький, М. В. Ливдар, Т. 
В. Жибер, В. О. Степанова. Однак, залишаються невирішеними проблеми щодо 
раціонального розподілу видаткової частини державного бюджету. 

Метою дослідження є оцінка ефективності управління видатками 

бюджету та визначення оптимального рівня розподілу бюджетних коштів. 

Держава виконуючи свої функції та завдання прагне до раціонального 

розподілу видатків і доходів, але вагома частина видатків залишаються 

неефективними, так само послаблюється зв’язок між стратегічними цілями 

уряду і бюджетними програмами, оскільки багато з них практично не зазнають 

змін і фінансуються з державного бюджету рік у рік без належної оцінки їх 

ефективності та доцільності. Зміну видаткової частини бюджету України 

протягом 2007–2018 рр., можна розглянути на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Динаміка видатків державного сектору  у 2007–2018 рр., 

у % від ВВП [2] 

Як видно з наведених на рис. 1 даних, починаючи з 2007 р. до 2010 р. 

помітна тенденція значного зростання видатків державного сектору (на 7%) та 

зменшення реального росту ВВП. 

Щодо теперішньої ситуації у держбюджеті на 2018 рік закладено 

991,7 млрд грн видатків, що майже на 18% більше, ніж минулого року. 

Найбільшими змінами видаткової частини проекту бюджету у 2018 році є 

зростання витрат на економічну діяльність (+0,3 в.п. ВВП), підтримання 

громадського порядку (+0,4 в.п. ВВП) та загальнодержавні функції (+0,2 в.п. 

ВВП) в порівнянні з 2017 р. 

Загалом шляхи оптимізації видатків Державного бюджету України можна 

поділити на дві групи: структурні та організаційні. 
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Рис. 2. Заходи оптимізації видатків державного бюджету України 

 

Організаційні заходи в наш час займають особливе місце. Серед цих 

заходів важливе значення для оптимізації видатків Державного бюджету 

України мають такі:  

 організація державного контролю за використанням бюджетних 
ресурсів;  

 затвердження обґрунтованого та збалансованого бюджету;  

 оптимізація мережі виконавців всіх  бюджетних програм; 

 узгодженість бюджетного і фіскального законодавства стосовно тих 
норм, які забезпечують баланс дохідної та видаткової частини;  

 перехід від бюджетного планування до бюджетного прогнозування 
[2]. 

Структурні заходи займають основне місце в процесі оптимізації складу 

видатків Державного бюджету.  

Таблиця 1 

Основні шляхи оптимізації видатків в різних сферах застосування [2] 

Сфера 

застосування 
Шляхи оптимізації Наслідки реалізації 

Управління 

зменшення до оптимального рівня 

видатків на утримання органів 

державної влади, судів, 

прокуратури, а також 

упорядкування структури 

названих органів 

проведення реформи 

правоохоронної системи дозволить 

заощадити до 0,6% ВВП за умови 

приведення кількісних та якісних 

параметрів до міжнародно 

визнаних стандартів 

Економічна 

діяльність 

оптимізація видатків державних 

підприємств,часткова 

приватизація підприємств 

державної власності 

широке впровадження системи 

державних закупівель Prozorro 

дозволить заощаджувати державі  

близько 0,4 % ВВП 
   

 

Заходи оптимізації видатків державного бюджету  

Структурні 

У сфері управління 

У соціальній сфері 

У сфері економічної 
діяльності 

Організаційні 

Державний контроль 

Мережа виконавців 

Перехід від бюджетного 
планування до прогнозування 
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Закінчення табл. 1 

Сфера 

застосування 
Шляхи оптимізації Наслідки реалізації 

Соціальна 

перегляд пільг, поширення 

платних послуг, перегляд рівня 

мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму 

перегляд та оптимізація  витрат на 

соціальний захист та пенсійне 

забезпечення може скоротити 

щорічні державні витрати  

принаймні на 1 % ВВП 

 

Отже, зменшення рівня видатків на вище згадані сфери дозволить 

спрямувати кошти у галузі, яким необхідні інвестиції для ефективного 

економічного розвитку з метою забезпечення високого рівня соціального 

захисту та життя населення.  

Таким чином, проведення зазначених заходів сприятиме оптимізації 

видатків Державного бюджету України та дозволить впровадити ефективну 

податково-бюджетну політику, в якій буде враховано досвід розвинутих країн 

світу, що в кінцевому підсумку дасть можливість зменшити дефіцит 

Державного бюджету України. 
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Управління дебіторською заборгованістю є одним з найважливіших 

елементів управлінської діяльності на підприємстві. В умовах сьогодення 
українські підприємства стикаються з проблемами ефективного управління 
дебіторською заборгованістю. Неефективні та хибні рішення керівництва та 
управлінського персоналу призводять до гальмування нормальної діяльності. 
Актуальність цього питання значною мірою залежить від наявності 
ефективного механізму управління цим видом заборгованості. 

Проблемні питання створення механізму управління дебіторською 
заборгованістю висвітлено в працях таких провідних науковців, як: М. Д. Білик, 
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В. С. Бєлозерцев, Т. А. Бутинець, В. О. Гуня,  Н. М. Малюга, С. І. Корецький 
Л. О. Коваленко, И. А. Бланк , Г.Є. Ямненко та ін. 

Дебіторська заборгованість є одним з складових елементів оборотних 
активів підприємства і, як правило, займає вагому частку в загальній валюті 
балансу. Слід зазначити, що на сьогоднішній день відсутнє єдине наукове 
визначення сутності поняття «дебіторська заборгованість». Так, згідно з 
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» – це сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату [3]. Відповідно механізм управління дебіторською 
заборгованістю – це  комплекс послідовних дій впливу на обсяги дебіторської 
заборгованості з використанням певних методів та інструментів. 

З урахуванням вищезазначеного, механізм управління дебіторською 
заборгованістю підприємства пропонуємо представити наступним чином 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм управління дебіторською заборгованістю [4] 

 
Нижче наведений механізм управління дебіторською заборгованістю 

містить у собі такі компоненти, як: цілі управління, об’єкт і суб’єкти 
управління, принципи та методи управління. При цьому, враховуються 
внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на стан дебіторської 
заборгованості підприємства.  

Наведені складові механізму мають забезпечити цілеспрямований  вплив 
на обсяг дебіторської заборгованості для досягнення оптимального розміру та 
структури дебіторської заборгованості, зростання обсягів продажу та 
максимізації прибутку. 

Об’єктом управління дебіторською заборгованістю є загальний обсяг 
дебіторської заборгованості, що сформувалася на рівні підприємства. 
Суб’єктами управління можуть бути як окрема особа (для малих і середніх 
підприємств), так і спеціальні підрозділи, що займаються управлінням 
дебіторською заборгованістю. На мою думку, здійснювати управління 
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дебіторською заборгованістю підприємства мають бухгалтерський, 
маркетинговий, кредитний, юридичний відділи співпрацюючи між собою.  

Основними завданнями управління дебіторською заборгованістю є: аналіз 

інформації про покупців підприємства, визначення ступеня ризику 

неплатоспроможності покупців, визначення потенційного кола дебіторів, 

контроль розміру і структури дебіторської заборгованості, забезпечення високої 

швидкості обороту дебіторської заборгованості, виявлення величини впливу 

дебіторської заборгованості на прибуток та поточну платоспроможність і 

ліквідність активів підприємства, розробка політики і процедури стягнення 

боргів, контроль простроченої та безнадійної заборгованості. 

На достовірний результат управління дебіторською заборгованістю 

підприємства впливають багато факторів, врахування яких має великий вплив 

на функціонування підприємства. Такі  фактори можна поділити на зовнішні, 

які не залежать від підприємства та внутрішні, на які підприємство може 

впливати.  

До зовнішніх факторів можна віднести економічну ситуацію в державі, 

грошово-кредитну політику Національного банку України, рівень інфляції, 

ставка кредитування, стан фінансового ринку, рівень податкового 

навантаження, специфіку галузі підприємства, насиченість обсягу ринку, попит 

на продукцію, що випускається, наявність конкурентів у галузі [2]. 

Внутрішні фактори: організаційна структура, ефективність маркетингової 

та боргової політики підприємства, величина виробничого циклу, особливості 

технологічного процесу, якість організації бухгалтерського та управлінського 

обліку підприємства та контрагентів, наявність окремого підрозділу 

моніторингу та контролю за дебіторською заборгованістю, кваліфікаційний 

рівень працівників, кількість та склад дебіторів, платоспроможність та платіжна 

дисципліна контрагентів [2]. 

Процес управління дебіторською заборгованістю полягає в реалізації 

певних функцій, які представлені комплексом управлінських дій суб'єкта 

відносно об'єкта управління. Основною функцією, на мою думку  є контроль. 

Постійний контроль та моніторинг за поточним обсягом дебіторської 

заборгованості підприємства та структурування її за термінами погашення, 

дасть можливість чітко організувати роботу підприємства щодо повернення 

дебіторської заборгованості. 

Важливо також постійно порівнювати рівень дебіторської та 

кредиторської заборгованості на підприємстві. Перевищення дебіторської 

заборгованості може спричинити зниження фінансової стійкості підприємства 

та залучення додаткових джерел фінансування. У разі перевищення 

кредиторської заборгованості створюється загроза неплатоспроможності 

підприємства. 

Важливим компонентом механізму управління дебіторською 

заборгованістю є наявність якісного інформаційного забезпечення. Своєчасна 

та достовірна інформація сприяє упорядкуванню інформації, дозволить 

здійснювати всебічний аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства. 

Інформаційною базою для управління дебіторською заборгованістю є первинні 
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дані облікових документів про кожного покупця, суму їхнього боргу і терміни 

його виникнення. 

У процесі управління дебіторською заборгованістю з метою підвищення 

платоспроможності підприємства можуть використовуватись такі методи її 

рефінансування: факторинг; форфейтинг; облік векселів, виданих покупцями 

продукції; застава; послуги аутсорсингових компаній; реструктуризація 

заборгованості. 
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У сучасних умовах розвитку економічних процесів, проблема управління 

необоротними активами набуває великого значення для всіх підприємств 

України. Необоротні активи, які були сформовані на початковому етапі 

діяльності підприємства, вимагають постійного управління ними з метою 

підвищення ефективності їх використання. 

Проблеми управління необоротними активами підприємства 

розглядалися багатьма провідними вітчизняними вченими-науковцями, серед 

яких Л. С. Крута, Т. С. Гайдучок, О. П. Павленко, І. В. Терлецька, 

Д. О. Грицишен, О. А. Євтушенко, Н. І. Самбурська, І. Б. Швець та ін. 

Виділяють 4 етапи управління у процесі яких необоротні активи 

формуються, використовуються, оновлюються та вибувають.  

На першому етапі проводиться управління процесом формування 

необоротних активів, визначаються джерела, тобто складові за допомогою яких 
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необоротні активи надходять на підприємства, дане питання регулюється 

Господарським кодексом України [2].  

Формування необоротних активів здійснюється за рахунок: 

 придбання необхідних основних засобів;  

 будівництво нових споруд;  

 грошові та матеріальні внески засновників;  

 оперативний і фінансовий лізинг; 

 капітальні вкладення та дотації з бюджетів; 

 надходження від роздержавлення та приватизації власності. 

Придбання необхідних необоротних активів – янайпоширеніший спосіб 

отримання об’єктів необоротних активів. При придбанні необоротних активів 

доцільно відмітити основні параметри, які являються ключовими, 

систематизувавши їх та обґрунтувавши, дослідивши поетапність застосування, 

призведе до придбання економічно-вигідного активу. 

Будівництво здійснюють господарським або підрядним способом. За 

рахунок майнових внесків (вступних, членських, цільових тощо) учасників 

формується майно об’єднання підприємств [1, с. 58].  

На другому етапі потрібно проводити управління використання 

необоротних активів, яке має важливе значення для розвитку діяльності 

підприємства, оскільки збільшується економічний потенціал і виробничі 

можливості галузі, підвищується технічний рівень виробництва та 

збільшуються темпи зростання продуктивності праці, поліпшення якості 

промислової продукції та інших показників. Збільшення екстенсивного 

завантаження в межах календарного фонду часу включає такі складові, як 

скорочення простоїв машин та обладнання, підвищення коефіцієнту змінності 

роботи виробничого обладнання, зниження кількості недіючого і прискорення 

виведення з експлуатації непотрібного і зайвого обладнання.  

Процес використання необоротних активів включає такі етапи: 

 збільшення екстенсивного завантаження;  

 підвищення інтенсивного навантаження; 

 автоматизація та механізація виробництва;  

 вибір правильних методів амортизації; 

 застосування прогресивних форм організації та управління 
виробництвом. 

Третім етапом проведення управління необоротними активами 

підприємствах слід відмітити процес оновлення, який являється наслідком 

інтенсивного відтворення та використання діючих необоротних активів 

підприємства. Ці процеси сприяють постійному підтримуванню належного 

технічного рівня кожного підприємства та дають змогу збільшувати обсяг 

виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати 

собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на 

обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і 

прибутковість.  
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На даному етапі слід проводити управління на відповідних позиціях:  

 модернізація – управління вдосконалення конструкції, що забезпечує 
підвищення продуктивності об’єкта, який модернізується, сприяє розширенню 
його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних 
вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенню умов праці;  

 реконструкція – управління комплексом заходів щодо збільшення 
виробничих потужностей, підвищення продуктивності праці, технічного рівня 
виробництва з метою збільшення випуску продукції, зниження її собівартості з 
як найменшими затратами матеріальних і грошових ресурсів на одиницю 
введеної потужності;  

 розширення відбувається шляхом відновлення необоротних активів у 
кожному наступному циклі в зростаючому масштабі щодо кількості й якості 
виготовленого продукту;  

 технічне переозброєння діючих необоротних активів відноситься 
комплекс заходів по підвищенню техніко-економічного рівня окремих 
виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та 
технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни 
застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а 
також по удосконаленню загальнозаводського господарства та допоміжних 
служб.  

Четвертий етап управління необоротними активами – це етап на якому 

необоротні активи вибувають із підприємства, об’єкт припиняється визнаватися 

активом, а тому не очікуються майбутні економічні вигоди від його 

використання або продажу [3]. Слід розрізняти такі напрями вибуття:  

 фізичний і моральний знос;  

 продаж (реалізація) іншій юридичній і фізичній особі;  

 дарування, безоплатна передача;  

 вилучення замовником необоротних активів;  

 обмін, нестачі, крадіжки;  

 внесок до статутного капіталу іншого підприємства;  

 передача в рахунок сплати заборгованості;  

 ліквідація при аваріях, стихійних лихах;  

 невідповідності критеріям визнання активом.  

Для підвищення рівня ефективності господарювання необхідно 

забезпечити безперервне відтворення та нагромадження необоротних активів 

до рівня їх перспективної потреби, зокрема за рахунок збільшення в них 

капіталовкладень.  

Запропоновані сформовані етапи управління необоротними активами 

потребують адаптації до умов та особливостей підприємства. Економічні зміни 

сьогодення створюють об’єктивні умови для визначення методів і підходів 

управління необоротними активами. Правильна постановка проблеми дає змогу 

підприємству сформувати управлінські завдання, прийняти управлінські 

рішення, розробити заходи розвитку конкурентних переваг та адаптувати 

підприємство до нестабільних умов господарювання.  
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The European Union is an economic and political partnership involving 28 

European countries. It began after World War II to foster economic co-operation, 

with the idea that countries, which trade together, are more likely to avoid going to 

war with each other. The United Kingdom is one of the most powerful member of the 

EU. It joined the European Economic Community in 1973 and hence the EU in the 

1990s. The paper aims to study the main economic consequences of the UK exit from 

the EU. 

On the 23
nd

 of June 2016, British people voted to leave the European Union by 

a 52 to 48 percent margin. It was a surprising result that will have huge consequences 

for Britain, the EU, and the global economy. Brexit is an abbreviation for ‘British 

exit’, referring to the UK’s decision to leave the European Union. Prime Minister 

David Cameron, who called the referendum and campaigned for Britain to remain in 

the EU, resigned the following month. Theresa May replaced him as leader of the 

Conservative party and as Prime Minister. She announced that the UK would not 

seek permanent membership of the single market or the customs union after leaving 

the EU [1] and promised to repeal the European Communities Act of 1972 and 

incorporate existing European Union law into UK domestic law [2]. 

The process of leaving the EU formally began on March 29, 2017, when May 

triggered Article 50 of the Lisbon Treaty. The UK has two years from that date to 

negotiate a new relationship with the EU.  

Britain never fully accepted the legitimacy of European control over British 

institutions in a way that other EU members did. It refused, for example, to join either 

the Schengen Area, which eliminates internal border controls, or the common 

currency. 
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The two most common arguments in favor of Brexit focused on the EU’s 

liberal rules for internal migration and the EU’s burdensome economic regulations. 

While arguments about economic regulation and political sovereignty dominate the 

intellectual case for Brexit, the political appeal of Brexit relies heavily on the 

emotionally charged issue of immigration. 

On March 19, 2018, the UK and the EU agreed to a 21-month transition plan. It 

softens the blow when the UK leaves the EU in March 2019. That gives the UK and 

EU two years to negotiate the following six main points: 

1. The UK does not want to continue allowing unlimited EU immigration. 

2. The two sides must guarantee the status of EU members living in the UK, 

and vice-versa. The same applies to work visas, which are not currently 

required. 

3. The UK wants to withdraw from the European Court of Judgment. 

4. The UK wants a "customs union" with the EU. That means they will not 

impose tariffs on each others' imports. They will tax imports from other 

countries. 

5. Both sides want to continue to trade. 

6. The EU will require a cash settlement from the UK to meet existing 

financial commitments. Recent negotiations put the figure at 40 billion to 

55 billion euros. 

A great number of scientists and economists are investigating and trying to 

predict the impact of Brexit on the economy of both sides and the world as a whole. It 

is impossible to determine the final consequences of Britain’s exit from the EU, there 

are only forecasts.  

The main advantages of Brexit are shown in the table [3]. 

The United Kingdom The European Union 

The main advantage for the UK is that it can 

again prohibit the free flow of people from the 

EU. That was the primary reason people voted 

for Brexit. They were concerned about an 

increase in refugees from the Middle East.  

The UK will be able to tax without following 

EU guidelines. It also will not have to pay EU 

membership fees. 

New polls show that many in Europe feel a new 

cohesiveness. The UK often voted against many 

EU policies that other members 

supported. International Monetary Fund Director 

Christine Lagarde said, ‘The years are over 

when Europe cannot follow a course because the 

British will object.’ She added, ‘Now the British 

are going, Europe can find a new elan. 

 

Thus, we see that Breхіt, in a certain way, has united the European countries, 

and Great Britain will get freedom in economic and political activities. 

However, besides the positive effect of Brexit, there is another side of the 

medal. The main disadvantages of Brexit for Britain include: 

1. The main disadvantage is that Brexit will slow growth. The UK’s Treasury 

chief Philip Hammond reported that his country’s growth would slow to 2.4 percent 

in 2018, 1.9 percent in 2019, and 1.6 percent in 2020. He forecast that exit fees would 

cost an extra £3 million over the next two years. 

2. Another disadvantage is the potential loss of Britain’s tariff-free trade 

status with the other EU members. Tariffs raise the cost of exports, making British 
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companies higher-priced and less competitive. It also increases import prices. That 

creates inflation and lowers the standard of living for UK residents. 

3. Brexit would be disastrous for The City, the UK’s financial centre. It would 

no longer be the base for companies that use it as an English-speaking entry into the 

EU economy. That could lead to a real estate collapse in The City.  

4. Brexit will hurt Britain’s younger workers. Germany is projected to have a 

labour shortage of two million workers by 2030. Those jobs will no longer be as 

readily available to the UK’s workers after Brexit. 

5. Trade and travel in the island of Ireland will become more complicated. 

Northern Ireland will remain with the UK, while southern Ireland remains a part of 

the EU. 

6. Under Brexit, the UK may lose Scotland. First, Scotland will try to stop 

Brexit by voting against it. Last but not least, Scotland’s leader has also warned she 

may call for another referendum to leave the UK. 

7. The Brexit vote could strengthen anti-immigration parties throughout 

Europe. If these parties gain enough ground in France and Germany, they could force 

an anti-EU vote. If either of those countries left, the EU would lose its most robust 

economies and would dissolve. 

8. The Financial Times said that there were approximately 759 international 

agreements, spanning 168 non-EU countries, that the UK would no longer be a party 

to upon leaving the EU 

The economy of the USA, a global economic leader, can also suffer from 

Brexit. The day after the Brexit vote, the Dow fell 610.32 points. Currency markets 

were also in turmoil. The euro fell 2 percent to $1.11. The pound fell. Both increased 

the value of the dollar. That strength is not good for U.S. stock markets. That is 

because it makes American shares more expensive for foreign investors. As a result, 

gold prices rose 6 percent from $1,255 to $1,330 [3]. 

Brexit dampens business growth for companies that operate in Europe. They 

invested $588 billion and employed more than a million people. 

From an economic standpoint, Brexit could have serious consequences also for 

Ukraine. The United Kingdom is the second-largest economy in the European Union, 

which accounted for more than 40 percent of Ukraine’s exports in 2015. However, 

the United Kingdom itself is only Ukraine’s 11th-largest trade partner; bilateral trade 

between the two countries still exceeded $2 billion last year. Once the United 

Kingdom leaves the EU, this trade activity and the association agreement with 

Ukraine that the United Kingdom is currently party to as an EU member could be 

compromised. 
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Непряме оподаткування є суттєвим та невід’ємним у системі 

оподаткування вцілому, оскільки з одного боку є основним з джерел 

наповнення бюджетів, а з іншої, за допомогою непрямих податків, держава 

здійснює політику протекціонізму та стимулює, або навпаки, стримує 

економічне зростання.  

Непрямі податки включають у ціни товарів і тим самим виконують 

ціноутворюючу функцію, тобто вони є ціноутворюючим елементом і можуть 

суттєво впливати на рівень цін, тобто на відпускну ціну продукції підприємств . 

Маючи вплив на ціноутворення та займаючи  частину ціни товару чи послуги 

та сплачуються ці податки  кінцевим споживачем, непрямі податки значно 

впливають на зайнятість оборотних коштів підприємства. 

Метою дослідження є визначення особливостей  впливу непрямих 

податків на фінансово-господарську діяльність підприємств. 

Непряме оподаткування в Україні представлене трьома податками: 

податком на додану вартість, акцизним податком та митом. 

Податок на додану вартість (ПДВ) – форма акцизу, яка зберігає переваги 

багаторівневого податку з обороту щодо оподаткування усіх ступенів руху 

товару. Наявність податкового кредиту визначає сутність даного як податку на 

додану вартість, тобто на кожному етапі кожне підприємство сплачує податок з 

торгової націнки. Оскільки неплатники цього податку не можуть користуваться 

податковим кредитом – для кінцевого споживача може бути збільшений цей 

податок на торгову націнку. 

Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари (продукцію), 

визначені законом як підакцизні, які включаються до ціни цих товарів 

(продукції). Акциз, як і будь-який інший податок, поряд з фіскальною функцією 

має регулівне значення. Регулівна функція акцизу проявляється в декількох 

напрямках: вплив на структуру і обсяги виробництва та споживання 

підакцизних товарів, регулювання рентабельності виробництва підакцизних 

товарів та ін. Найбільш негативний вплив на фінансовий стан суб’єктів 

господарювання справляє сплата акцизного збору на імпортовані товари. 

Суб’єкти господарювання зобов’язані сплатити акцизний збір під час 

«розмитнення» товару, а за алкогольні та тютюнові вироби − під час придбання 

марок акцизного збору за рахунок своїх оборотних коштів. Відшкодування цих 

коштів відбудеться тільки після реалізації товарів. [1]  
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Отже, має місце іммобілізація оборотних коштів суб'єктів 

господарювання на сплату акцизного збору. Період іммобілізації залежить від 

часу між сплатою акцизного збору і реалізацією товарів, що імпортуються, 

впливає на структуру та обсяг виробництва. 

Мито – це вид митного платежу, що стягується з товарів, переміщуваних 

через митний кордон держави (тих, що вивозяться або слідують транзитом). 

Мито може впливати як на собівартість товарів вироблених з імпортної 

сировини, так і на ціну товарів що експортуються. 

Джерелом відшкодування непрямих податків є собівартість реалізованих  

товарів та  кошти державного бюджету. Але можливий значний розрив між 

моментом виникнення податкових зобов’язань і моментом надходження коштів 

на рахунок продавця за реалізовані товари (роботи, послуги) призводить до 

істотного відволікання оборотних коштів підприємств, що може спричинити 

банкрутство частини з них [2]. 

Виходячи з вище зазначеного, вплив непрямих податків на фінансову 

діяльність суб’єктів господарювання залежить від багатьох обставин і чинників. 

Цей вплив можна розглядати у двох аспектах [3]: 

1) сплата непрямих податків у процесі придбання товарно-матеріальних 

цінностей, оплати виконаних робіт, отриманих послуг здійснюється за рахунок 

оборотних коштів суб’єктів господарювання, тобто має місце іммобілізація 

оборотних коштів для сплати податків. У цьому разі враховуються такі 

чинники: умови оплати та обсяги придбання товарно-матеріальних цінностей, 

ставки і пільги щодо податків, джерела та терміни відшкодування сплачених 

непрямих податків; 

2) вплив, пов’язаний із надходженням непрямих податків на рахунки 

суб’єктів господарювання, які реалізують товари, роботи, послуги. Непрямі 

податки, що надходять на рахунки суб’єктів господарювання, 

використовуються для відшкодування сплачених ними непрямих податків за 

придбання товарно-матеріальних цінностей. Певний час, до перерахування в 

бюджет, непрямі податки залишаються в розпорядженні (обороті) підприємств. 

Отже, попри важливість непрямих податків для реалізації регулюючої 

функції держави, вони значно впливають на фінансово-господарську діяльність 

підприємства. По-перше, займають частину оборотних коштів підприємства 

при їх сплаті, тим самим знижуючи його ліквідність. По-друге, впливають на 

собівартість реалізованої продукції, ти самим збільшуючи її вартість та 

знижуючи попит на продукцію і знижують конкурентоспроможність товарів на 

ринку. 
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Страховий ринок України перебуває в масштабній фінансово-економічній 

кризі, наслідки якої будуть ще тривалий час досліджуватися вченими і 

практиками страхової справи. 

Незважаючи на значні успіхи зарубіжних дослідників антикризового 

управління страховими організаціями, ця проблема все ще належить до 

малодосліджених як у вітчизняній, так і в зарубіжній економічній і 

управлінській науці. Проте увага більшості науковців зосереджена на 

подоланні кризи, тоді як більш актуальною є проблема вчасного попередження 

кризи та розробка теоретико-методологічних засад здійснення антикризового 

управління страховою організацією на постійній основі зі створенням 

відповідних нових методик та пошуком комплексних критеріїв оцінки їх 

ефективності. Практичний досвід показує, що тільки ті страхові організації, які 

здійснюють комплексне антикризове планування і управління, працюють 

успішніше й отримують прибуток, який значно вищий від середнього по галузі. 

Виникнення і практична реалізація концепції антикризового 

менеджменту ґрунтується на основі методології планування антикризових 

заходів, яке становить його сутнісне підґрунтя. На відміну від звичайного 

довготермінового планування, антикризовий менеджмент враховує не тільки 

загальні тенденції розвитку, але й систему можливостей і небезпек розвитку 

страхової організації, виникнення надзвичайних ситуацій, здатних змінити 

тенденції, що склалися, в майбутньому періоді. 

Виникнення і практичне використання методології антикризового 

управління зумовлене об'єктивними причинами, що генерують зміни 

зовнішнього середовища діяльності страхової організації. Сутність 

антикризового управління полягає в тому, що, з одного боку, існує чітко 

організоване комплексне антикризове планування, з іншого – структура 

управління організацією відповідає «формальному» антикризовому 

плануванню і побудована так, щоб забезпечити формування довготермінової 
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стратегії для досягнення її цілей і створення управлінських механізмів 

реалізації цієї стратегії через систему антикризових заходів [3].  

Антикризове управління – це спеціальним чином організована система 

управління, яка має комплексний системний характер, націлена на найбільш 

оперативне виявлення ознак кризи та створення відповідних передумов для їх 

своєчасного подолання з метою забезпечення, відновлення життєдіяльності 

суб'єкта страхової діяльності, недопущення виникнення його банкрутства та 

запобігання кризи в майбутньому [3]. 

Виділяють два основні кінцеві продукти антикризового управління. 

Перший з них – антикризовий потенціал страхової організації, який забезпечує 

досягнення антикризових цілей в майбутньому. Другим  кінцевим продуктом 

антикризового управління є внутрішня структура й організаційні зміни, що 

забезпечують чутливість страховика до кризових змін у зовнішньому 

середовищі. Страхова організації має бути спроможна своєчасно виявити та 

правильно відреагувати на зовнішні кризові зміни, а також виробити у 

відповідь адекватні дії, які припускають наявність стратегічних можливостей 

для розроблення, випробувань і впровадження нових товарів і послуг, 

технологій, організаційних змін. Таким чином, діяльність з антикризового 

управління спрямована на забезпечення стратегічної позиції, яка повинна 

привести до тривалої життєздатності організації в умовах, що змінюються [2].  

У наш час виділяють два ключові напрями розвитку антикризового 

управління. Перший – «регулярне антикризове управління» – є логічним 

розвитком антикризового планування і складається з двох 

взаємодоповнювальних підсистем: аналізу й планування антикризової стратегії 

і реалізації антикризової стратегії. Суть цього напряму – управління 

антикризовим потенціалом страхової організації. Цей напрям отримав 

найбільшого поширення внаслідок того, що є глибше й повніше розробленим. 

Другий напрям розвитку антикризового управління називають «антикризовим 

управлінням в реальному масштабі часу» і пов’язують його, зазвичай, з 

вирішенням несподівано виникаючих стратегічних завдань. По суті страхова 

організація вимушена паралельно займатися уточненням стратегії і вирішенням 

виниклих стратегічних завдань. Ця система антикризового управління 

перебуває на стадії становлення. Оптимізація антикризової діяльності 

страховика безпосередньо пов’язана з його місією і стратегією розвитку. 

Складаючи програму та формуючи портфель антикризових заходів страховика, 

менеджер повинен не тільки керуватися показниками його ефективності, але 

також виконувати стратегічний аналіз і оцінку впливу цього заходу на його 

позиції і економічний потенціал [1]. 

Оптимізація антикризової діяльності страховика безпосередньо пов’язана 

з його місією і стратегією розвитку. Складаючи програму і формуючи портфель 

антикризових заходів страховика, менеджер повинен не тільки керуватися 

показниками його ефективності, але також виконувати стратегічний аналіз і 

оцінку впливу цього заходу на його позиції і економічний потенціал. 

Антикризове управління страховою компанією повинно здійснюватись 

поетапно та передбачати послідовність дій.  
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Загальна процедура впорядкування антикризової діяльності страховика 

формалізується у вигляді таких етапів. Перший етап – формулювання 

антикризових заходів. На цьому етапі вищий управлінський персонал страхової 

організації аналізує поточний стан страховика та визначає пріоритетні напрями 

його подальшого антикризового розвитку. Другий етап – розроблення 

(підготовка) антикризових заходів. Після того, як низка антикризових заходів 

пройшла свою першу перевірку, необхідно розвивати її до того моменту, коли 

можна буде ухвалити тверде рішення. Третій етап – експертиза антикризових 

заходів. Перед початком запровадження антикризових заходів потрібно 

здійснити їх кваліфіковану експертизу. Якщо реалізацію антикризових заходів 

проводять за допомогою антикризового менеджера, то останній сам проведе цю 

експертизу, наприклад, за допомогою консалтингової фірми. Четвертий етап – 

здійснення антикризових заходів. Ця стадія охоплює реальне впровадження і 

моніторинг розвитку антикризових заходів до того моменту, коли план 

антикризових дій буде виконано в повному обсязі. П’ятий етап – оцінка 

результатів антикризових заходів. Здійснюють як по завершенню проекту 

антикризових заходів загалом, так і в процесі його виконання. Основна мета 

цього виду діяльності полягає в отриманні реального зворотного зв’язку між 

закладеними антикризовими ідеями та ступенем їх фактичного виконання. 

Розглянемо одну з можливих антикризових стратегій розвитку страховика 

(табл.1) [3].  

Таблиця 1 

Стратегії антикризового розвитку страховика 

Положення 

на ринку 

Стадії зрілості 

Ембріональна Зростаюча Зріла Старіюча 

Домінуюче Просування 

страхової 

послуги з 

оптимально 

високою 

швидкістю на 

вимогу ринку 

Утримуйте позиції. 

Утримуйте частку 

Утримуйте позиції. 

Розвивайтеся разом 

з галуззю 

Утримуйте 

позиції 

Стабільне Просування 

страхової 

послуги з 

швидкістю, що 

диктується 

ринком 

Спробуйте 

поліпшити 

положення. 

Збільшуйте частку 

Утримуйте позиції. 

Розвивайтеся разом 

з галуззю 

Утримуйте 

позиції або 

підводьте 

підсумки 

позиції 

Стійке Вибірково або 

цілком 

збільшуйте 

частку. 

Направте всі 

сили на 

збільшення 

ринкової частки 

Спробуйте 

поліпшити 

становище. 

Вибіркове 

збільшення частки 

Вичікування або 

стабілізація. 

Знайдіть нішу та 

намагайтеся 

захищатися 

Підводите 

підсумки 

або 

поступово 

йдете 

     



136 

Закінчення табл. 1 

Положення 

на ринку 

Стадії зрілості 

Ембріональна Зростаюча Зріла Старіюча 

Нестійке Вибірково 

підходите до 

завоювання 

позицій 

Знайдіть свою нішу 

й обороняйтеся 

Знайдіть нішу й 

утримуйте її або 

поступово йдіть 

Йдете 

поступово 

або відразу 

Слабке Розвивайтеся 

або йдіть зовсім 

Перебудовуйтеся 

або йдіть зовсім 

Перебудовуйтеся 

або поступово йдіть 

Йдете 

відразу 

 

Заходи антикризового розвитку приречені на невдачу, якщо становище 

страховика відповідає нижній правій частині матриці. Таким чином, 

адекватність, комплексність та необхідну гнучкість системи управління 

страховою організацією в умовах перехідної економіки забезпечує 

запровадження антикризового управління [3]. 

У результаті проведених досліджень ми виявили, що 2016–2017 роки 

стали іспитом на міцність всіх сфер економіки нашої країни, включаючи й 

страховий ринок, який за роки свого існування в незалежній Україні так і не 

зміг наростити значущих обсягів. До ряду традиційних проблем зі складністю і 

прозорістю ведення бізнесу додалися додаткові – економічні. Внутрішні ризики 

розвитку економіки України, головним чином, пов’язані з військовими діями на 

Донбасі, які призводять до скорочення виробництва у регіоні, погіршення умов 

залучення зовнішнього фінансування та зростання видатків бюджету на 

фінансування силових відомств і відновлення зруйнованої інфраструктури; 

зростанням боргового навантаження на бюджет через необхідність 

фінансування дефіциту та заборгованості сформованої у минулі роки; 

виснаженням міжнародних резервів, що ускладнює використання 

Національним банком інтервенцій в якості інструментів стримування зростання 

попиту на іноземну валюту, який виникає внаслідок панічних настроїв та 

спекулятивних атак. Через політичну та економічну ситуації в Україні доходи 

українців і компаній відчутно скоротилися, що повною мірою відобразилося на 

страховому ринку - його обсяги впали. Низькі обороти українського страхового 

ринку роблять цей вид фінансових послуг низько рентабельним. При таких 

незначних обсягах ринку знецінення національної валюти майже в 3 рази 

страховики відчули особливо гостро. Основне зниження зібраних премій 

відбулося за видами страхування, тісно пов’язаним з курсом долара. Підводячи 

підсумки, можна зробити висновок, що 2017 рік був складним для страхового 

ринку. Але ті компанії, які впоралися з викликами, стануть флагманами 

української страхової галузі в наступні роки. 
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В умовах переходу до ринкової економіки банківський сектор є одним з 

тих секторів української економіки, що найбільш швидко розвивається, а 

ефективне управління його фінансовими результатами є одним з 

найголовніших чинників цього розвитку. Однак сьогодні функціонування 

банківських установ пов’язані з виникненням кризових явищ, викликаних 

політичною та фінансовою нестабільністю в Україні. Це дуже відбивається на 

результатах діяльності та може призвести до погіршення фінансового стану 

банків.  

Для зменшення негативного впливу та зниження фінансових ризиків 

виникає необхідність якісного та кваліфікованого управління фінансовими 

результатами банків. Ця ланка управлінської роботи є найбільш складною, 

важливою і пріоритетною, яка ставиться перед керівництвом будь-якої 

банківської установи. 

При ринковому господарюванні головним із критеріїв ефективної 

діяльності банку є збагачення його власників, залучення нових і утримання 

діючих вкладників та інших клієнтів, а також забезпечення добробуту 

працівників. Це є можливим за умови беззбиткової діяльності банку, отримання 

високих фінансових результатів і забезпечення його платоспроможності, 

ліквідності, фінансової стійкості та незалежності. 

Управління фінансовими результатами банку потребує наявність системи 

управління, яку утворюють суб’єкти управління, об’єкти управління та канали 

зв’язку. Орган управління є основною частиною системи управління, який 

виробляє методи, способи, прийоми впливу на основну частину за допомогою 

каналів прямого та зворотного зв’язку. Саме так вивчається сутність і зміст 

управління фінансовими результатами банку. 

Головною метою управління фінансовими результатами є забезпечення 

максимізації чистого прибутку, оскільки прибуток є основним джерелом 

зростання вартості банку і добробуту учасників ринкових, корпоративних, 

комерційних і соціально-трудових відносин. 

Для досягнення головної мети управління фінансовими результатами 

банку потрібне виконання системи завдань, до яких відноситься: 
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 забезпечення зростання стабільності формування чистого прибутку 
банку; 

 підвищення конкурентоспроможності банку; 

 забезпечення відношення рівнями фінансових результатів, рівня 
ризику, прибутковості за рахунок банківських операцій та послуг; 

 забезпечення раціонального використання чистого прибутку 
відповідно до завдань розвитку банку. 

Виконання мети та завдань управління фінансовими результатами банку 

здійснюється шляхом реалізації певних функцій. Науковці виділяють такі 

основні функції управління: планування, аналіз, контроль і мотивація. Всі ці 

функції є загальними та повинні виконуватись при управлінні фінансовим 

результатом банку.  

Реалізація даних функцій проводиться за допомогою відповідних методів, 

способів і прийомів. До таких методів можна віднести: метод беззбитковості 

банківської діяльності, метод оптимізації та розрахунку витрат, зменшення їх і 

т.д. На основі цих методів і здійснюється управління фінансовими результатами 

банку. 

Стратегія управління фінансовими результатами являє собою розробку 

стратегічних планів ефективного використання ресурсів що призводить до 

максимізації прибутків, що є основним завданням банківської сфери та 

економіки в цілому. Для впровадження даної стратегії у банку повинна 

розроблятися політика формування, використання, розподілу фінансових 

результатів за банківськими операціями та послугами по різним напрямкам 

діяльності. 

Отже, управління фінансовим результатом діяльності банку – це 

комплекс взаємопов’язаних управлінських рішень щодо процесу формування 

прибутку, його розподілу та ефективного використання.  

Ефективність більшості управлінських рішень може бути оцінена за 

допомогою фінансових показників, тому аналіз є одним з основних умов 

забезпечення якості й ефективності прийнятих управлінських рішень щодо 

формування, розподілу і використання прибутку банку. Ефективність 

управління фінансовим результатом залежить від створення ефективного 

механізму, який повинен включати ефективні системи та методи його аналізу. 

Також необхідно виділити те, що механізм управління прибутком банку 

дозволяє в повному обсязі реалізувати основні цілі та завдання, що стоять перед 

ним, а також сприяє результативному здійсненню функцій цього управління. 
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Однією з умов ефективного розвитку підприємств та організації є пошук 

особливостей організації, того, що вирізняє її серед інших галузей. Сукупністю 

таких особливостей є корпоративна культура. Така культура дозволяє 

відрізнити одну організацію від іншої, генерує відповідність цілям організації, 

встановлює, зміцнює і направляє відносини працівників. У теперішній час не 

існує єдиного підходу до трактування поняття корпоративна культура, тому 

порівняння різних підходів до визначення поняття корпоративної культури та 

моделей її структури, як важливого елементу внутрішнього середовища 

підприємства, є актуальним. 

Проблемам формування та розвитку корпоративної культури велика увага 

приділена у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як T. Діл, 

А. Кеннеді, Р. Геллегер, О. С. Виханский, Н.Л. Гавкалова, А. І. Наумов, 

К. Камерон, Р. Куінн, В. А. Спивак, А. Е. Воронкова, Е. Н. Коренєв, 

І. В. Мажура, О. Є. Кузьмін, С. І. Богуславська, Г. Л. Хаєт та інших. У працях 

цих авторів досліджено сутність корпоративної культури, фактори впливу на 

корпоративну культуру, досліджено моделі та складові корпоративної культури 

тощо. 

При дослідженні корпоративної культури слід розуміти, що дана 

культура має власну структуру. Існує багато моделей структури корпоративної 

культури. Розглянемо деякі з них. 

На основі моделі, запропонованої Едгаром Шейном, автором концепції 

організаційної психології та експертом у сфері корпоративної культури, 

корпоративну культуру розглаядають на трьох рівнях, так званого «дерева» [1]. 

Перший, поверхневий рівень культури – «крона», так звані артефакти. На 

цьому рівні людина стикається з фізичними проявами культури, такими як: 

інтер’єр офісу, поведінка співробітників, традиції, обряди і ритуали організації. 

Все, що в організації має місце на даному рівні, – видимий результат свідомого 

формування і розвитку. 

Наступним, більш глибшим рівнем корпоративної культури є «стовбур», 

тобто засвоєні цінності. Це цінності і норми, принципи і правила, цілі та 
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стратегія. Ocтaннє пeрeдбaчaє вcю cиcтeму дiй, пoчинaючи з aнaлiзу 

зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo ceрeдoвищa тa зaкiнчуючи кoригувaнням 

пoвeдiнки coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми [2]. Такі цінності можуть бути як 

закріпленими в інструкціях і відповідних документах, так і незакріпленими. 

Головне, щоб їх приймали і розуміли працівники. 

Найглибшим рівнем корпоративної культури є «коріння», тобто рівень 

базових припущень. В основі даного рівня лежать деякі базові уявлення про 

характер навколишнього світу, часу, простору, реальності, людської природи, 

людської поведінки, людських взаємовідносин. Люди на них просто не 

звертають уваги, а використовують в своїх діях автоматично, підсвідомо [3]. 

Серед інших підходів можна назвати також модель «багатошарова 

цибулина» Г. Хаєта. Виходячи з особливостей даної структурної моделі, 

корпоративна культура є цілісною і носить всепроникаючий характер, тому 

ознаки її присутності можна виявити у всіх організаційних процесах і 

проекціях. Модель демонструє, що шари культури, такі як, корпоративна 

культура, технологічна культура, культура людських відносин, цінності 

персоналу, цінності лідера організації, мають бути погоджені один з одним, 

інакше люди в організації відчуватимуть дискомфорт, а культура почне вести 

до збоїв в технології та взаємодії з зовнішнім середовищем [1].  

Т. Діл і А. Кеннеді висловили припущення, що основою корпоративної 

культури є такі елементи: історія, яка закладає основи корпоративної культури, 

традиції минулого, які пов’язують людей з цінностями, на яких побудована 

організація; цінності та вірування – культурна ідентичність формується навколо 

спільних вірувань і цінностей того, що дійсно важливо; ритуали та церемонії – 

те, що співробітники роблять щодня; історії – ті, які ілюструють цінності 

компанії, і дозволяють працівникам дізнатися про те, що від них очікується, і 

краще зрозуміти, що означає бізнес; героїчні постаті – це співробітники та 

менеджери, повязані з історіями, які втілюють організаційні цінності; 

культурна мережа, яка в межах організації часто виявляє найважливішу 

інформацію [4]. 

Отже, виділяють різні моделі структури корпоративної культури, та кожна 

з них доводить, що структура культури є багаторівневою та багатоскладовою. 

Структуру корпоративної культури складають як зовнішні елементи, що 

відображають матеріальну і фізичну сторону життя організації (символи, 

кольори, інтер’єр, логотип, фірмовий стиль, організаційні аспекти, обстановка в 

офісі тощо), так і внутрішні цінності та норми (цінності, ритуали, вірування, 

історії, табу, образи і міфи, пов’язані з діяльністю організації, прийняті норми 

спілкування, стратегії поведінки співробітників тощо). Тому, корпоративну 

культуру підприємства слід розглядати не лише як щось статичне та незмінне. 

Адже, вона виникає на певному рівні розвитку підприємства та безупинно 

розвивається. 
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Функціонування підприємств в умовах швидкої мінливості ринку 

значною мірою залежать від відповідності персоналу вимогам, що висуваються 

до якості кадрового складу організації. Управління персоналом підприємства 

має певні особливості тому, що цей процес тісно пов’язаний не тільки з 

виробництвом та його результатами, але і з політичною ситуацією в країні, 

станом її економіки та соціальної сфери, менталітетом нації тощо [1, c. 33]. 

Сучасний розвиток економіки створює новий рівень конкурентної боротьби на 

ринку, що вимагає від підприємств застосування інноваційних методів 

управління власними ресурсами, що в першу чергу націлено на оптимізацію 

використання компанією власних ресурсів за рахунок зменшення обсягу витрат 

на останні. Такий підхід стосується не тільки матеріальних активів, але і 

трудових ресурсів.  

Одним із найбільш поширених інструментів оптимізації використання 

компанією трудових ресурсів та зменшення кадрового навантаження на 

організацію, є аутсорсинг персоналу. Суть його полягає в купівлі не праці 

певного спеціаліста, а послуги, що необхідна компанії в конкретний період 

часу. Тобто, найм працівників без оформлення з ними юридичних відносин. 

Перелік питань, які можна вирішити в такий спосіб доволі великий. Переважно 

це стосується вирішення завдань, не пов’язаних з профільною діяльністю 

компанії-замовника [2, 65]. 

Аусорсинг персоналу не передбачає добору та гарантування заміни 

працівника, провайдер лише оформляє до себе в штат тих працівників, які є в 

штаті компанії-замовника, і вони залишаються працювати у замовника за 

договором надання послуг. Даний інструмент дає змогу підприємству отримати 

економію у тому разі, коли за його штат виводять значну кількість працівників. 
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У такому випадку плата за послугу аутсорсингу з розрахунку на кожного 

виведеного працівника є нижчою. 

До основних форм аутсорсингу персоналу належить аутстафінг 

(виведення персоналу за штат), аутплейсмент (працевлаштування звільнених 

працівників) і лізинг персоналу (довгострокова оренда працівників) [2, 66]. 

На світовому ринку кадрових послуг у 2012–2017 р. – аутстафінг 

становив майже 30%. Відсоткове співвідношення має такий вигляд: 31% – 

некваліфікований персонал, 18% – працівники середньої ланки, 4% – топ-

менеджмент; – лізинг персоналу становив 20% від інших видів послуг 

аутсорсингу [3]. 

Ефективність аутсорсингу полягає в тому, що за його допомогою 

організація зменшує витрати на основі оптимізації організаційної структури і 

зменшення податкового навантаження, оскільки виплачує заробітну плату 

працівникам, і відповідно, здійснює соціальні нарахування, кадрове агентство 

(підприємство-провайдер). Фактично замовник перекладає на провайдера усі 

ризики і витрати, пов’язані з персоналом [4]. 

Плануючи бізнес-процеси та реалізуючи стратегічні плани, компанії 

заздалегідь визначають ті завдання, які не будуть або не є постійними в їх 

діяльності протягом достатньо тривалого часу, скажімо, протягом року або 

більше. Наприклад, у фінансово-економічній роботі це проведення 

внутрішнього аудиту, в керуванні персоналом – програми реструктуризації, в 

галузі інформаційних технологій – розроблення та впровадження відповідного 

програмного забезпечення і т. д. Це зумовлює необхідність використання 

аутсорсингу персоналу в діяльності підприємств. 

До ключових переваг застосування аутсорсингу варто віднести: 

 можливість швидко залучити висококваліфікованого спеціаліста на 

будь-який строк;  

 зменшення витрат на кадрове діловодство компанії;  

 спрощення організаційної структури підприємства;  

 зменшення витрат на перепідготовку і навчання штатних працівників.  

Водночас, використання такого управлінського інструменту має і певні 

недоліки: 

 ризики витоку комерційної інформації компанії від позаштатних 

працівників;  

 завищення «вартості працівника» зовні через аутсорсингові компанії;  

 недовіра з боку менеджменту компанії до такого роду спеціалістів [4]. 

Застосування аутсорсингу персоналу на практиці потребує обов’язкового 

попереднього аналізу можливих позитивних так і негативних сторін від 

залучення сторонніх спеціалістів, зокрема, розрахунку витратної частини на 

реалізацію такого інструменту в компанії. При цьому, варто зазначити, що в 

Україні аутсорсинг персоналу не набуває такого розвитку, порівняно з 

західними країнами. В даному випадку можливе виникнення недовіри 

вітчизняних компаній до такого роду послуг. 
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Отже, можна зробити висновок, що аутсорсинг персоналу надає 

підприємству можливість посилити свої конкурентні переваги на ринку на 

основі підвищення ефективності бізнес-процесів та якості продуктів і послуг. 

Якщо українські виробники хочуть стати рівноправними учасниками ринкових 

відносин, то вони повинні оволодіти знаннями і розумінням переваг, що 

здатний принести аутсорсинг персоналу в підвищення ефективності їх 

функціонування. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій, а саме використання 

мережі Інтернет стали основою для започаткування нового напрямку в 

економіці світу, а саме Інтернет-реклами. Актуальність дослідження зумовлена 

постійним зростанням ринку такого виду реклами не тільки у світі, але й в 

Україні, адже інтенсивний розвиток рекламної комунікації є потужним 

інструментом продажу товарів і розвитку Інтернет-ресурсів. 

Дослідження у сфері розвитку та становлення торгівлі рекламними 

послугами відображені у працях таких учених, як: І. Успенського, 

В. Холмогорова, І. Литовченка, В. Мотриченко, М. Овчарука. Водночас, 

основні напрями сучасної Інтернет-реклами висвітлені тільки в працях 

А. Хартмана. 
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Інтернет-реклама – це процес комунікацій в інтерактивному середовищі, 

який впливає на масову або індивідуальну свідомість споживачів, зумовлює 

зміни в купівельній поведінці і спонукає до придбання продукції, послуг або ідей 

потенційними та існуючими покупцями [4]. 

Поява Інтернету створила сенсацію у сфері організації та ведення 

економічної діяльності. Саме в 1971 році, з появою електронної пошти, першою 

онлайн-рекламою була поштова розсилка. А вже з 1997 року, за допомогою 

Білла Гроса, який висунув, запатентував і реалізував ідею продажу рекламних 

посилань –з’явилася контекстна реклама. 

Кількість користувачів в Україні з кожним роком збільшується в декілька 

разів. Також, провівши аналіз користувачів у мережі Інтернет можна дійти 

висновку, що згідно даних соціологічного дослідженнякомпанії «Gemius» за 

2017 рік 22,8 млн жителів України від 13 років постійно користуються 

Інтернетом (майже 95% користувачів використовують інтернет кожного дня) 

[1]. 

Такий стрімкий ріст користувачів дає змогу розвиватись і створювати 

нові продукти у сфері Інтернет-реклами. За даними сайту Gemius витрати на 

рекламу в 2017 році склали 2,51 млн грн, тоді як на 2017 р. збільшились до 

4 млн грн, хоч більша частина ринку і досі належить традиційним видам 

реклами, таким як: радіо, друковані видання, телебачення [1]. 

За дослідженням Інтернет Асоціації України обсяг ринку медійної 

Інтернет-реклами України в 2017 році на 40% більший за аналогічний показник 

2016 року. 

Як зазначається, у доларах США цей показник перевищив рівень 2012 

року (94,46 млн дол. проти 74,33 млн дол.), але ще не досяг рівня 2013 року 

(114,6 млн дол). 

На сьогоднішній день найбільш популярними постачальниками послуг 

Інтернет-реклами в Україні є такі компанії: «Мета», холдинг«Бігмір-Інтернет», 

«TargetMediaGroupUkraine», «Exo», «FISH», «AdRock». Хоча бренд «Google» та 

російський «Яндекс» усе таки залишаються лідерами на такому ринку послуг 

[2]. 

 

Рис. 1. Інтернет-реклама в 2017 р. в Україні [3] 
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Дані рисунку 1 свідчать, що найбільшу частку на ринку України в 2017 

році займає in-streamvideo – 44% і банерна реклама – 42,7% . 

Ураховуючи всі дослідження Інтернет – реклами можна дійти висновку та 

спрогнозувати такі недоліки медіареклами в Україні: 

 зменшення довіри рекламі в Інтернеті, через великий обсяг фіктивних 

пропозицій і відсутність механізму перевірки; 

 складність пошуку потрібного сайту; 

 конфлікти між продажами через Інтернет і традиційними каналами 

реалізації товарів через додаткову плату за доставку. 

Окрім недоліків Інтернет-реклами, можна відмітити також переваги, такі 

як: 

 зростання Інтернет-аудиторії та збільшення рівня проникнення 

Інтернет-послуг; 

 зниження рівня популярності реклами в традиційних медіа; 

 поява нових видів товарів, пропозиції; 

 збільшення кожного року масовості реклами; 

 активний розвиток використання в повсякденному житті 

високотехнологічних товарів. 

Отже, як висновки можна зазначити, що із збільшенням і розвитком 

науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг тільки буде все збільшуватись 

і набирати актуальності у всіх його проявах, перетворюватись на основний вид 

діяльності в різних галузях економіки та на ринку в цілому. Найбільш 

продуктивною Інтернет-рекламою є банерна та in-streamvideo, які 

використовують виробничі підприємства, однак, є й підприємства, які не 

користується цими послугами, тому тут необхідно підкреслити значимість 

Інтернет-послуг і вигоди від їхнього використання в маркетинговій діяльності 

конкретних підприємств – покупців послуг. 
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Сучасний розвиток світової економіки характеризується інтенсивним 

розвитком. Характерними процесами цього розвитку є процеси інтеграції та 

глобалізації економіки. Україна Для забезпечення макроекономічної 

стабілізації та розвитку економіки України на рівні з іншими розвиненими 

державами потребує значних фінансових ресурсів. Тому питання співпраці 

України з міжнародними фінансовими організаціями є досить актуальними 

нині. 

Беручи до уваги важливість цього питання, дану тему досліджувало 

багато вчених. Так, В. П. Колосова вивчала теоретичну сторону впливу 

міжнародних фінансових організацій на розвиток економіки. І. М. Іванова 

досліджувала співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями. Також не менш важливий вклад в дослідження тематики 

економічної співпраці України з міжнародними організаціями внесли праці 

таких науковців і вчених, як Дж. Стігліц, О. Соскін, Ю. Сколотяний, В. Бодров, 

В. Мотриченко та ін. 

Нині українська економіка переживає фінансові труднощі: дефіцит 

державного бюджету і платіжного балансу, нестабільна ситуація з 

національною валютою, критичний рівень імпорту / експорту, необхідність 

реформування економіки тощо. Ці фінансові проблеми також є наслідком 

світової фінансової кризи та військових дій з Російською Федерацією. Тому, 

співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) є важливим 

елементом зовнішньої фінансової підтримки України.  

Міжнародний валютний фонд (МВФ) є одною із міжнародних фінансових 

організації, до складу якої входить 188 країн. Україна стала членом МВФ 

3 вересня 1992 року. Квота України збільшилась у 2014 році на 639,8 млн СПЗ і 

становить 2,011.80 млн СПЗ, або 2796,4 млн дол. США. Збільшення квоти 

України є позитивним кроком для нашої країни та дозволить зменшити виплати 

за користування коштами Фонду. 

Співробітництво України з МВФ здійснювалось у вигляді реалізації 

8 спільних програм – STF (системна трансформаційна позика), «Stand-By» 

(стабілізаційна позика), Механізм розширеного фінансування «Extended Fund 

Facility» (позика на підтримку розвитку), попереджувальний «Stand-By» [1; 4]. 

На сьогодні, за період співпраці з фондом з 1994 року по 2018 рік умовно 

виділяють 6 основних етапів розробки та реалізації кредитних програм МВФ 
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для України. Кредити надавались для підтримки економіки під конкретні 

зобов’язання України (реформування та розвиток). 

Таблиця 1 

Характеристика етапів співпраці України з МВФ (1994–2018рр.)  

Період, рр. Програма Спрямування коштів кредиту 

Розмір суми 

кредиту, 

млрд дол. 

1 етап 

(1994-1995 рр.) 

«Stand-By» 

(стабілізаційна позика) 

Підтримка платіжного балансу 

країни 
760 

2 етап 

(1995-1998 рр.) 

«Stand-By» 

(стабілізаційна позика) 

Підтримка курсу національної 

валюти та фінансування 

дефіциту балансу  

1,9 

3 етап 

(1998-2002 рр.) 

«Extended Fund 

Facility»  

(програма Розширеного 

фінансування ) 

Забезпечення макроекономічної 

стабілізації в країні, поповнення 

валютних резервів НБУ  
1,6 

4 етап 

(2002-2008 рр.) 

«Stand-By» 

(зарезервований 

кредит) 

Впровадження економічних 

реформ, співпраця на 

безкредитній основі  

- 

5 етап 

(2008-2013 рр.) 

«Stand-By» 

(стабілізаційна позика) 

Вирішення питання дефіциту 

бюджету, проблеми цін на 

енергоносії та девальвація 

гривні  

16 

6 етап 

(2015-2018 рр.) 

«Extended Fund 

Facility»  

(програма Розширеного 

фінансування) 

Прийняття закону про 

Антикорупційний суд і 

продовження відстрочених 

реформ  

17,5 

 

Діюча програма з МВФ реалізується на таких умовах, як проведення 

пенсійної реформи, внесення змін до закону про приватизацію, запровадження 

щоквартального коригування тарифів на опалення та газ, внесення до 

Верховної Ради України законопроекту про ринок земель 

сільськогосподарського призначення, розширення повноважень НАБУ (право 

на прослуховування), контроль рівня інфляції та ін.  

Стан теперішнього стану зовнішньої заборгованості України такий – з 

2017 по 2022 рік Україні потрібно віддати 28,7 млрд дол., які були отримані в 

позику в попередні роки, а з 2019 по 2020 рік потрібно щороку віддавати по 

7 млрд дол. Звичайно, що без фінансування з боку МВФ це зробити досить 

складно [3]. 

Отже, позитивна сторона співпраці з МВФ полягає в тому, що на основі 

надання позик Міжнародним валютним фондом Україна підвищує рівень 

довіреності до себе з боку іноземних інвесторів та міжнародних фінансових 

організацій. Негативний момент такої співпраці полягає в тому, що Україні 

потрібно виплачувати все більші суми за зовнішніми запозиченнями, брати все 

нові кредити МВФ і здійснювати «не популярні» кроки (підвищення пенсійного 

віку, підвищення тарифів для населення тощо) для отримання нових траншів. 



148 

Тому, уряду нашої країни необхідно якомога менше брати зовнішніх 

запозичень та розраховувати на власні фінансові ресурси. Для цього потрібно 

врегулювати внутрішню політичну ситуацію, запобігати тіньовому відтоку 

капіталу закордон та в офшорні зони, вкладати фінансові ресурси у вітчизняний 

реальний сектор економіки України, скоротити надмірні державні витрати та 

перейти на режим жорсткої економії, запроваджувати енергозберігаючі та 

інноваційні технології, підтримувати вітчизняного товаровиробника [2]. Це 

дозволить здійснити структурну реформу економіки України, сприяти її 

інноваційному розвитку, а в результаті – підвищити конкурентоспроможність 

національного економічного механізму, що допоможе країні успішно 

інтегрувати у світовий економічний простір.  

 
Список використаних джерел 

1. Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/860. 

2. Мотриченко В. М. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом : 

збірник наукових праць / В. М. Мотриченко  // Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий 

простір. – 2012. – Вип. 2 (94). – С. 65–72. 

3. Украина все больше подсаживается на иглу МВФ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  https://www.politnavigator.net/ukraina-vse-bolshe-podsazhivaetsya-na-iglu-

mvf.html. 

4. International Monetary Fund [Electronic resource]. – Retrieved from : 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberkey1=993&date1Key=2018-03-

31. 

 

 

УДК 330.322:339.9 

МІСЦЕ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКАХ 

Тетяна Галич 

Науковий керівник; 

Гунько В. І., к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський інститут 
 

Сучасна світова економіка не може успішно розвиватися без іноземних 

інвестицій, тому що вони виступають найважливішим засобом забезпечення 

умов виходу України з економічної кризи, що й визначає актуальність 

дослідження чинників та механізмів залучення іноземних інвестицій. 

Мета дослідження полягає в аналізі місця України в міжнародних 

інвестиційних потоках і на його основі визначення перешкод для надходження 

іноземних інвестицій у вітчизняну економіку та розробка рекомендацій щодо їх 

активізації. 

Перед тим, як вибрати форму вкладення капіталу, іноземні інвестори 

повинні бути упевнені в тім, що країна реципієнт має сприятливий 
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інвестиційний клімат, що визначається рівнем політичної й економічної 

стабільності, інвестиційною політикою, стійкістю грошової одиниці. 

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну в 2016 р. порівнюючи з 

2010 значно знизилися. Станом на 31.12.2016 р. обсяг залучених ПІІ в 

економіку України становив 4405,8 млн дол., що менше на 17,9% порівняно з 

2013 роком (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Частка прямих іноземних інвестицій із країн світу 

в економку України 

 

Найбільші надходження інвестицій були з Російської Федерації 1667,0, 

що становить 37,8%, найменші з США – 65,2 млн дол., що на 35,9% менше 

надходжень з Російської Федерації (рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Частка іноземних інвесторів в економіці України 2016 р. 

В Україні існують об’єктивні й суб’єктивні фактори, які негативно 

впливають на процес іноземного інвестування, а саме: 

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2013 2014 2015 2016

Російська 

Федерація 

38% 

Кіпр 

10% 
Велика 

Британія 

9% 

Нідерланди 

6% 

Австрія 

6% 

Італія 

5% 

Угорщина 

4% 

Вiрґiнськi 

Острови 

3% 

Швейцарія 

2% 

Туреччина 

2% 

США 

2% 
Інші 

країни 

13% 



150 

 залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної 

кризи та політичної кризи (зменшити випадки хабарництва, розробивши закони 

для покарання їх); 

 нестабільне законодавство (відсутність надійних гарантій захисту від 

його змін для іноземних інвесторів, створення комфортних умов для 

інвесторів); 

 темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах 

Західної Європи і США ( знецінення гривні ); 

 низька купівельна спроможність частини населення зменшує 

можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції, що могла б 

вироблятися на новостворених або реконструйованих із допомогою іноземного 

капіталу підприємствах; 

 конфлікт на Сході країни (вирішити шляхом встановлення миру). 

Сучасний стан іноземного інвестування характеризується тенденціями до 

зменшення надходження капіталів, що знаходяться під впливом негативних 

чинників, які склалися в нашій країні. Несприятливий інвестиційний клімат 

України стримує діяльність зарубіжного інвестора через недосконалість 

законодавчої бази, корупцію, військові дії на сході країни, погіршення 

макроекономічних показників, високим рівнем інфляції та коливанням курсу 

валют. 

Для приросту інвестицій у вітчизняну економіку, насамперед необхідно 

поліпшення макроекономічної ситуації, а саме: проведення реформ, 

вдосконалення грошової та валютної політики. 
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Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного 

виробництва є підвищення якості управлінських рішень, що складає сутність 

управлінського процесу, його вигідну та найбільш відповідальну стадію, 

визначає рівень продуктивності та ефективності всієї системи та процесів 
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менеджменту. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить 

керівник, формуючи цілі та домагаючись їх досягнення. Тому розуміння 

природи прийняття рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягти 

успіху в мистецтві управління. 

Дослідження процесу моделювання управлінських рішень в організації. 

Виокремлення аспектів і факторів у моделюванні управлінських процесів, 

класифікація моделей менеджменту. 

Кожна організація визначає цілі своєї діяльності. Їх ефективне досягнення 

можливе лише внаслідок відповідних управлінських дій, які розробляються та 

послідовно реалізуються в рамках даної організації. Процес прийняття 

управлінських рішень дуже складний. Усі керівники приймають рішення по-

різному, адже на них впливають різні особистісні фактори, вони володіють 

різними індивідуальними властивостями, ставлять перед собою різні цілі та 

використовують різні методи, які дають змогу достовірно й повно описати 

проблему, виявити чинники, що призвели до неї. 

Прийняття управлінських рішень – це визначальний процес управлінської 

діяльності, оскільки формує напрямки діяльності організації та її окремих 

працівників. Робота з прийняття управлінських рішень вимагає від менеджерів 

високого рівня компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду. 

Управлінські рішення слід розглядати у трьох аспектах: 

1) вид діяльності, яка відбувається в керуючій системі й пов’язана з 

підготовкою, знаходженням, вибором та прийняттям певних варіантів дій (в 

цьому аспекті управлінські рішення – вид роботи в апараті управління, певний 

етап процесу управління); 

2) варіант впливу керуючої системи на керовану (в такому розумінні 

управлінське рішення являє собою опис передбачуваного впливу керуючої 

системи на керовану); 

3) організаційно-практична діяльність керівника у керованій системі. 

На процес прийняття управлінських рішень впливає безліч факторів. 

Найважливішими з них є: 

1) ступінь ризику – завжди існує імовірність прийняття неправильного 

рішення, яке може несприятливо впливати на організацію. Ризик – фактор, який 

менеджери враховують свідомо або підсвідомо при прийнятті рішення, 

оскільки він пов’язаний із зростанням відповідальності; 

2) час, відведений для прийняття рішення – на практиці більшість 

керівників не мають можливості проаналізувати всі можливі альтернативи, 

відчуваючи дефіцит часу; 

3) політика організації – враховується суб’єктивний фактор при прийнятті 

рішення (статус, влада, легкість виконання тощо); 

4) ступінь підтримки керівника колективом – якщо порозуміння та 

підтримки інших керівників і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати 

за рахунок своїх особистих рис, які повинні сприяти виконанню прийнятих 

рішень; 
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5) особисті якості керівника – один з найбільш важливих факторів. До 

них відносять досвід, професійний рівень, психічні та психологічні особливості, 

організаторські здібності тощо. 

Існує три основні моделі прийняття рішень:  

1) Класична модель спирається на поняття «раціональності» у прийнятті 

управлінських рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення, 

повинна бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, всі її дії у 

процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи.  

Основні характеристики класичної моделі: особа, яка приймає рішення:  

– має повну вихідну інформацію для прийняття управлінського рішення; 

– має повну інформацію про всі можливі альтернативи, ймовірності їх 

настання та їх наслідки; 

– має раціональну систему упорядкування переваг за ступенем їх 

важливості; 

– має на меті максимізацію кінцевого результату. 

Така модель найчастіше застосовується при прийнятті програмних 

(формалізованих рішень). 

На практиці на процес прийняття рішень впливають численні обмежуючі 

та суб’єктивні фактори. Сукупність таких факторів у процесі прийняття рішень 

враховує поведінкова модель.  

2) Характеристики поведінкової моделі: особа, яка приймає рішення не 

має: 

– повної вихідної інформації для прийняття управлінського рішення; 

– повної інформації про всі можливі альтернативи, ймовірності їх 

настання та їх наслідки; 

– здатності або можливості передбачати наслідки реалізації кожної 

альтернативи.  

3) Ірраціональна модель ґрунтується на передбаченні, що рішення 

приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи.  

Ірраціональна модель найчастіше застосовується: 

– для вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які 

важко піддаються вирішенню; 

– для вирішення проблем в умовах дефіциту часу; 

– коли керівник або група менеджерів мають достатньо влади для 

нав’язування свого рішення. 

Оскільки у процесі прийняття рішення сполучаються логічні, 

раціонально-змістовні та психологічні моменти, найважливішим чинником 

ефективності управління виступає професіоналізм керівника, його стиль і 

підходи до прийняття рішень. Залежно від цих факторів він приймає 

раціональне рішення, рішення, засноване на досвіді, або інтуїтивне рішення. 

Паралельно з основними моделями прийняття управлінських рішень 

виділяють: модель теорії черг (модель оптимального обслуговування), модель 

керування запасами, модель лінійного програмування та імітаційне 

моделювання, але дані типи моделей застосовуються рідше. 
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Висновок. Отже, на нашу думку, моделювання дозволяє заздалегідь 

передбачити хід подій і тенденції розвитку, властиві керованої системі, 

з’ясувати умови його існування та встановити режим діяльності з урахуванням 

впливу різних факторів. Основна мета управлінського рішення – забезпечити 

координуючий вплив на об’єкт управління для досягнення цілей організації. В 

основі будь-якого управлінського рішення лежить проблемна ситуація, котра 

потребує прийняття рішення щодо переведення об’єкта управління з 

проблемного стану в такий, котрий більше відповідатиме завданням 

управління. 
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Сьогодні вітчизняна економіка опиналася в тяжкому становищі, 

фінансова криза, військові дії, політична й економічна нестабільність 

призводять до дисбалансу розвитку галузей, в тому числі і торгівлі. Важливість 

розв’язання проблем пошуку резервів економії, зростання прибутку й 

рентабельності за умов усунення ризиків зумовлює необхідність удосконалення 

організації управління, внутрішнього контролю та покращення діяльності 

служби маркетингу. 

Теоретичним і практичним положенням управління, організації збутової 

діяльності торговельного підприємства та стратегічних перспектив присвячені 

роботи Л. В. Балабанова, А. Бланк, Г. Дж. Болт, А. А. Мазаракі [3], 

В. М. Мотриченко [4], В. І. Опалько [4], Ф. Котлер, та ін. Водночас, розгляд 

актуальних питань управління та збуту торговельного підприємства потребує 

подальших досліджень. 

Під роздрібною торгівлею розуміють підприємницьку діяльність з 

продажу товарів і послуг на підставі договору купівлі-продажу безпосередньо 
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кінцевим споживачам для їхнього особистого використання незалежно від 

форми розрахунків. 

У процесі торговельної діяльності роздрібне торговельне підприємство 

вирішує такі завдання: задовольняє потреби кінцевого споживача в товарах і 

послугах та забезпечує створення прибутку суб’єкта господарювання. 

Роздрібно-торговельне підприємство – це підприємство сфери торгівлі, яке 

реалізує споживчі товари в роздріб і надає послуги, призначені виключно для 

кінцевих споживачів [1, с. 522]. 

На практиці господарювання торговельне підприємство здійснює такі 

види діяльності: вивчення ринку товарів; здійснює інноваційну діяльність; 

торгово-виробничу діяльність; комерційну діяльність (організація закупівлі та 

збуту товарів); після продажний сервіс та обслуговування; економічна 

діяльність (стратегічне і поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, 

система оплати праці, ресурсне забезпечення, зовнішньоекономічна та 

фінансова діяльність); соціальна діяльність. 

Серед усіх перелічених видів діяльності центральне місце посідає 

комерційна діяльність. Комерційна діяльність у торгівлі є великою сферою 

оперативно-організаційної діяльності торговельних підприємств, спрямованих 

на здійснення процесів купівлі-продажу товарів [2, с. 185].  

Для реалізації комерційної діяльності торговельного підприємства 

необхідна ефективна робота служби маркетингу та збуту. Відділ маркетингу 

повинен стати основною ланкою, що виконує збір ринкової інформації щодо 

товарного асортименту продукції підприємства, її аналіз, визначення видів, 

обсягів і термінів постачання продукції, виявлення купівельних потреб 

споживачів, можливостей обсягів реалізації та передбачуваних цін, вибір 

каналів доставки в роздрібну мережу, дотримання стандартів якості, здійснення 

торговельно-збутової діяльності. 

При цьому необхідно зазначити, що специфікою діяльності 

торговельного підприємства є: 

1. Покупцями товарів є кінцеві споживачі. 

2. Для торговельного підприємства головне завдання – задовольнити 

потребу споживача, запропонувати відповідний товар та комплекс послуг з тим, 

щоб максимально полегшити процес покупки. 

3. Роздрібне підприємство зацікавлене у формуванні дуже широкого 

спектру товарних позицій відповідно до спеціалізації та споживчого попиту. 

4. Підприємство роздрібної торгівлі має можливість впливати на 

ринок шляхом залучення покупців з допомогою зміни асортименту, цінової 

політики, оперативної поставки, більш уважним і доброзичливим ставленням 

до покупців. Арсенал маркетингу більшою мірою використовується в 

роздрібній торгівлі порівняно з підприємством виробником. У випадку падіння 

попиту на продукцію роздрібна фірма має перевагу, вона легко адаптується та 

переорієнтується на нову продукцію, гнучко змінює асортимент, цінову 

політику.  

5. Для залучення нових клієнтів торгове підприємство застосовує 

методи стимулювання споживачів: розпродажу, дегустації, рекламні акції. 



155 

6. При реалізації продукції широко використовуються Інтернет-

технології, e-mail розсилка, СМС повідомлення та інші засоби комунікації. 

Стосовно обсягів роздрібної торгівлі в Україні, то оборот у 2017 році зріс 

на 8,8% у порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) – до 816,553 млрд грн, 

згідно даних Державної служби статистики України. Водночас, у 2016 році 

оборот склав 1,159 трлн грн, що на 337 млрд грн більше в порівнянні з даними 

за 2017 рік. У відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів 

минулого року є некоректним, тому що з 2017 року змінилася методологія 

розрахунку. 

Найбільше оборот роздрібної торгівлі за 2017 рік зріс у Закарпатській (на 

17,2%, до 18,31 млрд грн), Одеській (на 14,1%, до 62,96 млрд грн), Львівській 

(на 13,5%, до 51,9 млрд грн), Черкаській (на 12,3%, до 19,6 млрд грн), Київській 

(на 11,7%, до 55,1 млрд грн) і Вінницькій (на 11%, до 21,1 млрд грн) областях. 

Найбільше зниження зростання роздрібного товарообороту в 2017 році 

було зафіксовано у Волинській області (на 5,8%, до 15,336 млрд грн). А отже 

можна констатувати факт пожвавлення та покращення стану роздрібної торгівлі 

[5]. 

Отже, підсумовуючи можна зазначити, у зв’язку з глобальними 

тенденціями (збільшення населення, урбанізація, Інтернет-технології та зміни 

якості життя) [4], збільшиться споживання товарів і послуг, споживачі все 

більше будуть користуватися мережею роздрібних торговельних підприємств. 

Специфікою управління та збуту торговельного підприємства є гнучке 

реагування на зміну кон’юнктури ринку, швидка змін асортименту та 

переорієнтація на нових постачальників продукції. У цьому і є їх унікальність, 

мобільність і перевага порівняно з іншими виробниками. При цьому 

менеджерам підприємства необхідно контролювати та координувати дії служби 

маркетингу, адже вони є головними в організації та контролі збуту продукції. 
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The beginning of 2000, the tourist market in Ukraine began its development, 

today it is one of the most promising directions. Note that tourism activity affects the 

activities of almost 40 economic sectors of the country and 10-15% of the country's 

population. Hence, tourism is an efficient industry, which one can count on, solving 

the economic problems of the country's exit from the crisis, due to the restructuring of 

the structure. But in Ukraine the level of development if tourism business is rather 

low than in other developing countries.  

Analysis of recent research and publications. This problem become actual just 

a few years ago. But some scientists have already thought it. One of the scientist is 

Krivorychko P. [1]. He has discussed the main problem of Ukrainian tourism and try 

to find the way of overcoming this issues. The next authors are Pavlenko E.P. and 

Nymer Ahmad [2]. These scientists wrote about status, problems and prospects of 

tourism development in Ukraine at the present stage.  

The rapid development of international tourism, has allowed this industry to 

take a worthy place among the top three leading sectors of the world economy. The 

contribution of Ukraine is very modest, despite the high resource potential of tourism. 

The main problems are the low quality of the tourist product: the tourist infrastructure 

is undeveloped, and the tourist services do not meet the international service 

requirements; imperfect state policy in the field of tourism.  

According to the tourism competitiveness index - 2017, submitted to the World 

Forum, Ukraine gained 3.50 points. Thanks to this, she ranked 88th among 136 

countries. Ukraine succeeded to overtake Honduras (90th place) and Macedonia (89th 

place). The closest "neighbors" from above are Tunisia (87th) and Guatemala (86th). 

In the past, Ukraine did not fall into the research, and therefore it is impossible to 

compare the dynamics of the index for our country. 

According to the components of the general index, the worst case in Ukraine is 

security matters - 127th place from 136 countries. The best is health and hygiene. By 

this indicator, Ukraine is among the top 10 countries and ranked 8th. 

Ukraine's cooperation with the Gulf countries, and in particular with the OAU 

in the field of tourism, is a very promising direction for economic cooperation, since 

in addition to economic gains, it will be possible to raise funds from the region for the 

expansion of the tourist infrastructure of Ukraine and provide an opportunity for 

implementation of a number of social projects. 

The arrival of capital, investing in different industries has a beneficial effect on 

the development of both the country as a whole and its separate structures. Therefore, 

building or investing hotels, shopping and entertainment centers, recreation facilities 

and other objects of tourist infrastructure in the territory of Ukraine, the OAU will be 
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profitable, and Ukraine will develop its tourism industry. From this Ukrainian 

awareness of the Emirates will grow, and the UAE government will have the 

opportunity to expand its borders to business. 

Thus, different in their economies, the political environment of the UAE and 

Ukraine, they see a promising development of the direction of the tourism business. 

Although the share of tourism in the country's GDP is more in the OAU (almost 

50%), but in Ukraine it is much smaller, it is believed that the correct program of 

development, the latest technologies and investments will make tourism profitable 

and weighty for our country. Ukraine and other countries have well-developed event 

tourism (festivals, symposiums, holidays, conferences), therefore, countries often 

take a large number of guests and tourists. Foreign countries can host exhibitions and 

conferences of Ukrainians and vice versa. Or even develop a project for a joint 

festival or holiday. It will help to establish relations between countries, raising the 

level of countries in the international market, awareness of tourists about countries, 

etc.  

The events in Ukraine 2013-2014 significantly changed the national economic 

situation. Problems in the Autonomous Republic of Crimea and in the east of Ukraine 

(along with the comprehensive economic crisis) have become the determining factor 

in destabilizing the entire Ukrainian economic system, transforming its foreign 

economic activity. It is safe to say that these events have become a significant factor 

in the significant strengthening of negative trends in the dynamics of inbound 

tourism, a decrease in the living standards of the population of Ukraine also 

negatively affected the outbound tourist flows and domestic tourism 

Based on the listed internal and external circumstances, the directions of the 

exit of the tourism industry from a situation that will determine the trends in its 

development and increase its share in the country's GDP can be formed. Medical 

tourism is rapidly gaining momentum. In the leading countries of the world with a 

high level of medicine, the profit from incoming health and medical tourism is 

measured by hundreds of millions of dollars annually and makes a significant 

contribution to replenishing the budget of the country. 

In recent years, medical tourism, including both treatment and diagnosis and 

rehabilitation, is about 2% of world GDP. Therefore, Ukraine has all the factors for 

the development of medical tourism between countries, it is necessary only to 

establish relations with the best medical establishments of the countries. 

Cooperation between travel agencies and agents will allow the population of 

partner countries to have a more accurate and wider knowledge of direct source 

(country), without commission and intermediaries to organize tours, book hotels and 

airline tickets. 

So, as conclusion Ukraine immediately need to improve the tourism on the its 

lend. 

Exist some directions of improvement of tourism business which can be useful 

in Ukraine. The study of the tourism business in Ukraine and its impact on the 

formation of GDP allows us to understand the real possibility of our country to enter 

the international level in this area, identifies the disadvantages that impede this 

process and determine the ways of their elimination. 
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There are various methods of increasing the economic benefits of tourism, 

which are involved in the management of the state, which helps to prevent many 

problems. One of the methods is to strengthen the interaction between tourism and 

other sectors of the economy. Today the question arises: to focus on a foreign 

consumer or to reconstruct domestic tourism. Although both directions require the 

immediate change of the domestic market of tourist services in accordance with 

international requirements. To motivate programs for the future, experts recommend 

the second option. Of course, ignoring international tourism is not worth it, but 

should be emphasized on the development of their own consumers. And only after 

creation of the appropriate base it is necessary to go to the world level. 

Thus, the development of tourism business is especially important in Ukraine, 

as this sphere can correct the social and economic situation. The state must improve 

international cooperation and create economic, organizational and legal foundations 

for the development of tourism activities. 
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У сучасних ринкових умовах світова економіка опинилася на новому 

етапі економічного поділу світу. Глобалізація покликана консолідувати 

планетарне співтовариство на ґрунті єдиного економічного простору. 

Головними суб’єктами в цьому процесі стали не промислово розвинуті країни, 

а транснаціональні корпорації (ТНК) найбільших розвинутих країн. Вони 

стають основними гравцями на світовому ринку: прогнозують ставки, 

створюють технології та інновації, отримують надприбутки. Сьогодні саме 

ТНК фактично вирішують питання нового економічного і політичного переділу 

світу, стоять на межі створення світового наднаціонального уряду.  
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Значення та вагомість транснаціональних корпорацій у своїх працях 
досліджували такі вчені-економісти як: Кудирко Л. І., Мотриченко В. М., 
Новицький В. Є., Овчарук М. П., Плотніков О. В., Руденко Л. В., Рокоча В. В., 
Якубовський С. О., Хорошун О. Б., Шевченко В. Ю., та ін. Але питання ролі 
ТНК у міжнародних глобалізаційних процесах залишаються не достатньо 
дослідженими. 

Основним структурним елементом міжнародної економіки у сучасних 
глобалізаційних процесах є ТНК. Транснаціоналізація – це якісно новий етап 
інтернаціоналізації господарського життя, що є процесом посилення 
зовнішньоекономічної діяльності в результаті глобальних операцій ТНК [1]. 
Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, приватизації, 
лібералізації зовнішньої торгівлі зробили ТНК центром світового економічного 
розвитку.  

Глобалізаційні процеси також вплинули і на Україну, як одного із центрів 
інвестицій у сфері сільського господарства. Україна приєдналась до Декларації 
про міжнародні інвестиції і ТНК, набула членства в Інвестиційному комітеті 
ОЕСР (2017 р.). Це дасть змогу державі покращити свої показники у сфері: 

 реалізації принципів та стандартів соціальної відповідальності бізнесу 
згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення відповідального бізнесу; 

 усунення обмежень щодо секторів, в яких іноземне інвестування 
заборонене та забезпечує національний режим для транснаціональних 
корпорацій відповідно до системи розвитку міжнародних стандартів у 
регулюванні відносин ТНК із країнами, що приймають їхні інвестиції. 

ТНК за характером і формами прояву у світовій політиці й економіці 
багато в чому збігаються з діяльністю держав, що дозволяє експертам заявляти 
про ідентичність дій і проявів ТНК та держав у глобальній політиці й економіці. 
Водночас низка дослідників вважає, що в перспективі ТНК зможуть стати 
домінуючою силою світового господарства [2].  

Відомий журнал Fortune опублікував ТОП-10 найбільших корпорацій 
світу за 2017 рік,  які впливають на процеси глобалізації, а зокрема: 

 ТНК мають дуже вагому роль в світових науково-дослідних і дослідно-
конструкторських розробках (НДДКР); 

 на ТНК припадає понад 80% зареєстрованих патентів; 

 на частку ТНК припадає  близько 80% фінансування НДДКР. 
Найбільша їх кількість знаходиться в США найбільшу питому вагу серед 

яких становить за рівнем капіталізації Walmart 485,873 млрд дол. США, 
Berkshire Hathway та Apple – 223,604 млрд дол. США та 215,639 млрд дол. 
США відповідно (табл. 1). 

Таблиця 1 

ТОП – 10 найбагатших компаній світу за 2017 рік [3] 

млрд дол. США 

ТНК 
Країна 

місцезнаходження 
Капіталізація 

Walmart CША  485,873 

Berkshire Hathway США 223,604 

Apple США  215,639 
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Закінчення табл. 1 

ТНК 
Країна 

місцезнаходження 
Капіталізація 

ExxonMobil США 205,004 

McKesson США 192,487  

UnitedHelth Group США 184,840 

CVS Health США 177,526 

General Motors США 166,380 

AT&T США 163,786 

Ford Motor США 151,800 
 

Основними перевагами ТНК є: забезпечують близько 50% світового 
промислового виробництва; припадає на них понад 70% світової торгівлі, 
причому 40% цієї торгівлі відбувається усередині ТНК; торгівля відбуваються 
не за ринковими цінами, а за так званими трансфертними цінами, які 
формуються не під тиском ринку, а під довгостроковою політикою 
материнської корпорації.  

У той же час присутність ТНК на ринку країни створює ряд достатньо 
серйозних проблем: 

 витіснення або знищення вітчизняних конкурентів; 

 недоотримання доходів держбюджетом за рахунок використання 
внутрішніх цін; 

 виведення з країни доходів за лояльними податковими режимами; 

 здатність ТНК уникати державного контролю.   
ТНК відіграє важливу роль та значення у процесах глобалізації, зокрема: 

 діяльність ТНК та їх потреби є основним в організаційних і 
технологічних інноваціях; 

 ТНК є активним учасником всіх процесів глобалізації; 

 ТНК здатна організовувати і контролювати транскордонну діяльність; 

 найбільша частка міжнародних транзакцій припадає на ТНК. 
Отже, можна зробити висновок, що ТНК є майбутніми центрами 

світового господарства, каталізаторами глобалізаційних процесів розвитку 
економіки. Вони є основним компонентом світової економіки і одним із 
результатів глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі. Також мають 
значний вплив в регіонах, оскільки мають потужні фінансові активи, впливають 
на громадськість, політику тощо. Сьогодні ТНК контролюють понад 50% 
світового господарства, водночас слабшає роль національних економік країн 
світу, що негативно впливає на економічний стан та конкурентоспроможність 
країни. 
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Іпотечне кредитування є важливим напрямком діяльності банку, адже 

воно сприяє покращенню економічного стану регіонів, розвитку їх 

інфраструктури, появі нових підприємств, будівництву об’єктів соціального та 

культурного призначення. Саме тому, іпотечне кредитування таке 

розповсюджене в розвинених країнах Європи, США та Канаді. Проте, в Україні 

воно не займає значної частки в кредитному портфелі, адже для банків 

безпечніше обертати короткострокові кредитні кошти без ризику неповернення. 

Це обумовлює доцільність проведення досліджень даного питання.   

Метою роботи виступає дослідження методів управління іпотечними 

операціями банків Україні та шляхів зменшення ризику при їх здійсненні. 

Метою управління іпотечними операціями банку є забезпечення 

максимальної дохідності таких кредитів за допустимого рівня ризику. 

Перш за все, воно має ґрунтуватися на адекватній законодавчій базі, яка б 

в повній мірі захищала права як іпотечного кредитора, так і позичальника. 

Головними законодавчими документами які регулюють іпотечні операції 

на даний час є Закон України «Про іпотеку», Закон України «Про іпотечне 

кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом і іпотечні 

сертифікати» та Закон України «Про іпотечні облігації», Цивільний Кодекс, 

Господарський Кодекс та ін.  

Незважаючи на те, що Закон України «Про іпотеку» вважається одним із 

найпрогресивніших на території Східної та Центральної Європи, сфера 

іпотечного кредитування в Україні досі не розвинена. Існує низка проблемних 

питань, які не врегульовані на законодавчому рівні: 

1. Нечіткість визначення поняття предмету іпотеки. 

2. Неврегульованість організаційно-правових аспектів застосування 

іпотечних цінних паперів. 

3. Проблеми, пов’язані з невирішеністю питання існування єдиного 

державного органу – держателя єдиного Державного реєстру на нерухоме 

майно та їх обмежень.  

4. Проблеми використання цілісного майнового комплексу (ЦМК) як 

предмету іпотеки. 

5. Проблеми реалізації предмету застави та виселення мешканців [1]. 

Існують випадки невиконання рішення судів щодо майна, на яке 

спрямовується стягнення. Це підвищує ризики, адже банк постійно стикається 

із загрозою того, що його вимоги не зможуть бути задоволені із вартості 
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застави при неповерненні боргу.  Це свідчить про недосконалість іпотечного 

законодавства та невідповідність його сьогоднішнім реаліям. 

Крім законодавчо закріплених положень, в Україні існують стандарти 

іпотечного кредитування, які були розроблені у 2008 році. Проте вони несуть 

рекомендаційний характер. Це дозволяє банкам не дотримуватися їх і 

розробляти вигідні лише для себе кредитні умови. 

Так, у проекті «50 провідних банків України 2017» активними гравцями 

на ринку іпотечного кредитування є всього шість банків (Кредобанк, «Глобус», 

Укрсоцбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Креді Агріколь Банк), тоді як іпотечні 

програми є в 14 установах [2]. Проте фінансуючи іпотечні кредити за рахунок 

коротких і дорогих ресурсів, а також коштів населення, банки не спроможні 

встановлювати привабливі параметри. Вартість такого іпотечного кредиту є 

непідйомною для українців. 

Таким чином, доцільним було б посилення державного контролю за 

дотриманням банками міжнародних стандартів іпотечного кредитування. 

Вирішальною ознакою іпотечних операцій банку, як і будь-яких інших 

кредитних операцій, є ризик. Саме він обумовлює необхідність управління 

іпотечними операціями банку.  

Ризик – це категорія, яка характеризує ймовірність настання події, яка 

пов'язана з можливими фінансовими втратами чи іншими негативними 

явищами [3, c.96].  

Основними банківськими ризиками при здійсненні іпотечного 

кредитування є: 

 кредитний ризик – повну і остаточну відмову позичальника від виплати 

своїх зобов’язань; 

 ризик відсоткової ставки; 

 валютний ризик – недоотримання банком прибутку протягом 

довготривалого строку у зв’язку з валютними коливаннями; 

 ризик ліквідності – тобто ризик того, що банк не зможе розрахуватися в 

строк за власними зобов'язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов 

швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат; 

 ризик альтернативного вибору; 

 ризик зміни доходу на акціонерний капітал [4, c. 9] 

Для мінімізації даних ризиків доцільно звернути увагу на досвід 

зарубіжних країн, які досягли високого рівня розвитку іпотечного ринку. 

Зокрема, у країнах ЄС спостерігається позитивна тенденція використання 

механізму сек’юритизації. Найбільшим ринком облігацій, що засновані на 

іпотеці, в Європі є ринок Німеччини [5, с. 124]. 

Ще одним методом управління іпотечними ризиками є диверсифікація. 

Це означає розподіл кредитного портфеля банків між різними позичальниками, 

та на різні строки погашення. 

Однією з найбільших проблем, які стримують банки у наданні іпотечних 

кредитів, є портфель кредитів в іноземній валюті, виданих до кризи 2008 року, 

тому банкам потрібно підвищувати якість кредитного портфеля. 
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Страхування іпотеки є перспективним видом мінімізації ризиків 

іпотечного кредитування. Іпотекодавець зобов’язаний застрахувати предмет 

іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не 

покладено на іпотекодержателя [7]. 

Страхування ризиків зумовлює виникнення додаткових можливостей 

розвитку та підвищення ефективності іпотечної діяльності. 

За допомогою страхування ризики невиконання зобов’язань учасниками 

іпотечного кредитування можуть бути знижені. Цього можна досягти при 

оформленні клієнтом полісу добровільного медичного страхування, 

страхування відповідальності та майна; поручителем – поліси страхування 

майна, перерви у виробництві та цивільної відповідальності; банком – полісу 

страхування від всіх банківських ризиків; ріелтором – полісу страхування 

відповідальності ріелтора, страховою компанією – договорів перестрахування 

відповідальності. 

Наступним методом зменшення впливу ризиків є резервування, тобто 

створення відповідних резервів під іпотечний кредит, які використовуються 

банком для відшкодування втрат у разі неповернення кредиту та відсотків за 

ним. та лімітування – обмеження рівня припустимого ризику.  

Цей метод базується на одному з принципів міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності – принципі обачливості, відповідно до 

якого банки мають оцінювати якість своїх кредитних портфелів на звітну дату з 

погляду можливих утрат за кредитними операціями. Для покриття цих утрат 

банк формує спеціальний резерв під заборгованість за кредитом у сумі 

кредитних операцій банку [5, c. 125]. 

Лімітування є методом управління ризиком при здійсненні іпотечних 

операцій, при якому встановлюється ліміт допустимого ризику. 

Висновки. Отже, розвиток ринку іпотечного кредитування має бути 

одним з пріоритетних напрямків державної політики. Сьогоднішня ситуація 

характеризується періодом макроекономічної нестабільності. Це стримує 

розвиток іпотечних операцій. Саме тому, важливо запровадити зміни у 

нормативно-правовому регулюванні, забезпечити дотримання міжнародних 

стандартів та впроваджувати заходи з мінімізації ризиків при здійсненні 

іпотечних операцій. До основних методів мінімізації ризиків можна віднести: 

страхування, резервування, лімітування, сек’юритизація та диверсифікація 

кредитного портфеля. Наведені пропозиції дозволять активізувати ринок 

іпотечного кредитування, що призведе до зростання ВВП і вирішення значної 

кількості соціальних та економічних проблем. 
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Для сучасного етапу розвитку міжнародної економіки характерним є 

процеси інтернаціоналізації, глобалізації на основі яких розвивається 

транснаціоналізація. Сучасні інтеграційні процеси активізують процеси 

розширення транснаціональних компаній (ТНК), зумовлюють залежність 

національних економік від їх діяльності на внутрішніх ринках. Нині ТНК 

належить провідна роль на світовому ринку. Від їх господарювання залежить 

розвиток країн з дочірніми компаніями, так і з головною материнською 

компанією. З огляду на це, транснаціональним компаніям належать головні 

функції: управління своїми активам від яких залежить економічний розвиток 

приймаючих країн.  

Багато закордонних та вітчизняних робіт присвячено дослідженням 

діяльності транснаціональних компаній. Серед них виділяють такі роботи: 

Дж. Даннінга [1], І. О. Пенської [2], В. М. Мотриченко та М. П. Овчарук [3], 

А. В. Креховця [4], В. М. Когута [5] та ін. Водночас, дана тема є актуальною 

нині з огляду на процеси глобалізації, інтеграції та розширення 

взаємозалежності країн. 

Згідно визначення Конференції Організації об’єднаних націй з торгівлі та 

розвитку (ЮНКТАД): «транснаціональні компанії – це підприємства, які є 

власниками, або ж ті, що контролюють виробництво товарів або послуг за 

межами країни базування. Вони можуть набувати статусу корпорації, а можуть 

і не мати його» [6]. 
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Визначальними ознаками ТНК є: 

 річний оборот – більше 1 млрд. дол. США; 

 дочірні компанії та філії мають знаходитись, як мінімум у 6 країнах 

світу; 

 1/3-1/5 всього обороту має походити із зовнішніх ринків; 

 частка закордонних активів має становити 25-30% від загальної вартості 

активів [7]. 

Головною відмінністю між звичайними корпораціями, які функціонують 

на світових ринках, і ТНК є те, що ТНК переносять за кордон не товар, а процес 

капіталовкладення, нові технології та управлінський досвід [3]. 

Станом на 2017 рік основна діяльність транснаціональних корпорацій 

представлена такими галузями, як електроніка, автомобілебудування, 

видобуток та переробка нафти. Лідерами за величиною зарубіжних активів та 

перші місця займають такі 3 корпорації: 

1. «General Electric» (США), займається електронікою, частка її 

закордонних активів становить 30%; 

2. «Royal Dutch Shell» (Нідерланди – Великобританія), займається 

видобутком та переробленням нафти, частка закордонних активів – 66%; 

3. «FORD» (США), займається автомобілебудуванням, частка 

закордонних активів – 30% [8]. 

За обсягом реалізації продукції на території інших країн на кінець 2017 

року лідерами є : 

1. «Walmart» (США), займається роздрібною торгівлею і має річний 

дохід у сумі 485, 873 млрд дол.; 

2. «State Grid», країна – КНР, займається електроенергетикою, дохід – 

315,199 млрд дол.; 

3. «Sinopec Groupe», країна – КНР, вид діяльності – нафтохімія, дохід 

– 267,518 млрд. дол. [8]. 

Провідними країнами з найбільшими ТНК є США, КНР, Японія, 

Німеччина, Великобританія. Ці країни є світовими лідерами (G8), а відповідно 

їх компанії впливають на управління та економічний розвиток приймаючих 

країн. Цей вплив залежить від багатьох чинників, як позитивних, так і 

негативних, які має враховувати кожна країна з метою захисту національних 

інтересів держави, а також її громадян. 

Позитивними сторонами впливу ТНК є: 

 на приймаючі країни: завозяться додаткові ресурси у вигляді капіталу, 

технологій, управлінського досвіду, кваліфікованої праці; зростає рівень 

зайнятості та рівень доходів населення; зменшується рівень безробіття; 

відбувається стимулювання вітчизняних виробників удосконалювати свою 

продукцію, впроваджувати нові технології; збільшується сума надходжень 

бюджету; відпадає необхідність в імпорті товарів, виробництво яких було 

організовано з рахунок ТНК; 

 на країни базування: власники акцій ТНК отримують високі та стійкі 

доходи; вплив на інші країни: здійснюється імпорт трудового законодавства, 
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методів оподаткування, практик укладання угод; шляхом формування світового 

ринку праці, працівники та службовці з транснаціональних компаній, що 

переїжджають з країни в країну можуть не боятися втратити роботу та ін. 

До негативних сторін можна віднести:  

 нав’язування компаніям країни –реципієнту безперспективних напрямів 

виробництв;  

 приймаюча країна може перетворитися у місце де застосовуються 

застарілі та небезпечні для екології технології;  

 внаслідок корупції може бути порушено національне законодавство; 

 коли інтереси вітчизняних компаній та ТНК не співпадатимуть, то 

можливим буде підрив економічної політики країни;  

 великим корпораціям притаманне ухилення від податків; 

 скорочується дохід державного бюджету через використання ТНК 

внутрішніх цін; витіснення національного бізнесу з найбільш привабливих 

сфер. 

Отже, транснаціональні компанії мають значний вплив на країни 

базування, так і над країнами де розміщені дочірні компанії. Вони забезпечені 

науковими, технічними, фінансовими, інтелектуальними ресурсами та 

впливають розвиток тих країн, які мають найбільш привабливий інвестиційний 

клімат. Закордонне капіталовкладення посилює статус країни, також надходять 

додаткові доходи з-за кордону. У країні-реципієнті створюються нові 

підприємства, підвищується професіоналізм робочої сили, але така діяльність 

може обмежувати розвиток вітчизняного виробництва. Щодо напрямів та 

перспектив розвитку для економіки окремих країн, то вони повинні: коригувати 

відношення до іноземних інвестицій, визначити для себе безпечні ТНК  
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На сучасному етапі економічного розвитку бюджетні установи повинні 

бути готовими до оперативного й адекватного реагування на будь-які 

кон’юнктурні зміни на ринку з метою утримання досягнутих позицій та 

успішного виконання покладених на них функцій. Ефективне використання 

бюджетних коштів передбачає повне, цільове їх використання відповідно до 

затверджених кошторисів. При цьому відповідальність за цільове й ефективне 

використання виділених бюджетних коштів відповідно до затверджених 

кошторисів несуть їхні розпорядники. 

Бюджетні установи є одними з учасників бюджетного процесу країни, в 

ході якого відбувається складання, розгляд, затвердження, виконання і 

контроль за виконанням бюджетів різних рівнів. Такі установи беруть участь у 

перерозподілі фінансових ресурсів держави, виступаючи водночас і як 

отримувачі, і як постачальники ресурсів. Сутність доходів та витрат бюджетних 

установ здійснюється згідно з такими нормативно-правовими документами як 

Бюджетний кодекс України [1]. Правильність обліку доходів і витрат бюджету 

забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої покладено 

бюджетну класифікацію. Вимогу використання єдиної класифікації доходів і 

видатків закладено саме у Бюджетному кодексі, відповідно до якого бюджет 

може складатися із загального та спеціального фондів. Питання щодо розподілу 

бюджету на загальний і спеціальний фонди щорічно визначаються в законі про 

Державний бюджет України [2]. 

Згідно з міжнародною практикою визначення доходів, передбачено, що 

фінансування з бюджету визнається доходом в періоді отримання, за 

вітчизняною системою – дохід – визначається як валове надходження 

економічних вигід або потенціалу корисності протягом звітного періоду, якщо 

чисті активи/власний капітал зростають у результаті цього надходження [3]. 

Видатки бюджетних установ – один з найважливіших показників фінансово-

господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення 

результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою 

виявлення резервів зниження видатків. 

Доходи та видатки бюджетних установ є самостійними об’єктами обліку, 

проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ розглядаються у 

взаємозв’язку, оскільки зв’язок між ними має причинно-наслідковий характер 

(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок доходів, видатків та витрат бюджетних установ [4] 

 

На сучасному етапі розвитку важливою проблемою є відсутність дієвих 

стимулів і відповідної мотивації для бюджетних установ щодо ефективного 

використання отриманих фінансових ресурсів. Наступною проблемою при 

оцінці ефективності управління бюджетними ресурсами є створення системи 

індикаторів соціальної та економічної ефективності бюджетних витрат на 

виконання конкретної функції. В основному це показники результативності, в 

яких визначальним критерієм є співвідношення обсягу одержаних коштів і 

проведених витрат у рамках установлених бюджетних повноважень.  

Окрім того, сучасний стан державних фінансів, а також поглиблення 

соціально-економічної кризи змушують державу скорочувати видатки та 

шукати шляхи оптимального використання доходів. Необхідність економити на 

усьому заради виходу із кризи призвели до того, що фінансування бюджетних 

закладів значно скорочується. В результаті цього виникає гостра необхідність у 

грошових коштах для забезпечення нормального функціонування цих установ 

унаслідок їх недофінансування та браку коштів для здійснення основної 

діяльності. Такий розвиток подій змушує організації бюджетної сфери 

ефективно використовувати бюджетні асигнування та шукати додаткові 

джерела припливу коштів. 

Для усунення вказаних недоліків і для оцінки ефективності управління 

бюджетними витратами потрібно:  

 введення системи якісних показників результативності виконання 

функціональних обов’язків бюджетними установами, які характеризують 

ступінь досягнення ними поставленої мети і виконання завдань; 

 запровадження методу нарахування для оцінки ефективності 

використання бюджетних коштів, що дозволить відображати доходи і видатки в 

міру виникнення та споживання економічних вигід, а також отримувати 
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фонду бюджету 

Власні надходження установ 

Доходи бюджетних установ 
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інформацію про державні активи і зобов’язання, прогнозувати вплив 

господарських операцій на фінансову стійкість. 

Таким чином, доходи бюджетних установ мають специфічний характер: 

поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок формування 

яких регулюється окремими нормативними актами щодо кожного. Видатки і 

витрати бюджетних установ відбивають, з одного боку, джерела їх 

забезпечення, а з іншого боку – характеризують дві економічні категорії, що 

визначають специфіку господарської діяльності бюджетних установ. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторів 

передбачає велику кількість нововведень: це й удосконалення методології; 

перехід на нові єдині методологічні основи бухгалтерського обліку та звітності; 

створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення 

бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
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Питання формування, розподілу та перерозподілу доходів населення  є 

дуже важливими для кожного суспільства. Сьогодні у зв’язку з  посиленням 
диференціації доходів різних верств населення питання необхідності 
державного регулювання цього процесу не викликає сумніву. Розуміння 
необхідності державного втручання у процеси формування та розподілу 
доходів і формування основних напрямів соціальної політики, щодо 
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регулювання цих питань має досить велику історію. Майже кожний етап 
існування людської цивілізації має певні погляди на ці питання. Отже 
розглянемо еволюцію поглядів та економічних учень щодо державного 
регулювання доходів населення в рамках наукових розробок представників 
класичної та неокласичної шкіл економічної науки. 

Розробка науково обґрунтованої теорії доходів починається з кінця 17 

століття з появою класичної школи політекономії. В цей час з’являються перші 

теоретичні розробки таких категорій як доход та його форми, заробітна плата, 

прожитковий мінімум. Ведуться активні дискусії щодо сутності та величини 

заробітної плати. Оскільки класики були прихильниками принципу економічної 

свободи, то про державне регулювання економічної діяльності та доходів 

зокрема не йшлося. Хоча А. Сміт зазначав, що уряд може виконувати три 

обов’язки, які можуть потребувати регулювання та видатків – це захист 

громадян, адміністрування  справедливості та, якщо перші дві виконуються, 

нагляд за цими процесами. Сміт також відмітив той факт,що заробітна платня 

працівників, зайнятих в неринкових сферах, наприклад, в правосудді та освіті, 

де ринок не виконує своїх регулюючих функцій не може встановлюватися під 

впливом попиту та пропозиції, тому саме держава повинна визначити 

ефективний рівень заробітної плати в цих областях. При цьому дуже важливо 

розробити методи визначення рівня заробітної плати адвокатів, суддів, 

викладачів, чиновників, щоб вони не втратили інтересу служити суспільству. В  

цьому сенсі Сміт підкреслював, що як занадто велика,  так і замала платня 

можуть призвести до недбалості та лінощів працівників. 

Д. Рикардо як і А. Сміт зв’язував заробітну платню (ціну труда) із 

прожитковим мінімумом. В цьому сенсі він підкреслював, що жодні спроби 

держави підвищити рівень заробітної плати вище прожиткового мінімуму не 

призведуть до покращення добробуту людей. Заробітна плата вище 

прожиткового мінімуму викликатиме зріст народжуваності, а отже підвищення 

пропозиції праці, що згідно із законами ринку приведе до зниження рівня 

заробітної плати до мінімуму. Замість регулювання рівня заробітної плати 

державі потрібно звернути увагу на темпи народжуваності, тому що до поки 

вони не зменшаться та не встановиться рівновага між попитом та пропозицією 

на працю, заробітна платня буде нижче її «природного рівня» [1]. 

Ще більш гостро це питання поставив Т. Мальтус у своїх працях 

присвячених народонаселенню. Мальтус підкреслював, що він є поборником 

гідного існування людей, та бореться зі злиднями та бідністю. Ціллю його 

дослідження було дослідження встановлення рівноваги між населенням та 

матеріальними благами, тобто такої ситуації коли не існуватиме злиднів. У 

цьому сенсі він вважав недоцільним державне регулювання заробітної плати в 

сторону підвищення, субсидії та інші державні виплати населенню. 

Підвищення заробітної плати приводить до зросту народжуваності, як слідство, 

до росту пропозиції праці, що викликає зниження заробітної плати, а 

різноманітна благочинність з боку держави крім росту народжуваності 

призводить ще й до утриманства та зниження відповідальності людини за своє 

майбутнє та майбутнє своїх дітей. Отже, кожна людина повинна відповідально 
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відноситись до питань народжування, регулювати цей процес. Держава також 

повинна стримувати  та регулювати приріст кількості населення, зменшуючи 

грошові виплати та не підвищувати заробітну плату. Без сумніву, така ситуація 

призведе до розвитку нерівності в суспільстві, але Мальтус виступав проти 

рівності. Він вважав що саме нерівність в рівні життя, в доходах є джерелом 

суспільного розвитку. 

Завершувач традицій класичної школи Дж. С. Мілль вважав, що найбільш 

важливою задачею розвинених країн є вдосконалення розподілу, яке дає 

можливість встановити як економічну так і соціальну рівновагу. В такій 

ситуації немає бідних, ніхто не  прагне стати багатшим, кожен має свободу дій 

та незалежність (крім ситуації коли людина своїми діями може нанести шкоду 

іншим). Щоб побудувати таке суспільство потрібно звернутися до регулюючих 

функцій держави, з одного боку, а з іншого воно є результатом природного 

розвитку капіталу, який веде до мінімізації  норми прибутку. І хоча 

Дж. С. Мілль є представником класичної школи політекономії, а отже  

прихильником принципу економічного лібералізму (laissez faire), але він 

припускав втручання держави в економічні процеси тоді, коли це має сенс, 

коли ринковий механізм не є ефективним. Таким чином, він одним з перших 

звернув увагу на ситуації так званого «фіаско рикну».  Мілль  розробив 

соціальну реформу згідно з якою за допомогою держави повинні були бути 

вирішені питання по скороченню робочого дня, зрівнянню прав чоловіків та 

жінок, легалізації діяльності профспілок та ін. [2].  

А. Маршалл засновник неокласичної традиції в економічній науці велику 

увагу в своїх працях приділяв проблемі розподілу доходів, підкреслюючи, що 

ця проблема є однією з найбільш складних в економіці. Він показав, що дохід 

робітників не може встановлюватися за принципом покриття своїх власних 

«витрат виробництва» (як амортизація, яка покриває витрати виробництва 

машин, наприклад), розглядав проблеми співвідношення різних часток доходів, 

сформулював ряд спонукаючих мотивів формування та розподілу доходів. [3] 

Продовжуючи ідеї А Маршалла, А. Пігу підкреслював, що добробут 

суспільства залежить від національного доходу та його рівномірного розподілу. 

В цьому питанні він відійшов від  принципу неокласиків щодо невтручання 

держави в економічні процеси, і вважав за необхідне державне регулювання 

цих процесів. Він запропонував різні форми втручання держави залежно від 

того чи існує монополія: якщо монополії немає, то регулювання розподілу 

доходів здійснюється завдяки податкам та субсидіям, в умовах існування 

монополії держава повинна контролювати ціни, виробництво та здійснювати 

перерозподіл доходів від багатих до бідних. Він вважав що вільна конкуренція 

не здатна вирішити проблеми протиріччя суспільного добробуту та добробуту 

окремої людини. А оскільки добробут та інтереси суспільства повинні бути на 

першому місці, то треба задіяти державу, щоб вирішити це питання. 

Перерозподіл доходів від багатих до бідних може здійснюватися за допомогою 

пільгових цін, фінансування освіти, податків на майно. В цьому сенсі, А. Пігу 

запропонував також використовувати прогресивну систему оподаткування. 
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Отже, представники класичної та неокласичної шкіл зробили великий 

внесок в появу та розвиток теорії доходів. Вони розробили перші теорії 

заробітної плати, дискутували щодо  її рівня, показали природу виникнення 

основних груп доходів, розробили перші теорії розподілу та перерозподілу 

доходів. Будучи прихильниками  принципу невтручання держави в економіку, 

вони не розробили програм та напрямків державного регулювання доходів 

населення, але розуміючи нездатність ринку вирішувати деякі питання  

пов’язані з регулюванням заробітної плати, забезпеченням соціальної 

справедливості, вони (хто більше, хто менше) визнавали необхідність 

державного регулювання цих питань. І найбільш цілісними в цьому сенсі є 

розробки представників неокласичної школи.  
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Тeорія суспільного добробуту зaвжди зaлишaлaся актуальною в 

економічній науці. Інколи її прирівнювaли до соціaльної політики дeржaви, але 

вонa зaвжди вимaгaлa ґрунтовних досліджень, головним зaвдaнням яких було 

встaновлення пaрaмeтрів тa умов досягнeння добробуту, визначення проблeм і 

цілей eкономічного зростaння, відображення шляхів рeaлізaції визнaчeних 

цілeй чeрeз конкрeтні господaрські мeхaнізми тa визначення пeрспeктив 

вирішeння цих проблeм в умовaх глобaлізaції.  

Добробут людини і суспільствa є інтeгрaльною оцінкою всіх aспeктів 

життєдіяльності людини, якa покaзує, нaскільки «добрe» прожитий нeю дeякий 

пeріод її життя. Для того, щоб нaвeдeнe вищe визнaчeння добробуту мaло 

змістовний сeнс, нeобхідно встaновити eтичний критeрій, який чітко визнaчaє, 

що добрe, a що погaно для людини. Дaну проблeму вирішують в рaмкaх двох 

різних підходів, індивідуaлістського тa інституціонaльного. 

Індивідуaлістичний підхід в дaний чaс домінує в eкономічній нaуці. Його 

суть полягaє в тому, що тягaр оцінки індивідуaльного добробуту поклaдaється 

нa сaму людину, тільки сaмa людинa здaтнa визнaчити, що добрe для нeї, a що 

погaно. При цьому пeрeдбaчaється, що вонa здaтнa провeсти кількісну оцінку 
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добробуту в будь-який пeріод свого життя. Eтичний постулaт, що знaходиться в 

основі індивідуaлістичної концeпції добробуту, можe бути сформульовaний 

тaким чином: «Блaгом для людини є тe, що вонa сaмa ввaжaє для сeбe блaгом». 

Домінуючe положeння індивідуaлістичного підходу пояснюється двомa 

основними причинaми. По-пeршe, трaктувaння індивідa як єдиного суб’єктa 

оцінки свого добробуту дозволяє виключити з основ тeорії eтичні eлeмeнти. 

По-другe, об’єктивний підхід дaє мeтод оцінки добробуту людини і нe 

розповсюджується нa нормaтивні aспeкти eкономіки. 

Інституціонaльний підхід до визнaчeння добробуту полягaє в тому, що 

суть людини виводиться з aнaлізу розвитку інститутів впродовж тривaлого 

історичного пeріоду. Нa основі виявлeної суті формується бaзовий eтичний 

критeрій, нa якому будується тeорія добробуту. 

Індивідуaлістичний підхід, трaктуючи людину як ізольовaний і 

нeпізнaвaний eлeмeнт суспільствa, нe дозволяє виявити зaгaльні якості людeй і 

сформулювaти сутнісні узaгaльнeння, бeз яких нe можe існувaти жоднa 

соціaльнa тeорія. Інституціонaльний підхід, нaвпaки, фіксує свою увaгу нa 

трaдиціях, що склaлися в суспільстві, уявлeннях, eтичних нормaх. Кожнa з 

існуючих в суспільстві eтичних систeм можe служити основою для дeякої 

інституційної концeпції добробуту. 

У мeтодологічному плaні є двa шляхи побудови інституціонaльних тeорій 

добробуту. Пeрший шлях побудови інституціонaльної тeорії добробуту 

зaсновaний нa принципі мeтодологічного плюрaлізму і полягaє у відкритому 

визнaнні суб’єктивності будь-якої інституціонaльної тeорії добробуту. Другий 

шлях полягaє у встaновлeнні «eтaлонної» eтичної систeми, якa приймaється як 

єдинa основa для побудови тeорії добробуту.  

Інституціонaльний підхід до добробуту трaктує розвиток як зaгaльну 

об’єктивну кaтeгорію, що відноситься в рівній мірі до всіх члeнів суспільствa. 

Тим сaмим долaється індивідуaлістичний, aтомістичний погляд нa суспільство 

як нa бeзліч нeзaлeжних один від одного індивідів, позбaвлeних єдиній суті. 

Eгaлізм, нaвпaки, виходить з посилки, що рівність можe бути досягнутa в 

нaбaгaто ширших мeжaх. Усі члeни суспільствa повинні мaти нe тільки рівні 

можливості, aлe і більш мeнш рівні рeзультaти. Цим досягaється єдність і 

згуртовaність нaції, що відповідaють ідeaлaм колeктивізму. Тому уряд повинeн 

прaгнути, щоб всі члeни суспільствa одeржувaли рівні блaгa, які стaли 

доступними зaвдяки успіхaм розвитку цивілізaції. Дeржaвa зaгaльного 

добробуту стaє нe тільки гaслом, aлe і мeтою eкономічної політики. 

У рaмкaх індивідуaлістичного підходу нaйбільшe знaчeння мaють дві 

тeорії добробуту: утилітaристськa і монeтaрнa (eкономічнa). Суспільний 

добробут, aбо суспільнa корисність, є утилітaристськe поняття, похіднe від 

поняття індивідуaльного добробуту. Оскільки індивідуaльнa корисність 

визнaчaється нa основі вільного вибору індивідa, суспільнa корисність 

трaктується як рeзультaт дeякої процeдури суспільного вибору. Якщо якa-

нeбудь утилітaристськa тeорія добробуту містить опис конкрeтної процeдури 

суспільного вибору, то суспільний добробут визнaчaється в ній однознaчно. 

Якщо ж опис процeдури суспільного вибору відсутній, то тaкa тeорія допускaє 
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множинність покaзників суспільного добробуту. Остaнній випaдок урaзливий з 

eтичної точки зору. Тaк, одним з можливих способів суспільного вибору є 

диктaтурa, якa нaвряд чи будe визнaнa більшістю нaсeлeння як суспільний 

мeхaнізм, здaтний зaбeзпeчити високий суспільний добробут. 

Одним із нaйвaжливіших нaпрямків розвитку тeорії суспільного 

добробуту є добір тa вдосконaлeння систeми покaзників для оцінки рівня 

суспільного добробуту в окрeмо взятій крaїні. Основнa склaдність полягaє у 

бaгaтоaспeктності добробуту тa доборі відповідних покaзників.  

Нa сучaсному eтaпі розвитку тeорія суспільного добробуту продовжує 

формувaтися, сучaснa eкономічнa думкa пропонує нові підходи для досягнeння 

тa оцінки суспільного добробуту. Розвиток суспільствa стимулює появу нових 

потрeб і від якості їх зaдоволeння зaлeжить рівeнь суспільного добробуту, a від 

можливості їх пeрeдбaчeння – гaрмонійний тa стaлий суспільний розвиток. 
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Маркетингові комунікації вже давно cтали одним з виpішальних фактоpів 

конкуpентних пеpеваг, оcобливо в умовах жоpсткої конкуpенції, коли зміна 

таких фактоpів, як ціна та якіcть є неможливою чи недоцільною. 

Пpоблема cтвоpення ефективної cиcтеми маpкетингових комунікацій 

широко досліджувалась такими зарубіжними та вітчизняними вченими- 

економістами, як Армстронг Г., Котлер Ф., Персі Л., Еккард І., Берман Б., 

Швальбе Х., Зозульов О. В., Лук’янець Т. І., Діброва Т.Г. та інші. Але, 

проблематика дослідження на сьогодні не втрачає своєї актуальності та 

потребує подальшого глибокого вивчення. 

Маркетингові комунікації це процес передачі інформації про товар і 

компанії цільової аудиторії. Цільова аудиторія являє собою групу людей, які 

отримують маркетингові звернення і мають можливість реагувати на них [1]. 
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Маркетингова комунікація – двосторонній процес: з одного боку, 

передбачається вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого, – отримання 

зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на здійснюване фірмою вплив.  

Обидві ці складові однаково важливі; їх єдність дає підставу говорити про 

маркетингові комунікації як про систему [2]. Будь-яка комунікація передбачає 

обмін сигналами між комунікатором і коммунікантом із застосуванням системи 

кодування-декодування для передачі та інтерпретації сигналів.  

У комплекс маркетингових комунікацій зазвичай включають чотири 

основні засоби впливу на цільові групи [1]:  

 реклама; 

 пропаганда; 

 стимулювання збуту; 

 особистий продаж. 

Рекламні агентства розширили свої функції, об’єднавшись з компаніями 

або створивши свої нові відділення, що спеціалізуються на стимулюванні збуту, 

прямому маркетингу та ін.  

Для прийняття ідеї інтегрованих маркетингових комунікацій необхідно 

усвідомлювати, що всі елементи комплексу маркетингу є комунікаційними 

властивостями і що всі вони повинні спрямовувати в одному напрямку [2].  

Незважаючи на достатню популярність інтегрованого підходу до 

маркетингових комунікацій, до цих пір немає загального розуміння цього 

напряму, не існує  точного наукового визначення інтегрованих маркетингових 

комунікацій. Можна сказати, що інтегровані маркетингові комунікації – це 

інтеграція всіх елементів маркетингових комунікацій, які ефективно впливають 

на всі трансакції між організацією та її існуючими реальними і потенційними 

споживачами, замовниками і клієнтами. Безумовно одну з найважливіших 

ролей в інтегрованих комунікаціях компанії відіграє реклама.  

Перші джерела реклами виникли ще дуже давно, зокрема першою 

рекламою стародавнього світу був єгипетський папірус, який  інформував про 

продаж раба. У той час стародавні підприємці в особі торговців рабами ставили 

перед собою мету привернути потенційного споживача і змусити зробити 

вигідну для них угоду. У наші дні, реклама – це вже цілий комплекс звукових, 

словесних, письмових і візуальних прийомів, спрямований на створення 

певного іміджу рекламованого об'єкта. Поняття інтегрованих маркетингових 

комунікацій відноситься до категорії маловідомих широких аудиторій, не 

дивлячись на те, що відповідна управлінська концепція розвивається вже понад 

шістдесят років. Основним завданням створення нового підходу була 

необхідність системного управління функцією маркетингу в комерційних 

компаніях. Реклама стала невід'ємною частиною життя сучасної людини, і 

спрямована вона на переконання споживачів в необхідності придбання того чи 

іншого товару та інформування про його переваги над аналогами [1]. 

Визначення бюджету маркетингу та оцінка ефективності витрат на 

рекламу і PR до сих пір є справжньою проблемою для  керівників підприємств.  

У більшості випадків це пов’язано з тим, що маркетингові заходи мають 

точковий характер і, як наслідок – відсутність коректної статистичної бази, 
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необхідної для відстеження взаємозв’язків динаміки основних показників 

діяльності підприємства і параметрів інформаційних впливів на ринок.  

Під маркетинговими комунікаціями розуміється управління процесом 

просування товарів і послуг на всіх етапах: перед продажем, у момент покупки, 

під час і після закінчення процесу споживання. Системи маркетингових 

комунікацій повинні розроблятися індивідуально для кожного цільового 

ринкового сегмента і містити в собі не тільки механізми передачі інформації 

для цільової аудиторії покупців, а й функції зворотного зв’язку покупця до 

продавця товарів і послуг. Системи маркетингових комунікацій повинні 

розроблятися індивідуально для кожного цільового ринкового сегмента і 

містити в собі не тільки механізми передачі інформації для цільової аудиторії 

покупців, а й функції зворотного зв’язку покупця до продавця товарів і послуг. 

У системі маркетингових комунікацій реклама займає особливе місце, 

головною метою якої є формування попиту, стимулювання збуту і продажу 

товарів.  

Реклама є найдієвішим інструментом у спробах регулювання поведінки 

покупця, та привернення їхньої уваги. Багато досліджень щодо впливу реклами 

на збут продукції показують, що посилення реклами, як правило, призводить до 

зміщення лінії попиту вправо, а також може призвести до зниження 

еластичності попиту на продукт, формуючи відданість покупців якійсь фірмі.  

Можна назвати дві основні причини, за якими реклама викликає 

збільшення попиту на товар: по-перше, реклама містить всю необхідну 

споживачеві інформацію про товар, та, по-друге, реклама впливає на покупців 

непрямими методами, змушуючи їх здійснювати покупки на користь 

рекламованого товару.  

 Яскравим прикладом того, що реклама виступає, як засіб боротьби між 

конкурентами за свою частку ринку, і як спосіб формування попиту на 

продукцію конкретної організації або марки товару, є рекламний ролик «1984» 

режисера Рідлі Скотта, присвячений комп’ютеру Macintosh компанії «Apple 

Inc». Бюджет ролика склав значну для телереклами суму в 750 тисяч доларів і в 

більшій частині саме завдяки «1984» з січня по травень Apple змогла продати 

понад 70 тисяч систем.  

У сучасних умовах стало недостатньо просто зробити необхідний 

споживачам товар, його треба якомога вигідніше реалізувати, а для цього слід 

проводити певні маркетингові заходи, центральне місце серед яких займає 

реклама. Реклама здатна, за допомогою різних ЗМІ формувати попит, докладно 

розповідати покупцеві, що представляє собою новинка, для чого призначена, як 

нею користуватися і переконати в необхідності придбати її.  

Таким чином, займаючись залученням уваги покупців, реклама стає 

одним з основних засобів формування попиту на товари і послуги.  

Для досягнення стратегічних цілей маркетингові комунікації, в тому числі 

реклама, забезпечують: 1) Мотивацію споживачів за допомогою генерування, 

формування й актуалізації потреби клієнта. 2) Формування іміджу організації 

через інформування громадськості про свою діяльність (PR, зв’язок з 

громадськістю). 
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Leadership (Eng. Leader – is one who influences or leads others) is ability to 

arouse in employees of dream in which they seek to get closer and give them energy 

for this. Leadership can be defined as a type of management interaction based on 

most effective for this situation such as, combination of different power sources, 

which aimed at encourage people to achieve common goals [1, 223]. The most 

characteristic features of effective leader are: 

 vision of situation as a whole; 

 ability to communication; 

 trust of employees; 

 flexibility. 

The general leadership in group consists of the subsequent elements – 

emotional, businesslike and informational. Leader may be a team leader and also he 

can't be.Despite of the fact that leaders and leadership have always carried 

considerable influence on the course of world history, a thorough study of them 

began only a century ago.  

The first researchers believed that in any situation the leader must have a 

defined quality. Leadership has been the object of research of many scientists, and 

now formulated the main theoretical approaches to the study of leadership. An 

important issue in management is about how should behave head of the company, 

which is a leader means influence and style of behavior best efforts to guide the team 

to achieve organizational goals. Answers to these questions provide leadership 

theory, developed by American scientists, behaviorists and supplemented and 

developed by scientists of other countries. 

So, classically there are three approaches to determining the significant factors of 

effective leadership: behavioral, from the position of personal qualities and 

situational. Leadership in the organization – a management process focused on 

creating an environment that frees human consciousness, creating and using their 

knowledge, intellect, creativity for the benefit of the organization. 
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Fig. 1. Leadership theory 

Today «FORD MOTORS COMPANY» is the fourth issue of volume car 

manufacturer in the world after Toyota, General Motors and Volkswagen. In 2005 the 

company (together with controlled brands) sold 6.8 of machines. Revenue in 2010 

was $ 178.1 billion, net loss – $ 1.6 billion. All production and business processes 

were analyzed and processed using a special methodology that includes seven stages 

improvements. As a result, departments and services of the company began to focus 

on the creation of quality assurance systems that are based on the use of standardized 

processes and relevant indicators. Thus the ultimate goal was to increase the level of 

satisfaction of internal and external customers. 

Henry Ford and his revolutionary production methods and personnel 

management influenced the subsequent formation of the world of mass production. 

Do not live in the past and his management principles, which today is very relevant. 

His way of mass production - line production, that production on the assembly line 

was the basis of all mass production. Life of Henry Ford was very saturated, and then 

there were many factors that influenced on his life. He wanted and aimed to introduce 

the production of cheap cars that would be available to all. He achieved this without 

knowing it; he laid the foundations of modern management theory.  

Ford said that his objective – simplicity. Ease of manufacture, allowing mass or 

large-scale production on a conveyor; ease of adjustment, simplicity and reliability of 

operation, can freely use the machine or device; ease of disassembly and assembly, 

simplifies and facilitates the installation and repair. As a result, in short time 

productivity at Ford plants grown in more than 2 times. This enabled us to 

tremendously increase profits. So it was, but Ford and raised wages to $ 5 a day, 

which was twice more than the above rules then prevailing. This he had plenty of 

workforces, allowing for a long time without unions. Because of this he should not 

had plenty of workforce, allowing for a long time without unions. But Ford was not a 

good-natured or philanthropist. Plants had the own police, which kept strict 

discipline. Assembly line squeezed sweat from workforce. But high salaries enabled 

The 
approaches 

for determine 
the 

characteristis 
of  effective 

leader 

From the 
perspective of 

behaviour  

From the 
perspective of 

personal qualities   
Situational 



179 

many workers to buy their loans affordable homes and cars. Long before the 

«Volkswagen» Ford created a «people's car» for decades.  

But Ukrainian leaders have such preferations 

To do things correctly instead of doing the right things; 

To solve problems instead of making creative alternatives; 

To save money instead of optimizing the use of resources; 

To perform the duty instead of achieving results; 

To reduce costs instead of increasing the profit 

The major task of this study is to describe the significance of self-management 

in business. 
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Розбудова України як економічно розвинутої країни вимагає радикальної 

зміни пріоритетів діяльності вітчизняних підприємств, у тому числі, в сфері 

забезпечення якості продукції та послуг. Якість – це ключова категорія 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства, тому ефективне 

управління нею має стати основним напрямом діяльності менеджменту на всіх 

рівнях. 

Проблеми управління якістю є предметом активних наукових досліджень. 

Зокрема їм присвячені праці таких науковців як Векслер Е. М., Калита Т. П., 

Момот О. І., Шаповал М. І., Сороко В. М. та ін. Однак основні чинники та 

перешкоди для впровадження новітніх систем управління якістю на 

українських підприємствах ще недостатньо досліджені у вітчизняній науковій 

літературі. 
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Метою роботи є охарактеризувати систему управління якістю в Україні в 

аспекті принципів міжнародного стандарту ISO. 

Поняття «якість», в економічному сенсі, найчастіше використовується 

для визначення ступеню вартості, цінності, придатності чого-небудь для його 

використання за призначенням. Згідно міжнародного стандарту ISO 90002000 

якість це ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, 

процесу або системи задовольняє сформульовані потреби або загальнозрозумілі 

чи обов’язкові очікування [1]. 

Управління якістю – важлива функція управління, яка визначає політику, 

цілі та відповідальність у сфері якості, а також здійснює за їх допомогою таких 

заходів як: планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення 

якості та поліпшення якості в рамках системи якості. 

Категорія  «управління якістю» може використовуватись у двох аспектах: 

1) як один із напрямів управлінської діяльності, що здійснюється в межах 

системи управління організацією та охоплює всі стадії життєвого циклу 

продукції; 

2)як один з аспектів загального управління якістю, коли акцент робиться 

саме на оперативний рівень управління якістю, тобто діяльність, яка 

здійснюється в рамках операційної системи та яку спрямовано на запобігання 

виникненню дефектів за допомогою засобів та інструментів контролю. 

Процес управління якістю на підприємстві є самостійною функцією 

управління бізнес-процесами. Основною метою управління якістю є 

підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства. 

Ефективна система управління якістю дозволяє знизити витрати виробництва, 

збільшити частку на ринку, забезпечити економічну стабільність підприємства 

тощо.  

Управління якістю передбачає цілеспрямований та системний вплив на 

параметри якості в напрямку їх поліпшення. Управління якістю включає в себе 

як стратегічний, так і оперативний рівні. 

 Управління якість включає різноманітні аспекти діяльності підприємства: 

проектування розроблення продукції, маркетингу, технічного обслуговування, 

монтажу та експлуатації, матеріально-технічного забезпечення, підготовки, 

розроблення та виготовлення продукції, контролю, здійснення випробувань. 

 У сучасних умовах широкого поширення набула концепція 

всеохоплюючого управління якістю (Total Quality Management – TQM), яка 

передбачає загальне, цілеспрямоване та добре скоординоване застосування 

систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності – від досліджень до 

післяпродажного обслуговування – за участі керівництва та працівників усіх 

рівнів та за умов раціонального використання технічних можливостей [2]. 

Основними принципами TQM є: 

 орієнтація на споживача – задоволення його потреб; 

 залучення персоналу – принцип TQM забезпечує постійну спільну роботу 

всіх співробітників організації в досягненні цілей; 

 процесний підхід – TQM розглядає будь-яку діяльність організації як 

процес; 
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 єдність системи – процеси окремих підрозділів інтегруються до процесів 

всієї організації; 

 удосконалення – постійне поліпшення якості має стати частиною 

стратегічного плану організації 

 прийняття рішень на основі фактів – лише на основі фактичних даних 

можна приймати правильні управлінські рішення. 

 комунікації – під час змін ефективні комунікації відіграють величезну 

роль у підтриманні морального духу і мотивації співробітників усіх рівнів 

управління [3]. 

Міжнародний стандарт якості в версії ISO 9001:2008 грунтується на 

процесному підході. Дана модель передбачає, що споживачі відіграють суттєву 

роль при визначенні вхідних даних щодо якісних параметрів продукції. 

Моніторинг рівня задоволення потреб і вимог покупців вимагає оцінки 

інформації, що стосується сприйняття споживачами виконання іх вимог. Крім 

того, до всіх процесів може використовуватись методологія, відома як цикл 

«Plan – Do – Check – Act» (PDCA). Цикл PDCA можна стисло описати так. 

Планування: розробка цілей і процесів, необхідних для досягнення 

результатів відповідно до вимог замовника та політиці організації. 

Здійснення: впровадження процесів. 

Перевірка: постійний контроль та вимірювання процесів і продукції 

відповідно до політики, цілей та вимог на продукцію та повідомлення 

результатів. 

Дія: проведення дій щодо постійного поліпшення загальних показників 

процесів [4]. 

В Україні аналогом цього стандарту є ДСТУ ISO 9001:2009. Робота за 

принципами ISO 9001 означає, що компанія контролює якість на виробництві. 

Це мінімізує ризик отримання продукції невідповідної якості та перетворює 

роботу з поліпшення якості на фундамент виробничого процесу. Сучасний 

міжнародний стандарт якості у версії  ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 приділяє 

особливу увагу лідерству та управлінським зобов’язанням, що передбачає 

більше залучення топ-менеджерів та бізнес-лідерів для контролю за системою 

управління якістю. Таким чином, ISO 9001: 2015 призначений для заохочення 

інтеграції та гармонізації управління якістю з бізнес-процесами та бізнес-

стратегіями. Оскільки ISO 9001: 2015 приділяє більше уваги управлінню 

ризиками, така система управління якістю краще відповідатиме потребам топ-

менеджменту. 

Упровадження ISO 9001: 2015 в Україні 23 вересня 2018 р. потребує 

відповідного законодавчого забезпечення, що сприяло б його імплементації в 

систему управління якістю на вітчизняних підприємствах. Особливого значення 

набуває також стимулювальна політика щодо впровадження там даного 

стандарту.  

Упровадження ISO 9001: 2015 в Україні дозволить підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції на міжнародних ринках, 
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збільшити її експорт, а отже створить передумови до прискорення 

економічного зростання в Україні. 
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На сьогодні трудова міграція відіграє значну роль у світовому 

господарстві. Вона є основним чинником, який впливає на формування 

населення та його функціонування.  

Найголовнішим чинником, який спричиняє трудову міграцію є 

відсутність робочих місць. Отже, дослідження міграції робочої сили є досить 

актуальним питанням.  

Дослідженням причин трудової міграції в різних сферах займалися такі  

науковці: О. Дорошко, Л. Гальків, В. Геєць, О. Грішнова, А. Кредісов, Т. 

Ковальчук, Е. Лобанова, Ю. Пахомов, А. Подручняк, О. Позняк, О. Романюк, А. 

Румянцев, В. Савельєв, А. Старостін, Л. Чвертко та ін.. 

Україна на сьогодні є значним експортером робочої сили. Основною 

причиною трдової міграції українців є значна відмінність заробітної плати у 

приймаючих країнах. У сучасних умовах трудова міграція здійснюється в двох 

напрямках, Росія та країни ЄС, насамперед Польща. 

Міжнародна міграція має вплив на такі сфери: 

 демографічна ситуація. Адже відбуваються демографічні втрати 

внаслідок порушення сімейних стосунків через тривалу відсутність одного з 

подружжя, відкладені народження або відмову від народження дітей, 

погіршення стану здоров’я в результаті праці за кордоном; 
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 грошові перекази мігрантів і внески в людський капітал; 

 родина та виховання дітей. До негативних наслідків можна віднести: 

руйнування родин, алкоголізм, думка молоді, що не потрібно докладати 

зусилля до навчання, адже надіслані батьками гроші з-за кордону зможуть 

забезпечити отримання диплому; 

 вплив на соціальне забезпечення. Працюючи за кордоном легально, 

громадяни України сплачують страхові внески, в разі потреби можуть 

скористатися соціальними виплатами [1]. 

Глобальні наслідки міграції робочої сили мають дві сторони. Перша 

сторона: міграція населення сприяє перерозподілу трудових ресурсів, сприяє 

зміні економічного, соціального і культурного становища людей. З іншого 

боку, міграція сприяє швидкому зростанню великих міст, погіршенню 

екологічної ситуації та втраті робочих кадрів [2]. 

Виділяють неекономічні та економічні причини, які впливають на 

міграцію. До першої групи включають політико-правові, релігійні та етнічні 

(з’єднання сімей та переїзд на історичну батьківщину). До економічних можна 

віднести різний рівень соціально-економічного розвитку країн, що викликає 

переміщення населення з бідних країн до країн зі значно високим рівнем життя 

та стан національного ринку праці і його розвиток.  

Аналіз міграції дозволяє стверджувати, що посилення міграції 

відбувається під впливом економічних факторів. Виділяючи причини світової 

міграції, слід розрізняти необхідні та достатні умови її здійснення. Економічні 

чинники створюють необхідні умови, але самі по собі вони не можуть 

вважатися достатніми умовами трудової міграції. Це означає, що при наявності 

економічних чинників, міграція може й не відбутися доти, доки певна подія в 

особистому житті не прискорить її та не стане поштовхом до руху.  

Отже, в сучасних умовах домінуюча роль у процесах міжнародної 

міграції належить економічним чинникам, які діють у взаємозв’язку й 

взаємозалежності з іншими факторами [3]. 
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Уміння самоорганізувати себе є нагальною потребою компетентного 

фахівця, основою його успішної професійної діяльності, запорукою 

особистісного зростання. The ability to self-organize itself is an urgent need of a 

competent specialist, the basis of his successful professional activity, the key of 

personal growth. 

Самоменеджмент, як новий напрямок у сучасному менеджменті, створено 

відносно недавно, але розвивається дуже інтенсивно. 

Причини виникнення самоменеджменту – це ті істотні зміни, що 

відбуваються в управлінській ситуації у світі [2]. 

Початком виникнення цього напрямку прийнято вважати середину 90-х 

років. Однак не дивлячись на молодий вік, новий напрям менеджменту 

користується немалою популярністю. Підвищений інтерес до проблеми 

самоменеджменту невипадковий, він викликаний об’єктивною ситуацією в 

сфері управління і планування. 

Одним із головних завдань кожного успішного менеджера в сучасному 

світі є безперервний індивідуальний саморозвиток саме тому, що організації в 

цілому не спроможні контролювати цей процес. 

Дуже важливе значення приділяється в останні роки дослідженню 

проблеми самоменеджменту в Україні. Такий великий інтерес до проблеми 

самоменеджменту, як до нового шляху розвитку, в першу чергу, обумовлений 

кризовою ситуацією економіки і відсутністю застійних традицій менеджменту в 

нашій країні [1, 6].  

Ми вважаємо, що самоменеджментом займаються не лише менеджери, а 

й звичайні люди, які хочуть досягнути успіху у своєму житті. Щоб досягти 

поставлених життєвих цілей, особа має бути здатною до самоуправління. В 

іншому випадку людина буде змушена підпорядковуватися іншим та 

виконувати їхню волю. 

Сучасній людині важливо вміти організовувати себе, тобто здійснювати 

самоменеджмент. Сьогодні самоменеджмент визначають як:  

1) науку про самокерування і самоорганізацію людини;  

2) роботу людини над собою в межах особистісного розвитку та 

оволодіння методами ділової активності (зокрема керування проектами і 

грошима), керування людиною власним життям.  

Самоменеджментом також вважають здатність людини (зокрема 

керівника) організувати свою діяльність так, щоб чітко розпланувати робочий 

та вільний час. Самоменеджментом називають і управління власними 
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ресурсами, тобто вміння їх набувати, зберігати, розвивати та раціонально 

використовувати й бути успішною і самодостатньою людиною [3]. 

Отже, самоменеджмент – це один з підрозділів менеджменту. Це 

мистецтво керувати собою, своїм часом, своїм життям, свідомо робити свою 

кар'єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток [2].  

Головна мета самоменеджменту полягає у тому, щоб максимально 

використовувати власні можливості, свідомо управляти ходом свого життя, 

долати зовнішні обставини як у професійній, так і в особистій сфері, досягати 

успіху найефективнішим шляхом. Важливу роль у цьому відіграє наявність у 

людини лідерських якостей, здатності виконувати роль лідера [1, 7]. 

Можливості самоменеджменту:  

 здатність керувати собою;  

 чіткі особисті цілі; 

 постійне підвищення особистого професійного рівня; 

 розвиток навичок вирішення проблем; 

 винахідливість і здатність до інновацій; 

 здатність впливати на оточуючих людей; 

 знання управлінських підходів; 

 уміння керувати колективом; 

 уміння навчати і розвивати підлеглих; 

 здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи. 

Проблеми самоменеджменту – це фактори, що стримують потенціал і 

результати роботи окремого менеджера чи групи (організації) у цілому. З ними 

стикається кожна людина в повсякденному житті. 

Проблеми самоменеджменту: 

 нездатність керувати собою; 

 нечіткі особисті цінності;  

 розмиті цілі;  

 зупинений саморозвиток;  

 недостатність навичок вирішувати проблеми;  

 відсутність творчого підходу;  

 невміння впливати на людей;  

 недостатнє розуміння суті управлінської праці; 

 слабкі навички керівництва;  

 невміння навчати; 

 низька здатність формувати колектив.  

Приклади помилок у самоменеджменті: 1. Нечіткі особисті цілі властиві 

менеджерам, які не здатні визначити свою мету, прагнуть до недосяжних цілей, 

і тому витрачають свої сили і час на незначні питання, а дійсно важливі задачі 

лишаються не вирішеними. 2. Зупинений саморозвиток зустрічається в тих 

менеджерів, що не можуть перебороти свої слабості і працювати над власним 

розвитком. У результаті вони дозволяють своїм схованим здібностям так і 

залишитися нерозвиненими. 3. Керівники не вміють правильно 

розпоряджатися, не вміють повністю використовувати свій час, енергію і 
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навички, нездатні справитися зі стресами. Тобто, можна сказати, що вони 

обмежені нездатністю керувати собою [3]. 

Отже, ми ввaжаємo, що сaмoменеджментом у тoму чи іншoму ступенi 

займaються всi люди, а не тiльки менеджери, однaк осoблива йoго рoль у 

діяльностi кеpівника. Самoменеджмент включaє пoвсякденне управління своєю 

психофізіологією, розподіл життєвих сил і енергії в часі й просторі, тобто 

мається на увазі самоуправління, а також керуючий вплив на навколишній світ, 

тобто самоуправління життєдіяльністю й діяльністю. Тому ми вважаємо, що 

самоменеджмент є ключовою ознакою успіху в житті кожної людини, зокрема 

керівника.  
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Переміщення людей у межах своєї держави відбувається у всіх країнах 

світу і в Україні, зокрема. Внутрішня міграція, тобто переміщення в межах 

кордону окремих держав, не менш важлива для економічного та соціального 

розвитку, ніж міждержавна. Україна переживає бум внутрішньої та зовнішньої 

трудової міграції. Війна на Донбасі та анексія Криму стимулювали мільйони 

українців шукати кращої долі для себе та своїх родин в інших регіонах країни.  

Питанням міграційних процесів присвячено праці Е. М. Лібанової, 

О. А. Малиновської, В. М. Кукси, М. Хоффмана та Д. Рейхеля та ін. Однак, 

незважаючи на ряд досліджень, з огляду на військове вторгнення та окупацію 

Криму, дана тема є актуальною нині та потребує подальших досліджень. 

Міграція населення (лат. migratio – переселення) – переміщення людей 

через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди 

або на тривалий час. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. 

Розрізняють зовнішню міграцію (міжконтинентальну, міждержавну) і 

внутрішню (всередині країни – між регіонами, містами, сільською і міською 
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місцевістю тощо) [2]. Розглянемо більш детально саме внутрішню міграцію 

України з огляду на те, що вона набула масового характеру. В Україні 

внутрішнє переміщення населення є досить звичайним явищем, коли люди в 

пошуках кращих умов життя, побутових, культурних та соціальних умов, вищої 

заробітної плати мігрують із села в місто, між містами та населеними пунктами. 

Сотні мільйонів людей беруть участь у маятникових (човникові) трудових 

поїздках, обумовлених великою відстанню між місцями проживання і роботи 

людей, великий розмах сезонних переміщень, пов’язаний з сезонною роботою, 

поїздками на відпочинок і лікування, туризмом, а також поїздками по 

релігійних святих місцях.  

Починаючи з 2014 р. численні внутрішні переселення в Україні, 

спричинені анексією Криму та воєнними діями на Донбасі, носять вимушений 

характер. За інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з питань 

соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), станом на 

20 липня 2016 р. з непідконтрольних Уряду територій до інших регіонів 

України переміщено 1 млн 29 тис. 571 особа, у тому числі з Донецької і 

Луганської областей 1 млн 7 тис. 112 осіб та Автономної Республіки Крим і 

міста Севастополь 22 тис. 459 осіб, серед яких 170 тис. 581 дитина та 495 тис. 

93 особи з інвалідністю та похилого віку (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Внутрішня вимушина міграція з Криму та непідконтрольних Уряду 

України територій Донбасу до інших регіонів, тис. осіб, 2014–2016 рр. [3, 9]. 

Серед вимушених переселенців більшість жінки, які становлять 42% 

(45,529), 26% (27,517) – чоловіки та 32% (34,694) – діти. За даними 

Міністерства соціальної політики України чисельність вимушених мігрантів 

більша і становила на липень 2016 р. 1 774 627 осіб з Донбасу і Криму. 

Основне завдання держави стосовно внутрішньої міграції – максимально 

усунути всі перешкоди на шляху переміщень. Передовсім йдеться про 

удосконалення системи реєстрації за місцем проживання, її спрощення. Також 
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щоб люди могли користатися набором соціальних та інших послуг, надання 

яких прив’язується до місця реєстрації [1]. 

Внутрішня міграція так само, як і міграція за кордон, сприяє підвищенню 

рівню доходів, зменшенню бідності, набуттю нових знань і навичок та ін. Разом 

з тим, вона не спричиняє втрат трудового та інтелектуального потенціалу 

країни. Аналізуючи процес внутрішньої міграції, можна сказати, що дане явище 

не є  проблемою для країни. Переміщення населення в межах регіону та країни 

дозволяє збалансувати ситуацію на ринку праці, забезпечити громадян 

робочими місцями. Хоча ефект від неї має і частково позитивні наслідки, 

негативна сторона є значимішою і її вплив є незадовільним. 

До позитивних факторів можна віднести: 

 зменшення рівня безробіття; 

 стимулювання розвитку виробництва внаслідок екстенсивного 

збільшення робочої сили; 

 можливість матеріального утримання сімей, зокрема дітей, фінансування 

їхнього навчання, покращення житлових умов; 

 можливість реалізувати свої здібності. 

До негативних факторів відносяться: 

 занепад сільської місцевості, населених пунктів та депресивних 

територій; 

 морально-психологічний аспект має різносторонній вплив – розпадаються 

сім’ї, часто залишаються без догляду діти; 

 зниження народжуваності у сільській місцевості; 

 тривалий час, витрачений на переїзди, призводить до зниження 

продуктивності праці; 

 побутова не облаштованість, відсутність соціальних гарантій, послуг з 

охорони здоров’я тощо. 

Отже, аналізуючи існуючі тенденції внутрішньої міграції робочої сили 

України можна сказати, що за даних умов для економіки країни трудова 

міграція є позитивним фактором, що зменшує напругу на внутрішньому ринку 

праці, знижує показники безробіття. Внутрішня міграція не є загрозливою для 

країни, оскільки кількість населення держави залишається незмінною. Міграція 

може мати негативні наслідки коли вона є не контрольованою. Щодо 

вимушених внутрішніх мігрантів – їм надається соціальна допомога та 

державна підтримка. Водночас існує ще низка побутових проблем 

переселенців, які потребують вирішення. 
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Конкурентоспроможність української економіки – надзвичайно важливий 

показник позиції держави на світових ринках. Саме вона визначає місце 

держави в системі міжнародного поділу праці та визначає її репутацію, як 

потенційного ділового партнера для майбутньої співпраці. В умовах глобальної 

трансформаційної кризи, конкурентоспроможність все ще залишається 

імперативом економічної політики та стратегії держав, які прагнуть закріпитися 

в міжнародному поділі праці на стратегічних з точки зору національних 

економічних інтересів напрямах. Тому завдання підвищення рівня 

конкурентоспроможності економіки країни, розробки, виконання програм та 

політики її підвищення, що офіційно інституціалізовані в багатьох країнах, є як 

необхідним в умовах українських реалій, так і підкреслює актуальність 

вибраної для дослідження теми [1]. 

Оскільки Україна намагається бути активним учасником міжнародних 

економічних відносин та прагне побудувати конкурентоспроможну модель 

економіки, то аналіз позицій нашої держави у міжнародних рейтингах є 

надзвичайно важливим елементом у досягненні даної мети. Всесвітнім 

економічним форумом (далі ВЕФ), який щороку публікує Звіти з глобальної  

конкурентоспроможності, дозволяє встановити певну тенденцію, характерну 

для України, як суб’єкта зовнішньоекономічних зв’язків. 

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності ВЕФ Україна протягом 

останніх дванадцяти років з перемінним успіхом дрейфує між 68 та 89 місцями, 

стабільно перебуваючи серед країн, які характеризуються високою політичною 

і економічною нестабільністю, інвестиційною непривабливістю, високими 

ризиками у господарській діяльності, пов’язаними передусім з неефективністю 

ринків та інституцій, незахищеністю прав власності, високим рівнем корупції 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Позиції України у рейтингу глобальної конкурентоспроможності 

Всесвітнього економічного форуму (2005–2016 рр.) 

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Місце в 

рейтингу 

68 78 73 72 82 89 82 73 84 76 79 85 

 

Джерело: Побудова но автором за даними [2]  
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Слід зазначити, що у порівнянні з 2010 роком у 2015 році Україні вдалося 

покращити ситуацію щодо конкурентоспроможності, переважно за рахунок 

таких параметрів як якість людського потенціалу та відсутність стихійних лих і 

епідемій тощо 

Щодо позицій України за окремими складовими Індексу глобальної 

конкурентоспроможності, у Звіті з глобальної конкурентоспроможності  можна 

виявити найбільш і найменш проблемні, з точки зору конкурентних переваг, 

сфери національної економіки. Найкращі позиції Україна займає за 

параметрами: охорона здоров’я і початкової освіти (43), вищої освіти та 

професійної підготовки (40), ємності внутрішнього ринку (38). Найбільш 

проблемними залишаються: якість інституцій (130), макроекономічна 

стабільність (105), ефективність ринку товарів і послуг (112), розвиток 

фінансового ринку (107). Низькими також є показники легкості ведення бізнесу 

(99), ефективності ринку праці (80), впровадження інновацій (81) та 

технологічного рівня (85), які негативно впливають на рівень економічної 

активності та її якість [3, с. 33]. 

Місце України у глобальному індексі конкурентоспроможності залежить 

від рівня залучення інвестицій, довіри до політиків, діяльності правоохоронних 

органів та судів. 

Для підвищення конкурентоспроможності економіки країни, переходу 

вітчизняної економіки на якісно новий етап розвитку необхідно сформувати 

дієву систему (концепції, стратегії, механізми і т.д.) державного управління, 

спрямовану на реалізацію політики перерозподілу ресурсів на користь 

інноваційного розвитку через розгортання сучасних науково-технологічних 

систем, наукоємних галузей, впровадження прогресивних нововведень, 

формування попиту на інтелектуаломістку продукцію. Необхідно створити 

сприятливі ринкові умови та інтенсифікувати зусилля у тих сферах, де існують 

«провали» вільного ринку. 
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На сучасному етапі розвитку господарських відносин з метою 

забезпечення конкурентних переваг підприємствам необхідно приділяти значну 

увагу формуванню та ефективному використанню інтелектуального капіталу.  

Так, інтелектуальний капітал країни розглядають як реалізований 

інтелектуальний потенціал; це сукупність інтелектуальних ресурсів (людський 

інтелектуальний капітал, структурний капітал, клієнтський капітал), які 

держава має в наявності та використовує в процесі функціонування економіки, 

отримуючи сукупний продукт інтелектуальної праці, що забезпечує зрушення в 

економічному та інноваційному розвитку, збільшення національного доходу, 

піднесення конкурентоспроможності країни та якості життя населення [1, c. 42].  

Незважаючи на відсутність єдиної думки про визначення елементів 

інтелектуального капіталу, більшість дослідників і практиків сходяться на тому, 

що інтелектуальний капітал є системою певних складових (К.–Е. Свейбі, 

Л. Едвінссон, М. Мелоун, Е. Брукінг), сукупністю взаємопов’язаних елементів. 

Інтелектуальний капітал є особливим видом капіталу підприємства, який 

розглядають як сукупність різних видів активів підприємства, зокрема: 

ринкових активів, нематеріальних активів, здібностей й навичок працівників 

підприємства і джерел їх формування [2, c. 67].  

Тож, у загальному, інтелектуальний капітал являє собою сукупність 

активів інтелектуальної власності, а також ринкових і нематеріальних активів 

підприємства, здібностей й навичок працівників підприємства (інтелектуальні 

ресурси), що формуються внаслідок реалізації його інтелектуального 

потенціалу при здійсненні підприємством господарської діяльності. 

Перетворення інтелектуальних ресурсів в інтелектуальний капітал є наслідком 

реалізації інтелектуального потенціалу. Інтелектуальні ресурси підприємства 

складаються з чотирьох складових: інтелектуальної власності, нематеріальних 

активів, ринкових активів, а також здібностей і навичок працівників. Ефект від 

наявності у підприємства інтелектуальних ресурсів полягає у підвищенні рівня 

його конкурентоспроможності, підвищенні продуктивності праці, отриманні 

додаткових прибутків, появі нових можливостей з виготовлення та реалізації 

інновацій підприємств. Так, інтелектуальний потенціал являється основною 

складовою формування інтелектуального капіталу на конкретний момент часу, 

і завдяки йому інтелектуальні ресурси перетворюються в інтелектуальний 

капітал.  
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Інтелектуальний потенціал це частина економічного потенціалу 

підприємства, що формується за рахунок певних ресурсів та є основою 

інноваційного розвитку. Джерелом формування інтелектуального потенціалу 

підприємства є наявні інтелектуальні ресурси, а також фінансові ресурси, що їх 

формують. Раціональне інвестування коштів у програми розвитку персоналу, 

нематеріальні активи, витрати на інтелектуальну власність будуть сприяти 

зростанню інтелектуального потенціалу, збільшенню ринкової вартості 

підприємства та досягненню значного економічного ефекту. Взаємодія 

фінансового та інтелектуального потенціалу є результатом взаємодії протягом 

всієї життєдіяльності підприємства із зовнішнім й внутрішнім середовищами.  

Таким чином, на етапі старіння у підприємства існує два шляхи розвитку: 

перший – раціональне використання всіх існуючих чинників і реалізація нового 

потенціалу підприємства, за яким слідує повторення моделі життєдіяльності 

підприємства, починаючи зі стадії росту. А другий шлях виявляється у 

неефективній реалізації нового потенціалу підприємства, що спричиняє 

ліквідацію суб’єкта господарювання як неефективної частини економіки. Так, з 

одного боку, інтелектуальний потенціал – це наявність та ефективне 

використання інтелектуальних ресурсів підприємства, а з іншого – категорія 

інтелектуального потенціалу є значно ширшою і включає в себе взаємодію з 

фінансовим потенціалом підприємства.  

Основою під час виявлення проблем формування інтелектуального 

потенціалу є встановлення головних зовнішніх і внутрішніх факторів. До 

зовнішніх факторів належать: постачальники, конкуренти, споживачі, інші 

контрагенти; законодавча база стосовно прав інтелектуальної власності. До 

внутрішніх факторів належать наявність та ефективне використання 

інтелектуальних ресурсів [3, c. 93]. 

Достовірне відображення нематеріальних активів в балансі підприємства 

являється ще однією проблемою формування інтелектуального потенціалу. Під 

час здійснення операцій з вибуття нематеріальних активів усі вони перестають 

бути власністю підприємства, не мають матеріального та фізичного складу й не 

враховуються у складі активів, а нематеріальні активи можуть продовжувати 

використовуватися на підприємстві або можуть неодноразово здійснювати 

процес вибуття з підприємства, при цьому продовжуючи приносити економічні 

вигоди. Отже, проблеми формування інтелектуального потенціалу 

спричиняють проблеми формування інтелектуального капіталу в Україні, так як 

тільки інтенсивне й вільне використання інтелектуальних ресурсів має змогу 

забезпечити трансформування певної частки інтелектуального потенціалу в 

інтелектуальний капітал. 
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Innovation in management principles and processes can create long-lasting 

advantage and produce dramatic shifts in competitive position. Over the past 100 

years, management innovation, more than any other kind of innovation, has allowed 

companies to cross new performance thresholds. 

A management innovation can be defined as a marked departure from 

traditional management principles, processes, and practices or a departure from 

customary organizational forms that significantly alters the way the work of 

management is performed. Put simply, management innovation changes how 

managers do what they do. And what do managers do? Typically, managerial work 

includes:  

 Setting goals and laying out plans. 

 Motivating and aligning effort. 

 Coordinating and controlling activities. 

 Accumulating and allocating resources. 

 Acquiring and applying knowledge. 

 Building and nurturing relationships. 

 Identifying and developing talent. 

 Understanding and balancing the demands of outside constituencies. 

In a big organization, the only way to change how managers work is to 

reinvent the processes that govern that work. Management processes such as strategic 

planning, capital budgeting, project management, hiring and promotion, employee 

assessment, executive development, internal communications, and knowledge 

management are the gears that turn management principles into everyday practices. 

They establish the recipes and rituals that govern the work of managers. While 

operational innovation focuses on a company’s business processes (procurement, 

logistics, customer support, and so on), management innovation targets a company’s 

management processes. 

Whirlpool, the world’s largest manufacturer of household appliances, is one 

company that has turned itself into a serial management innovator. In 1999, frustrated 

by chronically low levels of brand loyalty among appliance buyers, Dave Whitwam, 

Whirlpool’s then chairman and CEO, issued a challenge to his leadership team: Turn 
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Whirlpool into a font of rule-breaking, customer-pleasing innovation. From the 

outset, it was clear that Whitwam’s goal of «innovation from everyone, everywhere» 

would require major changes in the company’s management processes, which had 

been designed to drive operational efficiency. Appointed Whirlpool’s first innovation 

czar, Nancy Snyder, a corporate vice president, rallied her colleagues around what 

would become a five-year quest to reinvent the company’s management processes. 

Key changes included: 

 Making innovation a central topic in Whirlpool’s leadership development 

programs; 

 Setting aside a substantial share of capital spending every year for projects that 

meet a certain tough standard of innovativeness; 

 Requiring every product development plan to contain a sizable component of 

new-to-market innovation; 

 Training more than 600 innovation mentors charged with encouraging 

innovation throughout the company; 

 Enrolling every salaried employee in an online course on business innovation; 

 Establishing innovation as a large part of top management’s long-term bonus 

plan; 

 Setting aside time in quarterly business review meetings for an in-depth 

discussion of each unit’s innovation performance; 

 Building an innovation portal that grants Whirlpool’s employees all over the 

world access to a compendium of innovation tools and data on the company’s global 

innovation pipeline; 

 Developing a set of metrics to track innovation inputs (such as the number of 

engineering hours devoted to innovative projects), throughputs (such as the number 

of new ideas entering the company’s innovation pipeline), and outputs (such as the 

pricing advantages gained from more-distinctive products and higher customer 

loyalty). 

Whirlpool didn’t make all these changes at once, and there were plenty of false 

starts and detours along the way. Translating a novel management idea (like 

innovation from everyone, everywhere) into new and deeply rooted management 

practices requires a sustained and broad-based effort, but the payoff can be 

substantial. Jeff Fettig, Whirlpool’s current chairman, estimates that by 2007, the 

innovation program will add more than $500 million a year to the company’s top line. 

Any problem that is pervasive, persistent, or unprecedented is unlikely to be 

solved with hand-me-down principles. It’s no different with management innovation: 

Novel problems demand novel principles. 

It’s hard to know if a management principle is really new unless you know 

which ones are strictly vintage. Modern management practice is based on a set of 

principles whose origins date back a century or more: specialization, standardization, 

planning and control, hierarchy, and the primacy of extrinsic rewards. Generations of 

managers have mined these principles for competitive advantage, and they have 

much to show for their efforts. But after decades of digging, the chance of 

discovering a gleaming nugget of new management wisdom in these well-explored 
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caverns is remote. The main challenge is to uncover unconventional principles that 

open up new seams of management innovation. 

Most organizations around the world have been built on the same of time-

tested management principles. Given that, it’s hardly surprising that core 

management processes like capital budgeting, strategic planning, and leadership 

development vary only slightly from one company to another. So far, management in 

the twenty-first century isn’t much different from management in the twentieth 

century. Therein lies the opportunity. You can wait for a competitor to stumble upon 

the next great management breakthrough, or you can become a management 

innovator right now. In a world swarming with new management challenges, you’ll 

need to be even more inventive and less tradition bound than all those management 

pioneers who came before you. If you succeed, your legacy of management 

innovation will be no less illustrious than theirs. 
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Без правильної та ефективної системи управління підприємством, 

неможлива його активна діяльність та максимальне досягнення поставлених 

цілей. Без сумнівів, враховуючи сучасні тенденції розвитку ринкової економіки 

та збільшення конкуренції, сталося безліч змін і в самій системі управління. 

Сучасні керівники, менеджери різних рівнів, все частіше використовують на 

практиці інноваційні методи управління. Ця необхідність полягає в постійному 

зростанні конкуренції, нестабільності попиту на продукцію та інших важливих 

чинниках. Враховуючи те, що не підприємство працює на людей, а навпаки, 

персонал працює на підприємство, є суть в запровадженні інновацій для більш 

ефективної роботи співробітників. Актуальність питання інноваційних 

технологій в системі управління персоналом, є дуже значущою в наш час. 

Адже, саме система управління впливає на загальний рівень розвитку 

підприємства і досягнення ним поставлених цілей.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями запровадження 

інноваційних підходів до управління підприємством та персоналом займалися 

як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: О. В. Карлінської, Дж. Біркіншоу, 
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Г. Хеймела, Ю. М. Бажала, П. Друкера, Т. Г. Дудара, Г. Плешу, М. І. Дяченко, 

С. М. Ілляшенка, В. І. Захарченко, А. Г. Латкіна, В. В. Мельниченка, 

М. Дж. Мола, О. П. Молчанової, А. І. Пригожина, Л. М. Прокопишина, 

О. В. Суріна, І. В. Федулової, Н. І. Чухрай, О. І. Юркан та ін. В їхніх роботах 

розкривається суть потреби інноваційного управління, висвітлюються головні 

питання щодо обґрунтування процесу. Але, залишається без відповіді головне 

питання: як обрати, запровадити, примусити працювати та в подальшому 

втримати інноваційну модель управління на підприємствах різних рівнів та 

цільового спрямування. 

Метою статті є визначення особливостей інновацій в розрізі управління 

кадрами підприємства, їх запровадження на підприємстві, та обґрунтування 

доцільності здійснення нововведень. 

Успіх підприємства будь-якого рівня, перш за все залежить від правильно 

підібраного персоналу. Вся система ефективного управління ґрунтується на 

якісних кадрах, які можуть приносити дохід та підтримувати бренд компанії. 

Виходячи з того, що вся підприємницька система базується на якісній взаємодії 

клієнтів та покупців, торгові відносини з клієнтом є фундаментом роботи 

кожного підприємства. Саме від підписаної угоди залежить темп і масштаб 

виготовлення продукції. А відповідно і завантаженість на робочий персонал. 

Коли кожен зайнятий своєю справою, виконує поставлені на нього виробничі 

завдання, система управління буде працювати ефективно. Але, для цього, 

необхідно докласти певні зусилля, щоб запровадити систему управління та 

постійно вносити актуальні нововведення. 

У цьому питанні людський чинник відіграє ключову роль, в 

функціонуванні всього підприємства. Як не дивно, але правильне управління 

персоналом ще кілька десятиліть тому було повністю відсутнє. Поняття 

«вироблення норми» настільки глибоко влізло в голови співробітників ще з 

радянських часів, що й досі менеджери змагаються, і врешті-решт ламають 

стереотипи.  

Для прикладу, можна взяти стандартну систему управління, яка і досі 

застосовується на багатьох підприємствах. Незважаючи на те, що кожне 

підприємство мало функціональну підсистему управління кадрами, саме це 

управління знаходилося у компетенції керівника підрозділу. Основний 

структурний підрозділ з управління персоналом – відділ кадрів виконував лише 

функції планування трудових ресурсів, приймання та звільнення працівників, 

організації курсової підготовки щодо підвищення кваліфікації та 

перепідготовки. Функціонально відділ кадрів ніколи не був пов`язаний з 

підрозділами організації праці, і не мав професіоналізм для забезпечення 

оптимального функціонування персоналу в інноваційних системах управління. 

Відповідно до зниження рівня централізації системи управління економікою, 

перед підприємствами почали виникати принципово нові завдання, пов`язані з 

управлінням трудовими ресурсами. Спочатку це були питання забезпечення 

стимулювання працівників і створення конкурентоспроможних пакетів 

компенсації, збереження на підприємстві висококваліфікованих фахівців, у 

яких з'явилася можливість вибирати місце роботи та винагорода, потім – 
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індексація заробітної плати в умовах високої інфляції і, нарешті, проблеми 

підвищення продуктивності і скорочення чисельності працівників у відповідь 

на тиск конкуренції [1]. 

На сьогоднішній день, нововведення та інновації в управлінні 

підприємством, розглядаються з усіх аспектів, але найбільшу увагу звертають 

на підбір кваліфікованих працівників. У здійсненні інноваційної діяльності, 

потреба в кадрах, характеризується багатьма показниками, які зумовлюють 

один одного. Інноваційний тип сучасного виробництва по-новому формулює 

проблему професійної успішності, а у зв'язку із цим формує особливу систему 

відбору, перенавчання та соціальної адаптації працівника. 

Звичайно керівництво розуміє, що майбутнє підприємства залежить від 

команди його працівників. Тому докладає всіх зусиль для професійного 

навчання нових співробітників. Але не завжди такий підхід, вирішує проблему 

з кадрами. Часто провідні спеціалісти потрібні негайно, і вирішувати цю 

проблему потрібно інноваційними шляхами.  

Одним з таких шляхів і є хедхантинг. Це сучасний напрям в пошуку 

цінних кадрів (співробітників) досить рідкісних професій або з певним 

ступенем досвіду. До такого напряму пошуку належить переманювання цінних 

співробітників з іншої компанії, за допомогою більш привабливих умов праці, 

рівня оплати та інше. Сьогодні, це сама ефективна технологія з пошуку кадрів 

[2]. 

Також, серед менеджерів та керівників користуються популярністю і інші 

інноваційні системи підбору персоналу: 

 Скринінг – підбір кандидатів на майбутню посаду виходячи з їхніх 

формальних показників (вік, стать, стаж, освіта…) [3]. 

 Рекрутинг – більш детальніший відбір кандидатів. Враховуються 

особистісні якості людини, психологічний стан, ділова спрямованість [4]. 

Як зазначають експерти Бостонської консалтингової групи у щорічному 

звіті «Creating People Advantage» [5], управління талантами і лідерством; HR-

аналітика; управління залученістю, поведінкою і культурою – це ті напрями 

діяльності, які нині повинні бути найпріоритетнішими для керівників. Зокрема, 

успішні компанії чітко визначають критерії лідерства, що охоплюють весь 

ланцюг цінності HR. Систематично застосовуючи свої критерії лідерства у всіх 

процесах відбору, просування та мотивування, ці компанії дають прозорі 

інструкції для своїх працівників і отримують переконання, що їх таланти 

найкращим чином відповідають стратегії компанії, спрямовуючи її до вершини. 

Діяльність з формування залученості персоналу, управління поведінкою і 

культурою відображає міру, в якій організація може встановлювати норми і 

моделі поведінки для персоналу, залучати й утримувати працівників, давати їм 

відчуття, що вони здійснюють свій внесок у щось значуще [6]. 

Сучасна спрямованість інновацій у кадровій сфері, на нашу думку, 

пов’язана з такими завданнями: 1) підвищення рівня продуктивності діяльності; 

2) ефективне навчання і розвиток персоналу; 3) поліпшення робочих взаємин і 

створення творчого середовища; 4) поліпшення якості трудового життя; 

5) стимулювання креативних ідей; 6) звільнення менеджерів від рутинних 
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функцій, краще використання майстерності і здібностей людей; 7) підвищення 

сприйнятливості та адаптивності персоналу до нововведень; 8) залученість і 

лояльність персоналу, згуртованість колективу; 9) забезпечення балансу 

інтересів компанії та співробітника. 

Висновок. Без системи управління неможлива діяльність будь-якого 

підприємства. І дуже важливу роль в цій діяльності відіграє управління 

персоналом. Виходячи з вищевикладеного матеріалу, можна сказати, що 

управління кадрами повинне здійснюватися на кожному етапі формування. Для 

цього існують не тільки стандартні методи відбору та навчання, але і 

інноваційні. Вони дозволяють залучити в компанію найдосвідченіших 

спеціалістів, та вивести підприємство на ринок, незважаючи на ризики та 

економічну ситуацію. 
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Економічна безпека ВНЗ виходить із загального розуміння економічної 

безпеки, що є складовою національної безпеки. У сучасній літературі не існує 

єдиного підходу до визначення економічної безпеки ВНЗ. Найчастіше її 

розглядають з позицій ресурсного та захисного підходів – як стан вишу, в 
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якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення або захисту від 

загроз діяльності. Економічна безпека ВНЗ – це такий стан його економіки, 

який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і гарантує 

стабільне функціонування та динамічний розвиток [1]. 

Над питанням оцінки фінансово – економічної безпеки ВНЗ, приділяється 

велика увага. Серед вітчизняних авторів можна виділити праці І. С. Стеців, 

Г. Д. Тюлєнєв, Г. В. Козаченко, С. Ф. Покропивний та інші. 

Враховуючи загальні підходи до терміну «економічна безпека ВНЗ», при 

здійсненні її оцінки, як і економічної безпеки держави, важливого значення 

набувають виявлення загроз та розробка заходів з їх подолання. 

Економічна безпека ВНЗ залежить від спроможності керівництва 

попередити та уникати можливі загрози і ліквідовувати шкідливі наслідки 

негативних явищ, що впливають на їхню діяльність, як суб’єкта економіки. 

Саме неспроможність вчасно відреагувати і попередити явища економічного 

характеру призвела до кризового стану багатьох приватних ВНЗ в Україні [3]. 

Аналізуючи думки багатьох вчених щодо визначення загроз фінансово – 

економічній безпеці ВНЗ, можна навести наступні групування: 

 Зовнішні загрози: нестабільність державної політики у галузі вищої 

освіти; зміна системи оцінки знань при зачисленні абітурієнтів; несприятлива 

демографічна ситуація; конкуренція на ринку вищої освіти; насичення ринку 

праці випускниками певних спеціальностей; вплив економічної кризи на 

купівельну здатність споживача освітніх послуг; рівень корупції та злочинності 

в Україні, а саме, відсутність профілактичних заходів проявам корупції, 

шахрайства. 

 Внутрішні загрози: невідповідність нормативно-законодавчим вимогам; 

старіння персоналу в системі вищої освіти; постійний дефіцит кваліфікованих 

кадрів; неможливість своєчасно відреагувати на зміну споживчого попиту через 

довготривалі бюрократичні процедури; складність впровадження інновацій в 

системі вищої освіти; наявність конфліктних стосунків між керівництвом 

вищого навчального закладу і викладацьким складом. 

За таких умов знижується престиж роботи науковця і викладача, якість 

підготовки сучасних випускників очима роботодавців і випускників. Так, 

близько чверті (26%) роботодавців вказали, що за останні 5 років якість 

підготовки випускників в українських ВНЗ погіршилася, на думку 30% – не 

змінилася, і лише 20% роботодавців впродовж останніх років відзначили 

покращення якості підготовки молодих фахівців. Значною проблемою 

абсолютно для всіх випускників, незалежно від рівня їхньої теоретичної 

підготовки, компанії вважають відірваність знань від практики, 

непідготовленість до роботи в реальному бізнесі та нерозуміння того, як бізнес 

працює [2]. 

До сучасної української освітньої системи студенти ставляться досить 

критично: 
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Рис. 1. Оцінка рівнів освіти 

 

За цих умов виникає необхідність підвищення якості освіти, адже на 

сучасному етапі розвитку економіки України вища освіта знаходиться під 

впливом негативних факторів, пов’язаних, зокрема, з недостатньо ефектив- ним 

механізмом розподілу бюджетних коштів (для України проблемою є не стільки 

рівень фінансування, що фактично відповідає зазначеному в Законі України 

«Про освіту» – 10% ВВП, а неефективний механізм розподілу державних 

фінансових коштів, до того ж, з урахуванням індексу інфляції, витрати держави 

на освіту зменшуються з кожним роком) [4]. 

На нашу думку, необхідно впровадити наступні дії щодо подолання 

загроз з метою зміцнення рівня фінансово-економічної безпеки ВНЗ України: 

 удосконалення механізму фінансування освіти в Україні із врахуванням 

міжнародного досвіду, перехід на багатоканальне фінансування, прийняття 

рішучих заходів щодо збільшення та диверсифікації джерел фінансування;  

 створення умов для використання інтелектуальної праці, підвищення її 

престижності та попиту на неї, приведення обсягів підготовки фахівців з 

вищою освітою до потреб сучасного ринку праці;  

 удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу, створення умов для проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень, які виступатимуть додатковим джерелом фінансування 

вищої освіти; 

 розвиток системи освітнього кредитування, що сприятиме: підвищенню 

зацікавленості громадян у використанні кредитних ресурсів для оплати освітніх 

послуг;  

 створення нової моделі економічної діяльності вищих навчальних 

закладів, яка базується на солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян. 

Отже, зміцнення рівня фінансово-економічної безпеки закладів вищої 

освіти дозволить забезпечити динамічний розвиток освіти, стимулюватиме 

комерціалізацію знань, сприятиме посиленню ринкових позицій закладів, 

зростанню їх конкурентоспроможності, що безпосередньо вплине на розвиток 

потенціалу держави. 
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Зовнішня торгівля має важливе значення у формуванні тенденцій 

економічної динаміки України. Зовнішня торгівля – це специфічний сектор 

економіки держави, суб’єктами якого є підприємницькі структури, пов’язані з 

реалізацією товарів (послуг, ідей) на зарубіжних ринках і частини зарубіжного 

товару на національному ринку. Зовнішня торгівля України є об’єктом 

національного державного регулювання і пов’язана з торговельним балансом 

країни. За даними Державного комітету статистики з 2008 по 2013 рр. зовнішня 

торгівля України мала здебільшого односторонній зв’язок, тобто негативне 

сальдо торговельного балансу свідчить про значне переважання імпорту над 

експортом і про її здебільшого сировинну складову, а не готову продукцію, яка 

має високу додану вартість (табл. 1) [1]. 

Крім того, з 2012 по 2016 рр. обсяги як експорту, так і імпорту 

скорочувались з кожним роком. У результаті переорієнтування торговельних 

відносин на захід та зменшення експортно-імпортних операцій з Росією, 

експорт переважає над імпортом протягом 2014–2016 років, на відміну від 

попередніх періодів, виникає позитивне сальдо та індекс покриття є відповідно 

більшим одиниці [2]. І тільки у 2017 році відбулося збільшення експорту та 

імпорту. Обсяг експорту нарощується за рахунок сприятливої кон’юнктури 

світових ринків та постійного зростання цін у першу чергу на: чорні та 

кольорові метали; продовольчі товари (зерно, насіння соняшника); хімікати; 

окремі види продукції машинобудування (верстати, транспортні засоби, зброя) 

[3]. Але за підсумками 2017 року індекс покриття становив 0,952, тобто імпорт 

перевищував експорт 4,8% за рахунок збільшення імпорту бензину, палива, 
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нафтопродуктів та добрив. Найбільшим імпортером українських товарів, як і 

раніше, є Російська Федерація (9,4% від загального обсягу експорту). Далі 

йдуть Туреччина – 6,1%, Польща – 6,1%, Італія – 5,7%, Індія – 5,5%, Єгипет – 

5,3%. Найбільше товарів імпортували компанії НАК «Нафтогаз» України» та 

«WOG Трейдинг» (нафтогаз) і «ArcelorMittal Кривий Ріг» та «Азовсталь» 

(металургія). 

Таблиця 1 

Експорт та імпорт товарів та послуг України за 2008–2017 рр.  

Період Експорт, 

млн дол.  

Імпорт, 

млн дол. 

Сальдо, 

млн дол. 

Оборот, 

млн дол. 

Індекс покриття 

імпорту експортом 

2008 78744 92002 -13258 170746 0,856 

2009 49301 50610 -1309 99911 0,974 

2010 63190 66188 -2998 129678 0,955 

2011 82107 88855 -6748 170962 0,924 

2012 82337 91354 -9027 173701 0,901 

2013 78148 84573 -6425 162721 0,924 

2014 65423 60802 4621 126224 1,076 

2015 46648 42583 4065 89231 1,095 

2016 44885 44548 337 89433 1,007 

2017 52330 54955 -2625 107285 0,952 
 

 

Основним торговим партнером України щодо експорту товарів є 

Європейський Союз (ЄС) – його сукупна частка склала 40,2%. Експорт до ЄС 

домінує на Західній Україні. Зокрема, у восьми західноукраїнських областях 

його частка перевищує 50% [4]. Успіх західноєвропейських компаній був 

досягнутий завдяки експорту до сусідньої Польщі. Згідно з даними 

Держкомстату 287 українських компаній мають ліцензію на експорт до країн 

Європейського Союзу, приблизно третина з них – це експортери харчових 

продуктів. Зменшення експорту пояснюється тим, що Україна втратила певні 

ринки збуту і виробничі потужності для традиційного експорту, кон’юнктура 

світового ринку також була несприятливою. У підсумку, це призвело до 

значного скорочення вітчизняного експорту.  

Важливу роль у подальшому розвитку зовнішньої торгівлі України 

відіграватиме структурна перебудова її економіки. Одним із першочергових 

структурних пріоритетів є збільшення обсягів виробництва і продажу на 

світовому ринку продукції військово-промислового та аерокосмічного 

комплексів, стимулювання експортного потенціалу інших галузей, захист 

внутрішнього ринку. 

Таким чином, стимулюючи конкретні галузі та проекти, необхідно 

підтримувати національних виробників, допомагати експортерам та реалізувати 

політику імпортозаміщення. Також для успішного просування української 

продукції на світові ринки необхідно удосконалити та переформувати 

зовнішньоекономічну діяльність усієї держави. Ще однією з необхідних умов 

розширення та вдосконалення експортного потенціалу підприємств є 

просунення на підприємства новітню європейську систему контролю за якістю 
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товарів. За поступовим впровадженням вище перерахованих заходів можливо 

покращити стан експортної діяльності та знайти нові зарубіжні ринки збуту.  
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Інвестиційна діяльність – важливий аспект розвитку будь-якої держави, 

адже вирішення багатьох економічних та соціальних питань не можливо без 

розвитку інвестиційної діяльності. Інвестиції у сучасних умовах виступають 

найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, 

структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного 

прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і 

макрорівнях. 

Існує дві версії, за якими термін сягає своїми коренями в латинську мову, 

але походить або від слова «in vestio», тобто «одягати», або від «invest» – 

«вкладати» [1, с. 108]. У сучасному світі у широкому вжитку зустрічається 

переважно в значенні вкладення капіталу для його збільшення. Тому перед 

розглядом даного терміну, необхідно пояснити поняття капіталу. З латинської 

мови «сарut» – «голова» або ж «власник худоби» [2, с. 21].  

У світовій і українській літературі категорія інвестицій пояснюється по-

різному. Одні дотримуються думки, що для отримання прибутку 

використовується довгострокове влиття певних ресурсів. А згідно з іншими 

джерелами, це є виробничим процесом збільшення виробничих потужностей чи 

розширення можливостей забезпечення робочою силою. 

Одне із найактуальніших визначень знаходиться в Законі України «Про 

інвестиційну діяльність» [3], де зазначено, що інвестиції – це «усі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток або досягається соціальний ефект». У вітчизняній науці 
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найрозповсюдженішим є розуміння сутності інвестиції як вкладання капіталу з 

метою подальшого його зростання. Саме ця мета була згадана Нобелівським 

лауреатом з економіки У. Шарпом: «У найбільш широкому розумінні слово 

«інвестувати» означає розлучитися з грошима сьогодні, щоб одержати більшу 

їх суму в майбутньому» [4, с. 3].  

За статистичними даними з 2010 по 2016 роки існували тенденції спаду та 

збільшення капітальних інвестицій. Стрімке погіршення ситуації 

спостерігалось у 2013-2014 роках через певні економічні та політичні чинники. 

Проте стабілізація і подальше зростання інвестицій можна спостерігати з 2015 

року. Вклади в 2015, 2016 роках в сумі зросли відповідно на 4180,8 та 2344,6 

млн грн (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1 Динаміка капітальних інвестицій за 2010-2016 роки 

Найбільшу частку капіталовкладень інвестори здійснюють за рахунок 

власних коштів – 74,3% (115 млрд грн). Це свідчить про те, що держава 

залежить від ситуації в промисловій галузі і майже не підкріплена ані 

державою, ані кредитними ресурсами. Другим джерелом інвестицій є кошти, 

які населення витрачає на житлове будівництво – 8,9% (13,85 млрд грн). Це 

свідчить про те, що домогосподарства, вважаючи нерухомість надійною 

сферою капіталовкладення, інвестують свої кошти саме в цю сферу і не 

довіряють банківській системі та фондовому рину. Ознакою цього є те, що інші 

джерела фінансування, куди входять і цінні папери, займають лише 3,3% 

(5 млрд). Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і 

коштів іноземних інвесторів, становила лише 6,7% (8 і 2,3 млрд грн відповідно). 

Це означає, що основна маса кредитів направляється не на інвестиційні 

процеси, а на поточні потреби суб’єктів господарювання.  

З державного та місцевих бюджетів виділено 6,8% капітальних інвестицій 

(9,5 млрд грн). В останні роки зменшились видатки з держбюджету на 

фінансування капітальних інвестицій в цілому – з 5,7% у 2010 році до 1,7% у 

2017 році. Проте, так як у країні проводиться політика децентралізації, разом із 

повноваженнями на місцях збільшуються і фінансові надходження – з 3,2% у 

2010 до 5,1% у поточному році. 

У 2013–2014 році військовий конфлікт значно скоротив іноземнииі 

інвестиції в Україну. За рік країна втратила близько 3 млрд дол США. Проте з 

2015 року ситуація в Україні почала покращуватись. За даними Держкомстату у 
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2016 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 4405,8 млн 

дол. США прямих інвестицій проти 3763,7 млн дол. США у 2015 році. 

Вивчення й аналіз показників інвестиційної діяльності дасть змогу 

здійснити аналіз стану інвестиційної привабливості підприємств в Україні, що 

дозволить максимізувати  соціально-економічний ефект функціонування 

економіки України в цілому. 
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Одним із чинників економічного зростання країни є її науково-

технологічний прогрес. На сьогоднішній день неможливо говорити про 

стабільність економіки без впровадження новітніх технологій, інноваційних 

розробок та наукових досягнень. Основною складовою науково-технічного 

розвитку є інтелектуальний потенціал, який включає не тільки кількість 

працівників, що зайняті у науковій сфері, а й організаційно-управлінську 

систему, за допомогою якої відбувається постійне вдосконалення наукових 

розробок. В Україні досить складно впровадити та реалізувати інноваційні 

розробки, що і зумовлює актуальність даної теми дослідження. 

Дослідженням питань науково-технологічного розвитку та питаннями 

міграції займалися такі науковці, серед яких: Глазунова О. О., 

Дем’яненко М. Я., Ситник В. П., Кукса В. М., Мельник А. Ф., Маслак О. І. та ін. 

Проте проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу України ще 

недостатньо досліджені в українській науковій літературі.  

Метою дослідження є виявлення основних проблем відтоку науково-

технологічного потенціалу України та пошук шляхів їх вирішення. 
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Україна є державою у якій склався доволі високий науково-технологічний 

потенціал, який існує завдяки діяльності науково-дослідних організацій та 

установ. Поряд з напрямами науки, в яких наша країна вважається одним із 

світових лідерів, наявні інші сфери наукової діяльності, де спостерігається 

суттєве відставання.  

За даними Державної служби статистики України упродовж 2016 року 

наукові дослідження в Україні здійснювали 972 організації, серед яких до 

державного сектору економіки належать 453 організації (46,6%), до 

підприємницького – 366 (37,7%), до сектору вищої освіти – 153 (15,7%) [1]. 

Основною проблемою управління науково-технологічним потенціалом 

України є відтік наукових кадрів. Це явище дістало назву – «відтік мізків» – 

зовнішня міграція висококваліфікованих осіб, яка з кожним роком набуває все 

більш масового характеру. За період 2010-2016 рр. загальна кількість 

працівників наукових організацій зменшилася на 46,34% (табл. 1). У 2016 році, 

порівняно з 2015, кількість працівників наукових установ скоротилася на 20% і 

наразі становить 97 912 осіб, серед них: 7,24% –доктора наук, 20,64% – 

кандидати наук, 65,05% – дослідники, 10,21% – техніки та 24,73% становить 

допоміжний персонал. Найбільше скорочення відбулося серед кадрів, які мають 

науковий ступінь, зокрема частка працівників зі ступенем доктора наук 

скоротилася на 25,91%, кандидата наук – на 38,48%. У той же час зросла частка 

допоміжного персоналу на 14,9% [1]. 

Таблиця 1 

Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу 

в Україні за період 2010–2016 р., осіб [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доктори наук 11974 11677 11172 11155 9983 9571 7091 

Кандидати 

наук 
46685 46321 42050 41196 37082 32849 20208 

Дослідники 133744 130403 122106 115806 101440 90249 63694 

Техніки 20113 17260 15509 14209 12299 11178 10000 

Допоміжний 

персонал 
28627 27667 26725 25371 22384 21077 24218 

Всього 182484 175330 164340 155386 136123 122504 97912 

 

Основною причиною, що змушує науковців мігрувати є низька середня 

заробітна плата, яка за даними 2017 року для працівників професійної, наукової 

та технічної діяльності становила: для жінок – 9460 грн., для чоловіків – 

11176 грн [2]. За даними проекту EUROAC найбільшу заробітну плату 

отримують науковці, які мають науковий ступінь доктора наук у Швейцарії 

(близько 90000 євро в рік). Наступними країнами є Португалія, Німеччина, 

Австрія (близько 62–64 тис. євро) [3]. 

Окрім, відтоку наукових кадрів Україна стикнулася з проблемою 

внутрішньої міграції. Якщо чотири роки тому таких людей було лише 14% від 

загальної кількості трудових мігрантів то на сьогоднішній день потенційно – 
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40% [4, с. 50]. Причинами її є військові дії, важкі життєві умови, низька 

заробітна плата, неспроможність реалізувати себе у професійній сфері тощо. 

Причинами інтелектуальної міграції є неможливість реалізувати 

професійні здібності, нові розробки та ідеї, зокрема через недостатність 

фінансування, нерозвинуту науково-технологічну інфраструктуру та швидкий 

знос обладнання. Тому, відбувається скорочення питомої ваги обсягу 

виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП. У 2015 році цей 

показник становив 0,64% (для порівняння у 2010 – 0,90%) [1].  

Незважаючи на високий науково-технологічний потенціал, в Україні 

майже повністю відсутні стимули до іноземного інвестування в наукові 

дослідження та розробки. Тому не дивно, що з кожним роком спостерігається 

все менше іноземних надходжень в наукову діяльність. У 2017 році, порівняно з 

2014 роком, прямі іноземні надходження в Україну з країн Європи скоротилися 

на 43,76% і становили 2253,5 млн дол. США [1].  

Відчувається недостатня підтримка з боку держави, адже вона практично 

не фінансує наукову діяльність, що і стримує науково-технологічний розвиток 

країни. Фінансування в основному здійснюється за рахунок власних коштів 

наукових організацій. У 2015 році витрати на виконання наукових та науково-

технічних робіт склали 12224,9 млн грн, з них лише 34% фінансувалося з 

державного бюджету (для порівняння у 2010 році – 41,18%) [1]. 

Отже, в України є можливість довести свою конкурентоспроможність на 

світовому ринку наукових досягнень. Для цього необхідно вдосконалити 

законодавство щодо науково-технологічної політики, підвищити роль держави 

у науковій діяльності, зокрема через фінансування наукових досліджень та 

розробок, покращити можливості підготовки професійних кадрів, підняти 

середню заробітну плату для працівників наукових організацій, створити 

стимули для іноземних інвесторів, щоб отримувати іноземні надходження в 

наукову сферу діяльності. Проведення цих заходів допоможе покращити рівень 

розвитку науково-технологічного потенціалу України.  
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Забезпечення економіки та населення ресурсами відбувається значною 

мірою за рахунок банківського кредитування. Кредити займають найбільшу 

питому вагу в активах банку. Водночас, їм притаманні ризики. Тому кредитний 

ризик є одним із вагомих банківських ризиків, управління яким має певні 

особливості. Оскільки, найвища питома вага прибутку банків формується 

кредитними операціями, важливого значення набуває ефективність системи 

управління кредитним ризиком, що і визначає актуальність нашого 

дослідження. Слід зазначити, що ефективне управління ризиком окремого 

позичальника не лише дозволяє банкам забезпечувати прибутковість та 

ефективність кредитної діяльності, але й сприяє виконанню банківським 

кредитом його ролі у сфері грошового обігу. Видані та неповернуті у 

зазначений термін кредити збільшують грошову масу в країні та сприяють 

інфляційним процесам. 

Метою дослідження виступає оцінка методів управління кредитним 

ризиком споживчого кредиту. 

В останні роки проблематиці ризику приділяється значна увага з боку 

вчених-теоретиків та фахівців у сфері практичної ризикології. Дослідженню 

технологій управління кредитним ризиком присвячено праці таких науковців, 

як: Т. А. Васильєва, А. О. Єпіфанов, Г. Т. Карчева, П. П. Ковальов, 

С. М. Козьменко, Л. О. Примостка, П. М. Чуб та інші. 

Національний банк України визначає: «Кредитний ризик – це наявний або 

потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через 

неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-

якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе 

зобов’язання» [1].  

Варто погодитися з думкою Л.О. Примостки, що причинами виникнення 

кредитного ризику споживчого кредиту є такі, як нездатність позичальника до 

створення адекватного грошового потоку, ризик ліквідності застави, моральні 

та етичні характеристики позичальника [3]. 

У літературі висвітлена значна кількість методів управління кредитним 

ризиком споживчого кредиту, які можна згрупувати наступним чином: 

1) аналіз кредитоспроможності позичальника; 

2) аналіз та оцінка споживчого кредиту; 

3) структурування позики; 
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4) документування кредитних операцій; 

5) контроль за наданим споживчим кредитом. 

Особливість цих методів полягає в необхідності їх послідовного 

застосування, оскільки вони одночасно є етапами процесу споживчого 

кредитування.  

Також існують такі методи мінімізації ризиків банківського споживчого 

кредитування, як  диверсифікація кредитного ризику, лімітування, страхування, 

залучення забезпечення та оцінка вартості кредитів. 

Варто зазначити, що банк може відмовитись від кредитного ризику 

шляхом припинення кредитування, але цим він відмовиться від отримання 

прибутку. Тому, управління кредитним ризиком є найважливішим завданням 

банку, а вибір правильного методу управління кредитним ризиком дозволить 

підвищити його стійкість та конкурентоспроможність. 

Щоб уникнути збитків у разі дефолту за кредитом нормативна база 

Національного банку України рекомендує вимоги до оцінювання фінансового 

стану позичальників на підставі кількісних та якісних показників, що 

підтверджуються певними документами і розрахунками. 

До кількісних показників належать [2]: 

1) сукупні чисті надходження (щомісячні сукупні надходження, зменшені 

на щомісячні сукупні витрати та зобов’язання, крім зобов’язань перед банком, 

що здійснює оцінку фінансового стану боржника – фізичної особи з метою 

оцінки кредитного ризику); 

2) накопичення на рахунках у банку (інформація надається боржником – 

фізичною особою за бажанням); 

3) коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника 

– фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов’язання за 

кредитом (зокрема співвідношення сукупних доходів і витрат / зобов’язань 

боржника – фізичної особи; співвідношення обсягу боргу за кредитом до 

вартості об’єкта кредитування; співвідношення щомісячних витрат боржника 

на обслуговування боргу до обсягу його щомісячних доходів тощо). 

Оптимальні значення цих коефіцієнтів банк установлює самостійно з 

урахуванням видів кредитів і залежно від форми їх надання, цільового 

призначення, строку користування, наявності забезпечення, способу сплати 

тощо. 

Для розрахунку кількісних показників банк враховує доходи, отримання 

яких протягом дії договору підтверджується достовірними документами, 

виданими третьою особою [довідка з місця роботи, довідка/декларація про 

доходи, виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів] або банком-

кредитором, який є роботодавцем боржника – фізичної особи або здійснює 

обслуговування його рахунку. 

До якісних показників відносяться [2]: 

1) загальний матеріальний стан клієнта (тобто наявність у власності 

майна, крім майна, переданого в заставу); 

2) соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, 

ділова репутація, сімейний стан тощо); 
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3) вік клієнта; 

4) кредитна історія боржника, інформація щодо боржника, отримана з 

державних реєстрів тощо.  

Фінансові можливості позичальника характеризуються регулярністю його 

доходів. Якщо погашення заборгованості за контрактом представляє собою 

постійний в часі потік, а доходи нерегулярні, можуть виникати періоди, коли 

здатність позичальника погашати заборгованість буде обмеженою. Таким 

чином, питання фінансових можливостей позичальника визначається на основі 

ретельного аналізу його доходів, витрат та перспектив їх зміни в майбутньому.  

Критерії оцінки позичальника мають індивідуальний характер для 

кожного банку та базуються на практичному досвіді банківської установи. Ці 

критерії періодично переглядаються та змінюються з ціллю підвищення 

ефективності аналізу кредитоспроможності.  

Звичайно, найголовнішим при управлінні кредитним ризиком споживчого 

кредиту є вивчення кредитоспроможності позичальника та оцінка рівня ризику 

за його позикою. Основою кредитоспроможності є структура доходів 

позичальника, яку слід аналізувати при цьому методі управління кредитним 

ризиком. Досліджуючи структуру доходів позичальника для більш точного 

розрахунку / прогнозу для банку аналізується лише половина доходів, адже 

заробітна плата може бути як стабільною, так і нестабільною. Мається на увазі, 

що зарплата може складатися із тарифної сітки, розряду за науковий ступінь, 

звання (тобто те, що передбачено законом), що є доплатою. Така зарплата є 

стабільною. При нестабільній – додаються бонуси, премії, нагороди, тобто 

негарантована частина доходів. 

Дослідження нормативної бази та емпіричні дані дають підстави для 

висновку, що цей метод оцінки кредитоспроможності є найбільш об’єктивним. 

Тому, ми пропонуємо його використання в управлінні кредитним ризиком 

споживчого кредиту. Таким чином, ефективне проведення перевірки 

кредитоспроможності позичальника дозволяє максимально знизити ризик 

неповернення кредиту, обумовлений як соціально-економічними чинниками 

держави, так і індивідуальними обставинами позичальника. 
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На сьогоднішній день найбільшим актуальним завданням економічної 

науки є дослідження проблем інвестування, тому, що інвестиції відіграють 

важливу роль в економіці будь – якого підприємства та країни в цілому. Вони є 

фундаментом для збагачення виробничого капіталу, поштовхом для 

виробництва якісної продукції та раціонального розвитку всіх галузей 

економіки, які виникли в міжнародних перебудовах. 

Проблеми інвестицій активно досліджували вчені – економісти І. Бланк, 

В. Гейц, В. Марцин, В. Мотриченко, Н. Третяк, Ф. Федоренко, А. Череп, 

У. Шарп та ін. У той же час, проблеми відтоку фінансових ресурсів у період 

політичної кризи та військових дій досліджені недостатньо. 

Підґрунтям для залучення іноземних інвестицій та створення 

відповідного інвестиційного клімату в Україні були прийняті та ухвалені 

законодавчі акти: Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 

19.03.1996 № 93/96-ВР та «Про інвестиційну діяльність» 18.09.1991 № 1560-XII 

та ін. Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» : інвестиціями є всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1]. 

Що стосується інвестиційної політики, то вона може бути 

результативною лише тоді, коли її суб’єкти будуть дотримуватися чітких 

правил поведінки на національному рівні. Дотримання таких правил на 

національному рівні є умовою привабливості країни для внутрішніх і зовнішніх 

інвесторів, головним інструментом формування прийнятного інвестиційного 

клімату [2]. 

Використання Україною іноземних інвестицій дасть можливість 

збільшити і вдосконалити кількість робочих місць, покращити соціально-

економічний розвиток країни, підвищити імідж держави на світовому ринку, 

що призведе до економічного розвитку країни. 

За даними Державної служби статистики України у 2017 році кількість 

залучених прямих іноземних інвестицій в економіку України становила 

37513,6 млн. дол. США (не беручи до уваги тимчасово окуповану територію 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичних операцій) [4]. 
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Дослідивши динаміку обсягів іноземних інвестицій в економіку України з 

2015 по 2017 рр., можна зробити висновок, що у 2017 році обсяг інвестицій 

значно впав на 14191,7 млн дол. США, якщо порівнювати з 2013 роком. 

Очевидно, що однією з головних причин падіння став військовий конфлікт з 

Росією та політична і економічна криза в країні. Іншими причинами погіршення 

стану доцільно вважати: скорочення попиту на український експорт та 

погіршення економічного стану.  

Інвестори з України у 2017 році розмістили свої активи за кордоном у 

розмірі 6346,3 млн дол. США, а це на 221,8 млн дол. США менше ніж у 

2013 році [4]. На зменшення інвестицій з України за кордон вплинули певні 

фактори, а саме: світова фінансова криза, знецінення гривні, побоювання 

інвесторів у раціональні вкладення своїх заощаджень та ін. 

Таблиця 1 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) [4] 

Станом на 01.01 Прямі інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України 

2013 51705,3 6568,1 

2014 53704,0 6702,9 

2015 40725,4 6456,2 

2016 36154,5 6315,2 

2017 37513,6 6346,3 

Примітка:(без урахування Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, за 2014-2017 рр. – 

також без частини зони проведення антитерористичної операції) 

Найбільшими інвесторами з Європи є Кіпр (427,7 млн дол.) та Велика 

Британія (403,9 млн дол.). Географічне положення держави являється основною 

проблемою при надходженні інвестицій, так як проявляється велика 

конкуренція зі сторони Польщі, Угорщини, Чехії. Ці країни розташовані 

ближче до кордону ЄС. Але вирішити цю проблему можна тільки тоді, коли 

покращиться інвестиційна привабливість.  

Малий обсяг інвестицій в Україну є ключовим показником несприятливого 

інвестиційного клімату. За результатами досліджень Європейської бізнес 

асоціації 85% підприємців незадоволені станом інвестиційного клімату в 

Україні [5]. 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності 

соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 

соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність 

інвестування в ту або іншу господарську систему [6, с. 165]. 

 Проаналізувавши 2017 рік, можна зазначити, що індекс інвестиційної 

привабливості України залишається незмінним. Хоча протягом року 

відбувалися незначні коливання.  

У І-му півріччі показник склав 3,15 балів за 5-бальною шкалою (шкала 

Лайкерта). Серед позитивних сторін була часткова розбудова виробничих 

потужностей, відкриття дослідницьких центрів та розширення мереж. У цей же 
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час Україна здобула безвізовий режим, згідно якого країна почала розвиватися 

за європейським зразком. 

У ІІ-му півріччі теж відбулися позитивні перетворення. Зокрема: 

автоматичне відшкодування ПДВ, здійснення електронних платежів, 

необов’язковість печатки та медична реформа. Отже, говорити, що ситуація 

змінилася на краще, не можливо. Тому протягом року показник індексу 

утримуєтеся на позначці 3,03 бали за підсумками 2-го півріччя. Причинами 

такого результату є наявність корупції, відсутність приватизації та конфлікт на 

Сході України. Лише спільна наполеглива праця бізнесу та влади дасть 

позитивні результати в майбутньому [3]. 

Основними умовами для формування сприятливого інвестиційного клімату 

в Україні є: досить вдале географічне розташування, тому що Україна має 

доступ до ринків ЄС; різновиди природних ресурсів (мінеральні, земельні та 

рекреаційні); рівень розвитку промислового виробництва; високорозвинена 

робоча сила. 

У той же час на створення інвестиційного клімату держави мають великий 

вплив певні ризики, а саме: нестійкість економічної законодавчої бази; 

недостатня кількість даних про стан інвестиційних об’єктів; нестабільність 

ринкових цін та курсів валют.  

Отже, підсумовуючи можна зазначити, що в Україні існують прогалини в 

ефективній організації іноземного інвестування в країну. Уряду нашої країни 

необхідно більше приділяти увагу щодо створення позитивного інвестиційного 

клімату та залучення великих міжнародних інвесторів. Адже інвестиції є 

основним фундаментом економічного розвитку країни та впливають на 

розширення виробництва, відновлення капіталу, запровадження нових 

технологій та ін. Зважаючи на світовий досвід, можна пересвідчитись, що 

стабільні темпи зростання економіки залежать від тих країн, які залучили 

велику кількість інвестицій. Досягти швидких темпів розвитку в економіці 

здатні ті країни, які стали на вірний шлях ринкового перетворення. 
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Поведінкова економіка, як окрема галузь економіки, виникла протягом 

останніх трьох десятиліть. В основному розглядаються питання застосування 

поведінкової економіки у таких сферах, як мікроекономіка, фінансовий ринок, 

ринок інвестицій. 

З точки зору Бєляніна В. С. поведінкова економіка – галузь економічної 

теорії, яка враховує психологічні особливості людського сприйняття, судження 

й дії в різних економічних ситуаціях [1]. 

Поведінкова економіка визнає, що в реальному житті людина може діяти 

на неефективних ринках з неповною інформацією, брати участь у фінансових 

пірамідах, цінувати більше те, що вона може заробити у короткостроковій 

перспективі, ніж в довгостроковій, приділяти недостатньо уваги суспільним 

інтересам, підкорятися нераціональним вказівкам з боку урядових організацій. 

Методи, які використовує поведінкова економіка, є аналогічними до тих, 

які застосовуються в інших галузях економіки. Спочатку найбільш 

поширеними були експериментальні методи. анкетування. Експерименти 

відігравали велику роль на початковому етапі розвитку поведінкової економіки, 

оскільки експериментальний контроль є досить ефективним для пояснення 

поведінки, яка відрізняється від прийнятих стандартів. Проте останнім часом 

поведінкова економіка використовує весь спектр методів, що використовуються 

в економічних дослідженнях: це статистичні методи, аналіз, математичне та 

комп′ютерне моделювання та ін. Це дає змогу визначити певні закономірності в 

поведінці ринкових агентів та на основі їх розробляти маркетингові стратегії. 

Поведінкова економіка – це саме такий теоретичний тюнінг, що виник на 

стику економіки та психології. Як це часто буває, синергія двох сфер людського 

знання виявилася напрочуд результативною. 

Факт світового визнання поведінкової економіки дає змогу подивитися на 

питання ширше. З одного боку, є системна похибка між прогнозами базових 

економічних моделей і реальним життям людей, які народилися та весь час 

живуть у ринковій економіці. Вона виникає з різниці між раціональним агентом 

і справжньою людиною.  

Також, поведінковою називають галузь економіки, яка вивчає вплив 

соціальних, когнітивних та емоційних чинників на прийняття економічних 

рішень окремими особами та установами, а також наслідки цього впливу на 

ринкові складові (ціни, прибуток, розміщення ресурсів). 

За теорією Річарда Х. Талера «поведінкова економіка» (англ. behavioral 

economics) – це напрямок економічної теорії, який займається дослідженням 

впливу психологічних факторів на рішення людей у різноманітних економічних 
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ситуаціях. Велика увага приділяється ситуаціям, де люди поводяться інакше, 

ніж це прогнозує класична економічна теорія із її припущенням раціональності 

та егоїстичності. Спорідненою з поведінковою економікою є «економічна 

теорія і психологія у фінансовій сфері» або «поведінкові фінанси» 

(англ.behavioral finance) [2]. 

Предмет поведінкової економіки та поведінкових фінансів становить 

собою вплив психологічних, соціальних, когнітивних та емоційних факторів на 

економічні рішення людьми та інституціями та наслідки таких рішень для 

ринкових цін, прибутку, та розподілу ресурсів. Цей напрям економіки дуже 

тісно пов’язаний з психологією.  

Річард Талер розробив модель, без якої тепер важко уявити поведінкову 

економіку. Модель Талера щодо реакції ціни на інформацію, з трьома фазами: 

недостатня реакція, пристосування, надмірна реакція, які створюють ціновий 

тренд. Одна з характеристик надмірної реакції виявляється у тому, що середній 

дохід після оголошення добрих новин є нижчим ніж після поганих. Надмірна 

реакція виникає, якщо ринок реагує занадто сильно або занадто довго на 

новини, і потребує корекції у іншому напрямку. Як результат, активи, які 

занадто добре показали себе в одному періоді, в іншому швидше за все 

покажуть відставання у наступному періоді. 

Поведінкова економіка доводить наскільки серйозно психологія людини 

впливає на її поведінку. Під час досліджень Річард Талер вивчив емоції, які 

керують покупцем, і складнощі, з якими він стикається під час ухвалення 

рішення та здійснення економічної дії. У своїх роботах він пояснив, що вчинки 

людей порушують закони традиційної економіки через «керований вибір». 

Частина ідей цього вченого перетворилися на інструмент державної політики у 

провідних країнах світу. 

Отже, поведінкова теорія має низку переваг перед класичною 

економічною теорією. Поведінкова економіка також дає можливість 

структурувати та пояснити, начебто, незрозумілу поведінку людини, 

спираючись на розробки в різних галузях знань. 
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Сектор малого підприємництва є рушійною силою для розвитку 

вітчизняної економіки та підвищення рівня ВВП, створення робочих місць. 

Саме суб’єкти малого підприємництва здійснюють вагомий внесок у 

формування конкурентного середовища, прискорення реалізації новітніх 

технологій. Мале підприємництво в Україні є найбільш чутливою ланкою 

бізнесу. 

Ураховуючи вищезазначене, державна підтримка малого бізнесу в 

Україні є важливим питанням для розвитку національної економіки, що 

спричиняє актуальність обраної тематики. 

Державне регулювання малого підприємництва в Україні почалося в 1998 р. 

з Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності для суб'єктів малого підприємництва» та одночасно з поданням 

законопроекту «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва». Протягом місяця Верховна Рада України 

відхилила закон та зазначений Указ набрав чинності та функціонував до 

01.01.2012. З 22.03.2012 цей сектор малого підприємництва економіки діє на 

основі закону «Про державну підтримку і розвиток малих та середніх 

підприємств в Україні» [1]. 

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні є: 

1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях 

оподаткування; 

2) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-

технічних і соціально-економічних програм. 

3) забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх 

підприємств шляхом запровадження державних программ кредитування [2]. 
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Але на даному етапі малий бізнес має певні недоліки та слабкі сторони, а 

саме недоліки в системі оподаткування, проблемність вирішення кредитних 

питань, невідповідна підтримка з державного боку та адміністративні бар’єри. 

Це викликано тим, що саме з 2014 року, відбулась економічна криза – втретє за 

історію незалежності країни – викликана в основному військовою агресією з 

боку Російської Федерації. Після падіння реального ВВП, який скоротився на 

7,3% у 2015 р. і 10,2% у 2016 р., в поєднанні із зростанням індексу споживчих 

цін (ІСЦ) на 26,9% в 2015 р. та 45,3% в 2016 р. [4]. 

Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» внесено зміни до Господарського 

кодексу України, але вони не відповідають законодавству ЄС. Так, 

підприємства, які мають сукупний дохід більший ніж 50 млн. євро / рік, але 

менше 250 працівників, або навпаки, в ЄС вважаються великими компаніями, а 

в Україні відносяться до категорії середніх. 

Також, з 01.01.2018 для цілей Закону «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»  визначені нові критерії віднесення юридичних 

осіб до мікро-, малих, середніх і великих підприємств.  

До суб’єктів мікропідприємництва відносяться такі підприємства, у яких 

середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний 

дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 2 млн євро 

(*60008400 грн). До суб’єктів малого підприємництва – 50 осіб за рік і річний 

дохід не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро (*300042000 грн). 

Суб’єкт великого підприємництва мусить матисередню кількість 

працівників за календарний рік, яка перевищує 250 осіб і річний дохід більшу 

ніж 50 млн євро (*1500210000 грн). *За середньорічним курсом НБУ. 

Середньорічний курс Нацбанку за 2017 р. дорівнює 3000,42 грн.за 100 євро [3], 

[4]. 

Також для мікро- та малих підприємств, встановлена скорочена форма 

звітності у складі балансу та звіту про фінансові результати. До того ж, інші 

фінансові установи, що належать до мікро- та малих підприємств  зобов’язані 

оприлюднити свою річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком 

на своїй веб-сторінці до 1 червня року, наступного за звітним( це положення 

набирає чинності з 1 січня 2019 року) [6]. 

В Україні малий сектор підприємництва охоплює 84,88% від загальної 

кількості підприємств, зареєстрованих станом на 2016 р., адже в Україні лише 

391 великих підприємств станом на 2017 р. У той самий час, саме такі компанії 

займають основну частку економіки, та негативно впливають на 

конкурентоспроможність та здатність функціонувати та зростати малим 

підприємствам [5]. 

За даними голови ДФС на мотивацію підприємців працювати та 

сплачувати податки не вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати, а 

відповідно і збільшення ЄСВ. 

Щодо середньої заробітної плати, ми можемо спостерігати покращення. 

На 01.01.2017 середній заробіток українця складає 6273,45 грн, який є на 1791,1 

більшим аніж за попередній рік (на 01.01.2016 – 4482,35 грн). Але цей показник 
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зріс, у першу чергу, завдяки збільшенню мінімального розміру заробітної плати 

[8]. 

Податкова система в Україні є не достатньо зручною щодо сплати 

податків. Україна займає 84-е місце в рейтингу сприятливих умов ведення 

бізнесу Тим не менш, українські компанії витрачають на 1,6 годин більше часу 

ніж середньостатистичні компанії Європи чи Азії та вдвічі більше, ніж країни 

ОЕСР на вирішення податкових питань. Не дивно, що 26% малого бізнесу 

зазначили, що податкове адміністрування є однією з основних перешкод на 

шляху розвитку свого бізнесу [7] Також пріоритетним заходом має бути 

спрощення податкового адміністрування, адже саме власники малого бізнесу 

бажають бачити у Державній фіскальній службі надавача послуг, а не 

інспектора. 

Особливу увагу треба приділити зміцненням функцій фонду соціального 

страхування для стимулу працювати як наймані працівники. Адже фізична 

особа, яка працює на спрощеній системі має нижче податкове навантаження 

аніж працівники підприємств. Тому багато милих підприємств реєструють 

своїх працівників як приватних підприємців-спрощенців зменшуючи свої 

витрати.  

Висновок. В умовах ринкової економіки найбільш вагомим для 

економічного та соціального розвитку є малого підприємництва. Вітчизняні 

реалії та європейське спрямування України створюють необхідні умови 

розвитку малого підприємництва, але все ж таки залишається ряд важливих 

питань, які потребують вирішення. У першу чергу, ці питання стосуються 

ідентифікації суб’єктів малого підприємництва та особливостей їх 

оподаткування. 
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У процесі господарської діяльності значне місце займають розрахунки з 

постачальниками та підрядниками. Правильність ведення даних розрахунків є 

основним завданням бухгалтерського обліку, що забезпечує правильність 

формування фінансової звітності та якість прийняття управлінських рішень. 

Тому для відображення достовірної інформації щодо даної заборгованості у 

звітності та уникнення порушень через неправильне проведення розрахункових 

операцій проводиться аудиторська перевірка кредиторської заборгованості.  

Проблеми обліку кредиторської заборгованості розглядалася у працях 

багатьох науковців, серед яких варто відзначити Ф. Ф. Бутинця, 

Л. В. Чижевську, Н. М. Ткаченко, О. Є. Владику та ін. 

Нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснюється 

відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», нормативних 

актів міністерств та відомств, що встановлюють правила організації 

аудиторської діяльності та проведення аудиту для конкретних галузей, 

організацій, установ, погоджені з Аудиторською палатою України, 

Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики та інших 

документів, які регламентують проведення аудиту. Згідно із Законом України 

«Про аудиторську діяльність», аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку 

і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 

аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів 

господарювання) згідно із вимогами користувачів [1]. 

 Аудит кредиторської заборгованості спрямований на визначення щодо 

правильності ведення розрахунків з постачальниками та підрядниками за 

отримані товари, роботи і послуги. Також даний аудит передбачає контроль за 

за проведенням розрахунків та відображення їх у фінансовій звітності для 

уникнення зловживань. Оскільки найбільш типовими порушеннями є 

неправильне оформлення первинних документів, недостовірність рахунків до 

оплати, несвоєчасність погашення заборгованості, неправильна кореспонденція, 

невідповідність даних синтентичного та аналітичного обліку, недостовірне 

відображення зобов’язань у фінансовій звітності. Тому відповідно до 

зазначених порушень, основними завданнями аудиту кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги є: 

 контроль за дотриманням чинного законодавства; 
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 здійснення перевірки наявності та правильності оформлення первинних 

документів з постачання товарів, виконання робіт, надання послуг; 

 перевірка правильності використання рахунків, достовірності та 

своєчасності проведення даних операцій та відображення їх у обліку; 

 перевірка правильності відображення оцінки отриманих товарів, робіт, 

послуг при бартерних (товарообміних) операцій; 

 встановлення причин щодо виникнення заборгованості, визначення 

строків та шляхи їх погашення [2, с. 23–34]. 

Для забезпечення ефективності проведення аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками аудитор має чітко визначити аудиторські 

процедури, що передбачають собою виконання аудитором у логічній 

послідовності сукупності методів і прийомів з метою отримання достатніх та 

відповідних доказів. Під час аудиту, аудитор може застосовувати такі 

процедури по суті як: 

 підтвердження, що являє собою суцільну перевірку та підтвердження 

достовірності бухгалтерських документів та звітів; 

 підрахунок, тобто перевірка точності арифметичних розрахунків або 

виконання самостійних розрахунків; 

 документальна перевірка – підтвердження сум заборгованості, перевірка 

регістрів синтетичного та аналітичного обліку у співставленні з даними 

первинних документів, виявлення порушень в оформленні документів; 

 аналітичні процедури - аналіз значимих показників і тенденцій [3]. 

Аудиторська перевірка кредиторської заборгованості проводиться в 

декілька етапів. Перший етап є підготовчий, який передбачає збирання 

інформації щодо кредиторської заборгованості, а саме розмір, стан та 

структура. Основними джерелами при цьому виступають первинні документи, 

облікові регістри та звітність. На другому етапі аналізується попередньо зібрана 

інформація, визначається залишок кредиторської заборгованості та 

правильність відображення у фінансовій звітності. Третій етап передбачає 

перевірку кредиторської заборгованості за встановленими критеріями оцінки 

фінансової звітності, а саме: повнота відображення, оцінка, реальність 

існування, належність, правильність. Четвертий етап є заключний на якому 

формується відповідний висновок щодо проведення аудиторської перевірки 

[4, c. 370]. 

Отже, з метою уникнення появи порушень щодо розрахунків за 

зобов’язаннями, що можуть негативно вплинути на ліквідність підприємства, 

необхідно здійснювати аудиторську перевірку, яка дозволить контролювати 

стан кредиторської заборгованості. Це забезпечить формування повної та 

достовірної інформації про кредиторську заборгованість у фінансовій звітності, 

що у свою чергу надасть змогу приймати обєктивно неупереджені управлінські 

рішення. 
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Аудит – відносно новий напрямок аналізу та контролю господарської 

діяльності. В країнах заходу він відомий вже більше як 150 років, а в Україні 

він почав розвиватися разом з її незалежністю, коли постала необхідність 

незалежного професійного контролю за діяльністю фірми та її результатами. В 

той час і державному сектору потрібна була перевірка, адже відбувалась 

приватизація державних об’єктів і розвивались приватні підприємства. 

Формально аудиторська справа розпочалась у 1993 році, коли був прийнятий 

Закон України «Про аудиторську діяльність». 

Незалежний аудит це спосіб підтвердження даних фінансової звітності, 

який необхідний, як і підприємству, так і потенційним контрагентам. Ринок 

аудиторських послуг постійно змінюється внаслідок посилення вимог до 

аудиторської професії (порядок сертифікації осіб), законодавчих змін, кризових 

явищ у суспільстві тож дана тема є актуальною та потребує вивчення. 

До сьогоднішнього дня було здійснено такі важливі кроки: сформовано 

Аудиторську палату України, головним завданням якої є методологічне і 

нормативно – правове забезпечення аудиту в Україні, регулювання та контроль 

аудиторської діяльності [1], прийнято рішення про затвердження Національних 

нормативів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів. 

Підприємства мають правильно сприймати сучасного аудитора, як 

захисника від податкової інспекції, як діагностика можливих проблем, який 

надасть правильні поради щодо їх уникнення, на відміну від податкового 

інспектора або ревізора. 

Що стосується проблем розвитку аудиторської діяльності в Україні, то 

варто виділити такі: 

 «тіньовий бізнес», зі зменшенням обсягів якого значення аудиту зросте; 

 відсутність єдиної цінової політики щодо аудиторських послуг, тому 

аудитори, зазвичай, використовують свою систему формування ціни; 
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 через зростання кількості аудиторів на ринку зростає і конкуренція, що 

сприяє зниженню цін на аудиторські послуги, що спричиняє зниження якості 

аудиту; 

 недовіра до аудитора, що викликана відсутністю суворого контролю над 

якістю наданих послуг на державному рівні, особливо це стосується малого та 

середнього бізнесу, які не можуть скористатися послугами перевірених великих 

фірм і звертаються до приватних аудиторів та ризикують отримати неякісні 

послуги аудитора, що може вплинути на подальше функціонування 

підприємства. 

Запровадження аудиту має, також, і переваги для держави: економія 

держаних коштів, що затрачуються на утримання контрольно – ревізійного 

апарату; так, як аудитори – підприємці або аудиторські фірми сплачують 

податки, до бюджету поступають додаткові кошти; замовник сам може обирати 

аудитора; незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що 

сприяє підвищенню якості перевірок. 

Отже, аудит як вид незалежного фінансового контролю, який є 

необхідним елементом ефективної діяльності підприємства та функціонування 

економіки, почав розвиватися в Україні порівняно недавно, тож має невеликий 

досвід надання аудиторських послуг, та має цілу низку проблемних питань, 

оскільки на теперішній час не існує встановлених українських стандартів, щодо 

його функціонування, а черпання «правил» його розвитку із-за зарубіжних 

країн не є достатньо ефективним, оскільки не враховано ряд відмінностей 

національної економіки України з іноземними країнами, які використовують 

цей вид контролю. 

Що стосується перспектив розвитку, то варто ввести єдині ціни на 

аудиторські послуги, що буде ефективним, оскільки фірми опиняться в 

однаковому становищі, що змусить їх покращувати якість своїх послуг, від 

яких буде залежати попит і дохід фірми; необхідно приділяти увагу 

оцінюванню внутрішніх контролів, що дасть змогу зрозуміти, які саме частини 

підприємницької діяльності потребують більш глибокого аналізу, що допоможе 

більш правильно сформувати послідовність застосування процедур з аудиту; 

вести обов’язкове страхування професійної відповідальності аудиторів, що 

сприятиме розвитку страхових послуг та впевненості клієнта у незалежності та 

надійності аудитора. 

Загалом, ринок аудиторських послуг буде зростати з поліпшенням 

економічних умов, що призведе до збільшення кількості, якості та вартості 

даних операцій. 
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Ефективність функціонування підприємства можна визначити за станом 

його основних засобів, які характеризують виробничі можливості підприємства, 

визначають темпи та масштаби розвитку. У сучасних умовах діяльності 

підприємств є досить актуальним дослідження проблем відтворення основних 

засобів, ефективності їх використання в умовах реалізації інвестиційних 

проектів, а також визначення напрямів активізації інвестиційної діяльності. 

Метою є визначення напрямів підвищення ефективності використання 

основних засобів і методичних підходів до оптимізації їх структури для 

зростання ресурсного потенціалу та зміцнення фінансової стійкості 

підприємства. 

Забезпеченість підприємства основними засобами є однією з важливих 

умов ефективного функціонування. Оскільки саме основні засоби є тією 

рушійною силою за допомогою якої починає функціонувати підприємство, а в 

подальшому – розширювати свою діяльність.  

Основною нормативною базою, що регулює облік основних засобів в 

Україні є: Податковий кодекс України та Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку  (далі П(С)БО) 7 «Основні засоби». 

Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які 

підприємство (установа) утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва (діяльності) 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) [1].  

Важливо сказати, що основні засоби повністю і багаторазово беруть 

участь у процесі виробництва та переносять свою вартість на готову продукцію 

частинами, по мірі зносу. Відтворення основних засобів розглядається, як 

процес безперервного їх поновлення. 

На даний час склалася несприятлива ситуація в Україні щодо 

забезпеченості й ефективності використання основних засобів. Це все пов’язано 

з високим ступенем зношуваності виробничих засобів, що викликає проблему в 

заміні та модернізації наявних засобів. 

Для підвищення ефективності використання основних засобів, 

пропонуємо наступні шляхи вирішення даної проблеми: 

1) поліпшення екстенсивного використання основних засобів або шляху 

збільшення часу роботи обладнання: 

 прискорення введення в дію; 
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 скорочення та ліквідація внутрішньозмінних  пристроїв за рахунок 

сучасного і якісного забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, 

робочою документацією і т. д.; 

 підвищення коефіцієнта змінності; 

 удосконалення організації виробництва і праці [2]; 

2) поліпшення інтенсивного використання обладнання або підвищення 

ступеня його завантаження в одиницю часу: 

 встановлення оптимального режиму роботи обладнання; 

 підвищення продуктивності праці за рахунок підвищення рівня 

технологічності; 

 підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва 

 підвищення кваліфікації робітників і освоєння ними передових методів 

праці [3]; 

3) удосконалення структури основних засобів: 

 зменшення не використовуваних і зайвих основних засобів за рахунок їх 

реалізації або здачі в оренду; 

 придбання високопродуктивних машин і устаткування, своєчасне їх 

оновлення. 

Можна зробити висновок, що підвищення ефективності використання 

основних засобів можливо досягти за допомогою проведення заміни частини 

застарілих технологій на нові, комп’ютеризовані технології, які будуть сприяти 

прискоренню виробництва та підвищенню продуктивності праці; проведенням 

реконструкції тих виробничих дільниць і обладнання, які стримують 

можливості збільшення обсягів виробництва. Покращення стану основних 

засобів можливе тільки завдяки оновленню та проведенню 

технікотехнологічної  інноваційної модернізації. 
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Головною умовою для здійснення підприємством ефективної діяльності є 

наявність оборотних активів, які є найважливішим елементом виробництва, 

завданням яких є забезпечення безперервного процесу виробництва. Оборотні 

активи займають особливе місце в структурі підприємства, тому що переважно 

вони забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства, 

кредитоспроможність і платоспроможність суб’єкта господарювання. 

Сучасний стан функціонування більшості вітчизняних підприємств 

свідчить про неефективність управлінських рішень у питаннях управління 

оборотними активами. Тому виникає необхідність подальшого дослідження 

особливостей управління оборотними активами підприємства.  

Цю проблему розглянуто в роботах українських і зарубіжних економістів, 

таких як: В. М. Шелудько, І. О. Бланка, Р. А. Слав’юк, М. Д. Білик, 

Є. Ф. Брігхем, О. В. Кирилова, К. В. Ізмайлова, О. Е. Ширягіна, 

М. Г. Чумаченка, С. Росс. Проте, не зважаючи на численні дослідження, окремі 

аспекти проблеми, зокрема питання управління оборотними активами з метою 

ефективного їх використання, потребують подальшого дослідження. 

Управління оборотними активами є одним із пріоритетних напрямів у 

системі фінансового менеджменту, бо впливає на ефективність прийнятих 

управлінських рішень щодо розвитку підприємства та оперативного управління 

фінансовими ресурсами. 

Можна говорити, що це система цілеспрямовано організованих взаємодій 

між об’єктом та суб’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із 

застосуванням комплексу методів, засобів і фінансово-економічних 

інструментів дослідження і трансформації взаємопов’язаних процесів 

формування та використання оборотних активів і джерел їх фінансування за 

обсягом, складом, структурою з урахуванням дії на них чисельних факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Вона є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає 

у формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів, їх фінансуванні й 

оптимізації структури. 

Управління оборотними активами направлене на вирішення таких 

завдань [1, с. 126]: 

 формування достатнього обсягу оборотних активів із позиції 

забезпечення поточної платоспроможності; 



226 

 оптимізація елементів оборотних активів, спрямована на виконання 

нормативів ліквідності; 

 ефективне використання оборотних активів для забезпечення 

прибутковості та рентабельності діяльності суб’єкта господарювання; 

 формування джерел фінансування оборотних активів із урахуванням 

вимог забезпечення фінансової стійкості. 

Головною метою управління оборотними активами є забезпечення їх 

достатнього обсягу для нормального функціонування підприємства, а також в 

ефективному їх використанні у виробничо-господарській діяльності. 

Управління оборотними активами є складним процесом. Його складність 

залежить від ряду факторів таких, як: обсяг оборотного капіталу, що 

використовується в операційному процесі; різні види активів, що формуються 

за рахунок обсягу оборотного капіталу; прискорення обороту капіталу і 

забезпечення постійної платоспроможності підприємства тощо. 

Тому, основними напрямами підвищення ефективності управління 

оборотними активами підприємства в сучасних умовах являються: 

 прискорення оборотності оборотних активів за рахунок визначення 

зайвих запасів та їх ліквідації, оптимального вибору постачальників і 

поліпшення організації постачання; 

 впровадження нових технологій і підвищення ефективності праці; 

 раціональна організація збуту, формування та реалізація ефективної 

кредитної політики; 

 формування такого обсягу і структури запасів, які б забезпечили 

неперервність і стабільність виробничого процесу при мінімальних витратах на 

утримання запасів; 

 оптимізація обсягу дебіторської заборгованості, розрахунків і визначення 

оптимального залишку грошових коштів, складання бюджетів поточних 

надходжень і витрат; 

 використання раціональної політики фінансування оборотних активів. 

Також виокремлюють три основні моделі управління оборотними 

активами: агресивну, консервативну і помірну. 

За агресивної моделі підприємство не ставить обмежень у нарощуванні 

поточних активів, має значні грошові кошти, запаси сировини і готової 

продукції, істотну дебіторську заборгованість – у цьому випадку частка 

поточних активів у складі всіх активів висока, а період оборотності оборотних 

коштів тривалий [2, с. 224]. 

При консервативній моделі підприємство стримує зростання 

поточнихактивів – і тоді частка поточних активів у загальній сумі активів 

низька, а період оборотності оборотних коштів – короткий. Таку політику 

реалізують підприємства або в умовах достатньої визначеності ситуації, коли 

обсяг продажів, строки надходжень і платежів, необхідний обсяг запасів і 

точний час їхнього споживання відомі заздалегідь, або при необхідності 

жорсткої економії. Консервативна модель управління поточними активами 

забезпечує високу економічну рентабельність активів, але містить підвищений 
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ризик виникнення технічної неплатоспроможності у разі непередбачених 

ситуацій при реалізації продукції або при помилці в розрахунках [4, с. 109–113]. 

Підприємство, використовуючи помірну модель, займає проміжну, 

«центристську» позицію, за якої поточні активи становлять приблизно 

половину всіх активів підприємства, період оборотності оборотних коштів має 

усереднену тривалість. У цьому випадку і економічна рентабельність активів, і 

ризик технічної неплатоспроможності знаходяться на середньому рівні. Для 

помірної політики управління поточними пасивами характерний середній 

рівень короткострокових кредитів у загальній сумі пасивів підприємства. 

Помірна політика управління оборотними коштами являє собою компроміс між 

агресивною і консервативної моделями [3, с. 47–54]. 

Отже, можна стверджувати, що управління оборотними активами є 

частиною короткострокової фінансової політики підприємства, направленої на 

вирішення найбільш важливих поточних фінансових проблем, що дозволяє 

поліпшити фінансовий стан підприємства та підвищити його фінансову 

стійкість і платоспроможність за достатньо короткі терміни.  
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Бюджетна система відіграє головну роль у механізмі забезпечення 

сталого функціонування національної економіки, оскільки вона є водночас 

основним джерелом надходження грошових коштів та головним каналом їх 

розподілу і використання між розпорядниками грошових коштів, якими 

передусім є бюджетні установи та організації України. В умовах нагальної 
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необхідності забезпечення режиму «жорсткої економії» бюджетних коштів 

питання забезпечення ефективного функціонування системи бюджетного 

обліку. Процес удосконалення стосується саме технології обліку й 

опрацювання економічної інформації. Найбільш сучасними є автоматизовані 

інформаційні технології, здатні активно впливати на інтенсифікацію 

використання наявних ресурсів бюджетної сфери. У зв’язку з цим дослідження 

автоматизації процесів обліку, контролю та аналізу є особливо актуальними. 

Процес автоматизації бюджетного обліку спрямований на удосконалення 

технологій бухгалтерського обліку й обробки економічної (у т. ч. облікової) 

інформації у бюджетних організаціях. Ефективне застосування сучасних 

технологій автоматизації обліку в бюджетних установах дає змогу забезпечити 

раціональне використання наявних ресурсів бюджетної сфери. 

В умовах застосування комп’ютерних технологій та програмних 

продуктів для автоматизації бюджетного обліку відбувається трансформація 

системи бухгалтерського обліку й облікових процедур, що супроводжується 

підвищенням якості та рівня ефективності процесу управління в бюджетних 

установах. Застосування програм автоматизації бюджетного обліку суттєво 

підвищує якість обробки облікової інформації у бюджетних установах. Крім 

того, використання комп’ютерної техніки змінює зміст та організацію праці 

облікового персоналу, зокрема зменшується кількість ручних операцій з 

обробки первинних документів, систематизації облікових показників, 

заповнення регістрів і форм звітності. Облікова праця стає більш творчою, 

спрямованою на організацію й удосконалення процедур бухгалтерського обліку 

в бюджетних організаціях [1]. Більшість бюджетних установ для ведення 

електронного обліку використовує програмні додатки Microsoft Excel, Word, що 

негативно впливає на якість облікового процесу, адже ці програми не можуть 

забезпечити ведення бухгалтерського обліку як цілісної, комплексної системи. 

Вони можуть забезпечити лише виконання окремих функцій. 

Застосування ж сучасних інформаційних технологій для автоматизації 

облікових процедур у бюджетних установах дає можливість, не лише 

забезпечити ефективний процес обліку операцій щодо надання установами 

послуг та проведення відповідних розрахунків, а й сформувати цілісну 

інформаційну систему, використання даних якої дає змогу здійснювати аналіз 

ефективності функціонування бюджетної організації та своєчасного 

ухвалювання обґрунтованих управлінських рішень. 

Аналіз ринку програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах дав можливість виявити лідируючі продукти, 

якими стали ІС-ПРО, Парус-бюджет та MASTER Бухгалтерія. В табл. 1 

представлено порівняльний аналіз досліджуваного програмного забезпечення. 
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Таблиця 1 

Порівняння програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах 

Продукт ІС-ПРО 
Парус-

Бюджет 

MASTER: 

Бухгалтерія 

Архітектура Модульна Модульна Модульна 

Захист інформації так так так 

Можливість доопрацювання під конкретне 

підприємство 
так так так 

Можливість ведення декількох підприємств  так так так 

Оперативне реагування на зміни в законодавстві так так так 

Фінансовий контур так так так 

Бухгалтерський контур так так так 

Контур управління персоналом так так так 

Забезпечення електронного документообігу так так так 

Наявність типових документів так так так 

Можливість створення нових документів так ні так 

Можливість ведення обліку оподаткування без 

додаткових налаштувань 
так ні ні 

Складність освоєння ні ні ні 

Можливість переносу інформації з однієї бази до 

іншої 
так так так 

Джерело: складено автором на основі [2,3,4] 

Кожен із досліджуваних продуктів дає можливість забезпечити ведення 

бухгалтерського обліку на належному рівні та має свої особливості. Проблема 

вибору конкретного програмного продукту для забезпечення ефективної 

автоматизації облікових процедур у бюджетних організаціях є вільною 

альтернативою кожної бюджетної установи, персонал якої повинен обов’язково 

враховувати особливості діяльності установи й інші важливі критерії для 

здійснення обґрунтованого вибору найбільш відповідного програмного 

забезпечення та ефективного його використання для автоматизації системи 

бюджетного обліку вітчизняних установ. 
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У сучасних умовах проблема використання трудових ресурсів і оплати 

праці досить актуальна. Заробітна плата є основним джерелом доходів 

працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості 

населення. Облік праці й заробітної плати − один із найважливіших і складних 

ділянок роботи, що потребують точних та оперативних даних, у яких 

відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії 

робітників, виробничих витрат. Від організації обліку оплати праці залежить 

якість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з робітниками з 

оплати праці 

Теоретичним і практичним питанням розгляду проблем обліку з 

розрахунків оплати праці та вдосконалення їх шляхів присвячено праці 

багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Значний внесок у дослідження цих 

проблем зробили: Сопко В. В., Хомин П. Я., Гарасим П. М., Бутинець Т. А., 

Жук Н. Л., Семенов Г. А., Андрущенко Л. О., Голов С. Ф., Білуха М. Т., 

Дорош Н. І., Усач Б. Ф., Петрик О. А. та ін. Проте, стрімкий розвиток економіки 

вимагає нових заходів щодо покращання організації обліку розрахунків з 

працівниками з оплати праці на підприємствах. 

Метою дослідження є розкриття проблемних аспектів організації обліку 

розрахунків з оплати праці та пошук шляхів удосконалення. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за 

виконану ним роботу [1]. На кожному підприємстві розділ обліку заробітної 

плати ведеться в обов’язковому порядку. Помилка у нарахуванні заробітної 

плати автоматично призводить до цілої серії порушень, які є найважчими за 

своїми наслідками. Тому, питання нарахування заробітної плати, а також 

податкового, бухгалтерського, статистичного обліку оплати праці займають 

особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. У цілому, 

організація оплати праці на підприємстві − це сукупність дій, метою яких є 

забезпечення визначення величини заробітної плати, принципів її нарахування, 

строків виплати, диференціації, співвідношення з іншими показниками 

діяльності підприємства тощо. Організація оплати праці базується на трьох 

елементах: нормуванні праці, її тарифікації, а також на системах і формах 

оплати праці. При цьому нормування праці дозволяє дати кількісну оцінку 
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праці, тарифікація − якісну, а системи та форми показують порядок 

нарахування заробітної плати [2]. 

Організація оплати праці здійснюється згідно з чинними нормативно-

правовими актами; генеральною угодою на державному рівні; галузевими та 

регіональними угодами; колективними договорами; трудовими договорами. 

Проблемними питаннями організації обліку праці та її оплати є:  

 регламентація організації праці на підприємстві; контроль за 

використанням робочого часу і забезпечення зростання продуктивності праці; 

 своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати; 

 здійснення у встановлені терміни всіх розрахунків з працівниками і 

службовцями із заробітної плати та інших виплат;  

 облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими 

грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; 

впровадження мотивації праці працівників [3]. 

Організація обліку праці та її оплати на підприємстві полягає у виборі та 

впровадженні у практику методів збирання та обробки інформації, а також 

технічних засобів обліку та оргтехніки, які найбільш відповідають 

організаційно – технічним умовам і дозволяють з найменшими затратами у 

визначенні терміни одержати і інформацію, що необхідна для управління 

підприємством. 

Для раціонального обліку оплати праці на підприємстві необхідно 

забезпечити певні передумови: 

 сучасну оптимальну організацію і технологію виробництва;  

 наявність висококваліфікованих бухгалтерів і сучасної комп’ютерної 

техніки; 

 детальне планування праці та заробітної плати. 

Основними положеннями, на яких має ґрунтуватися вдосконалення 

організації оплати праці на підприємствах, має бути: 

 удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень 

тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; 

 розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як 

чинників; 

 підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем; 

 удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її 

оплати; 

 обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати; 

 колективне регулювання заробітної плати [4]. 

Одним із можливих напрямів удосконалення оплати праці працівників є 

підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Необхідно звертати 

особливу увагу на мотиваційні заходи в організації та стимулюванні праці на 

підприємстві, серед яких значного розповсюдження набули преміювання, 

доплати й надбавки. Мотивація працівників підвищується, якщо вони бачать, як 

досягнення цілей підрозділу й організації допомагає їм у досягненні їхніх 

власних цілей, а також якщо вони попередньо поінформовані про те, що вони 

повинні робити, щоб одержати винагороду. 
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При заохочуванні працівників, які здійснюють функції управління, треба 

враховувати ініціативність, організаторські здібності, оперативність, 

об’єктивність, здатність мислити перспективно, бачити невикористані резерви, 

спроможність узагальнювати, аналізувати, творчо усвідомлювати застосовувати 

на практиці досягнення науки й техніки. Так, доцільним є переведення оплати 

керівників, службовців і фахівців на контрактну форму, яка дозволяє привабити 

й утримати найбільш кваліфікованих і творчо активних спеціалістів, гнучко 

регулювати чисельність та склад управлінського персоналу [5]. 

Також, важливою умовою вдосконалення організації системи оплати 

праці є використання комп’ютерного обліку. Цей інструмент надає можливість 

підвищити оперативність і якість аналізу витрат, визначити розрахункові 

операції, мінімізувати ймовірність помилок через відмову від ручного способу 

розрахунку. Значною перевагою даного методу є точність нарахувань зарплати 

персоналу підприємства та переказів обов’язкових платежів відповідним 

організаціям. 

Не менш актуальним питанням є необхідність суворого дотримання 

термінів виплати заробітної плати, передбачених Колективним договором. Усі 

документи з обліку відпрацьованого робочого часу та виробітку складаються у 

виробничих підрозділах, тобто поза межами бухгалтерії, тому необхідно 

забезпечити їх своєчасне надходження до бухгалтерії. Для цього розробляють 

графіки документообігу і впроваджують певні організаційні заходи, що 

забезпечують неухильне дотримання всіма виконавцями зазначених у них 

термінів, у тому числі і матеріальна відповідальність. 

Отже, для вдосконалення облік розрахунків з оплати праці на 

підприємстві має бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню 

продуктивності праці та повному використанню робочого часу. Здійснюючи 

побудову або удосконалення організації обліку оплати праці, підприємства 

мають підходити до цього питання обґрунтовано та відповідально. Від 

організації обліку оплати праці залежить рівень витрат підприємства, якість, 

правдивість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з 

оплати праці. 
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Ведення господарської діяльності неможливе без формування 

матеріально-технічної бази, до складу якої входить як оприбуткування 

основних засобів, так і їх ліквідація (вибуття). Останнє, у свою чергу, може 

здійснюватися різними шляхами. На практиці більшість бухгалтерів мають 

справу з ліквідацією основних засобів у зв’язку із закінченням строку їх 

корисного використання. Проте, списання основних засобів внаслідок 

крадіжки, безоплатної передачі чи надзвичайної події не часто зустрічається 

при веденні бухгалтерського обліку, що і зумовлює актуальність дослідження 

даної теми. 

Дослідженням даної проблеми займалися безліч науковців, серед яких: 

Вербило О. Ф., Кулікова Н. Т., Кондрашова Т. Н., Пиріжок С. Є., Голов С. Ф. та 

інші. Проте питання ліквідації основних засобів до закінчення строку їх 

корисного використання ще недостатньо досліджене в українській науковій 

літературі. 

Метою роботи є дослідження шляхів ліквідації основних засобів до 

закінчення строку їх корисного використання та способів відображення 

відповідних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.  

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» (далі П(с)БО 7), основними засобами є матеріальні активи, які 

підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функції, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1]. 

Згідно з п. 33 П(с)БО 7 об’єкт основних засобів вилучається з активів 

(списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або 

невідповідності критеріям визнання активом [1]. 

Ліквідація основних засобів до закінчення строку їх корисного 

використання здійснюється внаслідок:  

 безоплатної передачі; 

 фізичного або морального зносу; 

 крадіжки; 

 знищення внаслідок надзвичайної події. 
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На підприємстві основний засіб може бути ліквідований внаслідок 

безоплатної передачі. При цьому відбувається списання його з балансу однієї 

організації та відображення оприбуткування на балансі іншої. Перш за все 

зменшують вартість основних засобів на суму зносу за Дебетом рахунку 131 

«Знос основних засобів» та списують залишкову вартість за Дебетом рахунку 

976 «Списання необоротних активів». Обов’язковим є відображення 

податкового зобов’язання з ПДВ. Зміст господарської операції має вигляд: 

Дебет 976 «Списання необоротних активів» Кредит 641 «Розрахунки за 

податками» [2]. 

У процесі експлуатації іноді виникає ситуація, коли основний засіб 

настільки зношується, що не підлягає модернізації чи ремонту. Тому він 

перестає визнаватися активом, адже в майбутньому не принесе економічних 

вигод підприємству. Ліквідація основного засобу в цьому випадку відбувається 

наступним чином: за Дебетом рахунку 131 «Знос основних засобів» 

відображають суму нарахованого зносу та за Дебетом рахунку 976 «Списання 

необоротних активів» списують залишкову вартість основного засобу. Крім 

того, на Дебет рахунку 976 «Списання необоротних активів» відносять всі 

витрати, пов’язані з ліквідацією основного засобу. Це, наприклад, заробітна 

плата працівникові (відображається за Кредитом рахунку 661 «Розрахунки за 

заробітною платою») та нарахований ЄСВ на заробітну плату (відображається 

за Кредитом рахунку 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування»). Відображення податкового 

зобов’язання відбувається аналогічно як при ліквідації основного засобу 

внаслідок безоплатної передачі. При ліквідації основного засобу внаслідок 

фізичного чи морального зносу можливе отримання допоміжних матеріалів, які 

підприємство в подальшому використає у процесі виробничої діяльності. Їх 

оприбуткування здійснюється за Дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» та 

Кредитом рахунку 746 «Інші доходи». 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань у 

разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей є 

обов’язковим проведення інвентаризації у день встановлення таких фактів [3]. 

Якщо при проведенні інвентаризації визнано факт нестачі основного 

засобу, його необхідно обов’язково списати з балансу підприємства. При цьому 

зменшують вартість основних засобів на суму зносу за Дебетом рахунку 131 

«Знос основних засобів» та списують залишкову вартість за Дебетом рахунку 

976 «Списання необоротних активів». Обов’язковим є відображення 

податкового зобов’язання. Якщо винна особа не відома суму заподіяного 

збитку від крадіжки відносять на Дебет позабалансового рахунку 072 

«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». Якщо винну особу 

встановлено, суму заподіяної шкоди відображують за Дебетом рахунку 375 

«Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» та Кредитом 746 «Інші 

доходи» [4]. 

Отже, у бухгалтерському обліку потрібно своєчасно та в повному обсязі 

відображати господарські операції, пов’язані з ліквідацією основних засобів, 
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адже це є одним із основних завдань управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства. 
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Проблеми підвищення та збереження конкурентоспроможності 

підприємств є актуальними у сучасних умовах динамічних змін економічних 

відносин. Дуже важливим є забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств у всіх напрямах діяльності. Вагомою умовою 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах 

ринкової економіки є забезпечення якості товарів та послуг з одночасним 

пошуком резервів зниження витрат. 

З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку 

перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки 

витрат та управління ними. Уміння планомірно та раціонально керувати 

витратами в кризові періоди підвищує шанси на стабільне існування та 

розвиток підприємства. Продумана система управління витратами дозволить 

обирати найбільш ефективні шляхи встановлення цінової політики та, 

відповідно, призведе до формування очікуваного фінансового результату. 

Найактуальнішою проблемою є створення ефективних систем 

формування інформації щодо витрат виробництва та собівартості продукції, 

застосування нових методів в управлінні ними. Вагомість вивчення процесу 

формування витрат, управління ним, облік та аналіз чинників, що впливають на 

них не можна перебільшити. Незважаючи на достатньо обґрунтовані теоретико-
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наукові засади розробок у предметній сфері управління витратами 

підприємства, істотні зміни у глобальному економічному середовищі та 

національній економіці доводять низку аргументів щодо потреб розвитку 

обґрунтованої теоретично й ефективної на прикладному рівні системи 

оцінювання доцільності та раціональності витрат для інформаційної підтримки 

управління.  

Управління витратами – це складний багатоаспектний та динамічний 

процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого 

економічного результату діяльності підприємства. У сучасних умовах 

управління витратами означає створення єдиної, раціональної чітко та 

безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та 

взаємопов’язаними елементами. Критерієм оптимізації є мінімум витрат, що 

дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, 

проводити гнучку цінову політику, формувати оптимальну виробничу 

програму, та, за різних умов, досягти високих розмірів прибутку. Слід 

відмітити, що зниження рівня витрат є важливим завданням, але не основною 

метою управління витратами, бо така оптимізація може призвести до зниження 

якості продукції та сервісного обслуговування споживачів, відмовою від 

реалізації видів продукції, що користуються попитом. Останнім часом набули 

розвитку різноманітні концепції управління витратами на підприємстві задля 

оптимізації ресурсів в процесі досягнення ефективної діяльності.  

На сьогоднішній день можна виокремити наступні базові концепції 

управління витратами: концепція витратоутворюючих чинників; концепція за 

функціональною системою; концепція доданої вартості; концепція 

альтернативних витрат; концепція ланцюжка цінностей; концепція 

трансакційних витрат; концепція стратегічного управління витратами; 

концепція витрат, що пов’язана з якістю. Зупинимося на управлінні 

конкурентоспроможними витратами. Конкурентоспроможність є об’єктом 

управління підприємства. Конкурентоспроможність підприємства – комплексна 

порівняльна характеристика, яка відображає рівень переважання сукупності 

показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на 

певному ринку за певний проміжок часу стосовно сукупності аналогічних 

показників конкурентів. Причому конкурентний клімат розвивається швидше, 

ніж будь-який інший. Підприємства постійно змушені змінювати 

позиціювання, щоб залишатися попереду або створювати основу для 

конкуренції. Основне завдання конкурентного аналізу полягає в тому, щоб 

допомогти аналітикам, менеджерам і фахівцям, що приймають рішення, 

розуміти умови зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства у їх 

постійному взаємозв’язку і взаємозалежності; визначати місце суб’єкта 

господарювання у ринковому просторі та з-поміж інших підприємств. На 

корпоративному рівні в аналізі конкурентоспроможності підприємства 

важливого значення набуває застосування логістичного підходу. Зміст його 

зводиться до наступного – забезпечення наявності необхідного продукту у 

потрібній кількості й якості в необхідному місці у встановлений час для 

конкретного споживача з найкращими витратами. Цей підхід дозволяє 
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визначити ключові показники конкурентоспроможності підприємства – якість, 

час і витрати – як своєрідні вимірювачі конкурентної позиції підприємства на 

ринку. Концентрація зусиль на одному з цих стратегічних напрямків, 

наприклад, на витратах, здатна забезпечити підприємству лідерство у витратах 

на визначальному сегменті ринку, де цей чинник має вирішальне значення. 

Одночасний акцент на зниження витрат, підвищення якості продукції та 

швидкості виведення її на ринок може виокремлювати підприємство як лідера 

на конкурентному ринку. Вимогою до працівників у ефективних компаніях має 

стати перехід у їхній роботі від витрат і якості до конкурентних витрат і якості 

та своєчасного реагування. Витрати підприємства визначають його цінову 

конкурентоспроможність, можливість використання цінових методів 

конкурентної боротьби й «запас міцності» на випадок погіршення кон’юнктури 

ринку. Вони характеризують можливості оптимального функціонування 

підприємства. Вплив витрат на точку беззбитковості визначає можливість 

виходу на нові ринки: тобто, кон’юнктура нового ринку є прямий шлях 

отримання прибутку. Досягнення необхідної величини прибутку можливо 

тільки при низькому рівні витрат. У разі ринкових змін структури витрат, 

зумовлених інноваційними процесами, витрати таких фірм можуть бути 

нижчими, ніж тих, що раніше закріпилися на ринку, але не швидко реагували 

на зміни.  Проте, незважаючи на обрану концепцію управління витратами, ця 

модель на підприємстві повинна передбачати реалізацію деяких важливих та 

послідовних дій, а саме: 1) класифікація витрат з урахуванням завдань, що 

передбачаються до виконання у розрізі постійних, змінних, регульованих, 

нерегульованих;  2) розробка системи норм та нормативів з урахуванням 

факторів розподілу ресурсів за статтями витрат; 3) розробка чіткої системи 

обліку, аналізу, контролю за витратами, а також виявлення відхилень 

фактичних та планових показників;  4) визначення центрів відповідальності та 

облік витрат на всіх рівнях, тобто здійснення контролю за підрозділами окремо 

та підприємству загалом задля забезпечення прозорості витрат та адекватності 

їх несення в контексті отриманих прибутків; 5) розробка ефективної системи 

документообігу, що дозволяє отримати об’єктивну та оперативну інформацію 

по всіх виробничих, господарських, комерційних, адміністративних підрозділах 

підприємства; 6) розробка ефективної системи мотивації та заохочення 

робітників в економії ресурсів та збереженні виробничого потенціалу.  

Отже, управління витратами підприємства є одним із важливих об’єктів 

досліджень особливо в умовах фінансово-економічної кризи. Це є процес 

постійного системного впливу на структуру і величину з метою їх оптимізації 

та досягнення високих фінансових результатів. Процес управління витратами 

включає калькулювання витрат, облік, контроль і є невід’ємною частиною 

процесу управління діяльністю підприємства, що у свою чергу охоплює 

розробку й реалізацію рішень та контроль за їх виконанням. Процес управління 

витратами є зв’язковим механізмом між витратами та отриманими фінансовими 

результатами на основі прийнятого управлінського рішення та виступає як 

фактор конкурентоспроможності. Тож можна зробити висновок що на сьогодні 

актуальною є модель управління конкурентоспроможними витратами, яка 
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полягає в послідовному вимірі причинно-наслідкових витрат і виборі 

оптимальних витрат: «витрати на вибір стратегії – витрати на інновації – 

витрати на виробництво – витрати на підвищену якість продукту – витрати на 

прискорення технологічного циклу – витрати на продаж». Саме така модель в 

сучасних умовах забезпечить стійкий рівень конкурентоспроможності 

підприємства та визначить його конкурентну позицію у мінливому 

внутрішньому та зовнішньому ринку. 
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У процесі господарської діяльності власники підприємства зацікавлені в 

підвищенні функціонування підприємства для забезпечення 

конкурентоспроможності. Основою ефективного функціонування є правильне 

використання ресурсів. Однією із суттєвих проблем, що виникають у процесі 

здійснення обліку та контролю активів, є процес розрахунку поступового 

перенесення вартості основних засобів на виготовлений продукт, оскільки не 

ефективний контроль над використання ресурсів може призвести до суттєвих 

втрат споживчих цінностей. 

Питання з обліку амортизації малоцінних необоротних активів 

розглядалися у працях багатьох науковців, серед яких І. Павлюк, 

З. Омельницька, В. Прокопенко та інші.  

Відповідно до п. 5 П(С)БО 7, малоцінні необоротні матеріальні активи 

(далі – МНМА) відносяться до складу інших необоротних матеріальних активів 

при цьому очікуваний строк корисного використання повинен становити 

більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Також, 
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підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до 

складу малоцінних необоротних матеріальних активів [1]. Величина вартісного 

критерія визначається підприємством в наказі про облікову політику, вартість 

яких складає не більше 6000 грн (пп.14.1.138 ПКУ) [2]. 

У процесі експлуатації, МНМА зношуються в результаті чого 

зменшується реальна балансова вартість основних засобів. Згідно з П(С)БО 7, 

амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 

необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації). 

Для обліку МНМА, підприємство зазвичай використовує два спрощені 

методи для розрахунку амортизації: «50/50» та «100%». 

При обраному методі «50/50» – 50% вартості амортизується у першому 

місяці використання МНМА. Решту 50% – у місяці їх виключення з активів 

(списання з балансу). При методі «100%» – 100% вартості МНМА амортизують 

у першому місяці його використання [3]. 

Найпростішим, з точки бухгалтерського та податкового обліку, є метод 

нарахування амортизації «100%». При виборі цього методу, вартість активу 

одразу списується на витрати, що одночасно збільшує витрати підприємства та 

зменшує суму податку на прибуток. Також, у разі в подальшому вибуття 

МНМА через ліквідацію, дарування, зміну статусу (початок використання у 

негосподарській діяльності) не виникне проблем в оподаткуванні (наприклад, 

донарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ), так як відсутня залишкова 

вартість об’єкта. 

Ураховуючи специфіку амортизації МНМА, підприємства часто 

застосовують їх, як метод оптимізації податкового навантаження. Засновники 

вносять до статутного капіталу інші необоротні матеріальні активи і одразу ж 

списують їх 100% методом амортизації. Таким чином, за рахунок збільшення 

витрат зменшується прибуток і відповідно податок на нього. 

Отже, можна зробити висновок, що МНМА являють собою частину 

основних засобів, які повинні мати матеріальну форму, строк корисного 

використання яких становить більше 1 року (або операційного циклу). 

Особливе значення в обліку МНМА є вибір методу їх амортизації. Адже, від 

обраного методу амортизації МНМА залежить порядок розподілу сум 

амортизації та відображення витрат у звітних періодах. 
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Існує встановлений законодавством порядок розгляду і вирішення 

цивільних справ, що називається цивільним процесом. У ході справи особливе 

місце слід приділити головним учасникам, що беруть участь – це сторони. 

Відповідно до ст. 60 ЦПК. у справах позовного провадження сторонами є 

позивач і відповідач. 

Важливе практичне значення має правильне визначення поняття сторін, 

що у свою чергу є необхідною умовою для ефективного та однакового 

застосування судами норм цивільного процесуального законодавства, що у 

свою чергу регламентує процесуальний правовий статус учасників цивільного 

процесу. 

Незважаючи на те, що базові теоретичні дослідження поняття сторін у 

цивільному процесі було зроблено ще в 60-80-х роках минулого століття, а 

питання їх процесуального правового статусу активно аналізувалися багатьма 

вченими, зокрема, М. І. Балюка, С. С. Бичкової, С. В. Васильєва, Л. Є. Гузя, 

Я. П. Зейкана, В. В. Комарова, В. М. Кравчука, в юридичній науці й донині не 

існує єдиного підходу до визначення поняття цієї групи учасників процесу.  

Метою роботи є визначення особливостей участі позивача та відповідача 

у цивільному процесі. 

Відповідно до ст. 48 ЦПК сторонами в цивільному процесі є позивач і 

відповідач. Ними можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава. 

Позивач – особа, на захист прав і охоронюваних законом інтересів якої 

порушено цивільну справу. За загальним правилом справа порушується за 

заявою зацікавленої особи. У передбачених законом випадках справу може 

бути порушено за заявою прокурора, державних органів, профспілок та інших 

громадських об’єднань або окремих громадян [2]. Відповідач – це особа, до 

якої пред’явлений позов. 

Для правильного визначення процесуального становища відповідача й 

позивача в процесі важливо те, хто звернувся за захистом прав та інтересів. У 
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цивільному процесі сторонами є суб’єкти матеріальних правовідносин, 

зокрема, цивільних, сімейних, житлових, трудових та інших. У разі виникнення 

між ними спору та неможливості його розв’язати мирним шляхом – 

домовленістю учасники матеріальних правовідносин стають у судовому 

процесі сторонами. З моменту відкриття провадження у справі вони 

наділяються процесуальними правами й зобов’язаннями. 

Особливостями сторін у цивільній справі є те, що вони особисто 

зацікавлені в позитивному результаті справи на свою користь, маючи при 

цьому не лише процесуальний, але й матеріально-правовий інтерес. Законна 

сила рішення суду поширюється на обидві сторони. Всі судові витрати по 

справі можуть нести і позивач, і відповідач. Таким чином, сторонами в 

цивільному процесі є особи, спір яких про право або охоронюваний законом 

інтерес суд повинен у встановленому порядку розглянути та вирішити. «В 

момент порушення цивільної справи лише передбачається, що позивачу 

належить певне право (інтерес) і що дане право (інтерес) оспорюється особою, 

до якої подано позов. Виходячи з цього можна зробити висновок про те, що 

сторони – це передбачувані суб’єкти спірного матеріального правовідношення 

або охоронюваного законом інтересу» [3]. 

Таким чином слід виділити такі ознаки, які характеризують сторони в 

цивільному процесі:  

1. Юридична заінтересованість сторін, що спонукає їх до активності. У 

цьому випадку інтереси сторін не співпадають, оскільки мають зовсім 

протилежний зміст. Позивач зазвичай має на меті отримати рішення суду із 

задоволенням своїх позовних вимог. Мета відповідача протилежна – отримати 

рішення про відмову в задоволенні таких позовних вимог. Звичайно, що кожна 

зі сторін намагається відстояти свої особисті інтереси, захищаючи свої права та 

законні інтереси.  

2. На сторони поширюються вимоги судового рішення після набрання 

ним законної сили, а відповідно сторони несуть матеріально-правові наслідки 

вирішення справи в суді. Саме суд з’ясовує чи існує насправді між сторонами 

спір, що потребує правового вирішення, чи мають сторони право вимоги та 

зобов’язання відповідно. 

3. Захист власних прав, свобод та інтересів сторонами – учасниками 

цивільного процесу обумовлені протилежністю їх юридичних інтересів та 

наслідків вирішення справи у судовому засіданні. Захист або відстоювання 

особистих інтересів кожної зі сторін, навіть за участі через представника (що 

діє в інтересах сторони, або від її імені) є ключовою ознакою такого виду справ. 

4. Обов’язкове зобов’язання сторін сплатити всі судові витрати (крім 

випадків звільнення від стягнення витрат повністю або частково за законом чи 

рішенням суду). ЦПК та інші нормативно-правові акти України визначають 

види та розміри таких витрат. 

5. Сторони – це учасники справ позовного провадження, що ні в якому 

окремому та наказному іншому провадженні участі не беруть, що визначається 

цивільним процесуальним законодавством. 
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6. Правонаступництво відносно сторін у цивільному процесі: відповідно 

та за наявності передбачених у матеріальному законодавстві підстав та за 

умови дотримання процесуального порядку є можливою заміна однієї зі сторін 

у тому випадку, якщо вона вибуває з процесу (смерть особи, уступка вимоги, 

перевід боргу тощо), іншою, яка вступає в процес замість неї [4]. 

На думку Ж. В. Васильєвої-Шаламової, К. П. Гуменюк, поняття сторін як 

основних учасників процесу, може бути сформульовано таким чином: «імовірні 

суб’єкти спірних матеріальних правовідносин, які беруть участь у справі з 

метою захисту власних прав, свобод та охоронюваних законом інтересів, 

прагнучи отримати судове рішення, яким закріплювався би сприятливий для 

них матеріально-правовий результат» [1, с.209]. 

Характерними ознаками сторін визначають такі: імовірність; наявність у 

сторін протилежних юридичних інтересів у процесі; своєрідний (подвійний) 

характер юридичної заінтересованості, яка має матеріально-правову та 

процесуальну спрямованість; ведення сторонами процесу від свого імені, 

захист власних прав, свобод та інтересів; можливість впливати на перебіг 

судового провадження, змінювати або припиняти його; постановлення судового 

рішення щодо сторін та поширення на них його сили [1, с.210]. 

Отже, сторони – це особи, які беруть участь у цивільному процесі з 

метою реалізації своєї юридичної заінтересованості – отримання на свою 

користь судового рішення шляхом реалізації своїх процесуальних прав та 

обов’язків через процесуальні дії. Головне для кожної зі сторін – виграти 

процес. 
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Однією з важливих проблем в Україні, що є перешкодою економічного 

зростання та розвитку – ухилення від сплати податків. Це питання актуальне та 

потребує вирішення. Бюджет держави – основне джерело грошових коштів, які 

є необхідними для фінансування освіти, державної оборони, медицини, судової 

системи та ін. Ухилення від оподаткування призводить до недоотримання 

коштів державним, місцевими бюджетами, що є причиною збільшення 

дефіциту коштів у державі. 

Ознайомитися з юридичним аналізом злочину, способами ухилення та 

передбачену відповідальність за його вчинення. 

Проблематика та різні аспекти ухилення від сплати податків 

досліджували такі автори, як П. П. Андрушко, Л. П. Брич, Б. В. Волженкін,          

О. О. Дудоров, О. Г. Кальман, М. Й. Коржанський, П. С. Матишевський,              

М. І. Мельник, В. О. Навроцький, О. І. Перепелиця, В. В. Сташис,                          

Є. Л. Стрельцов, М. І. Хавронюк та ін. 

Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за ухилення 

від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України), 

що грубо ігнорує конституційний обов’язок сплачувати податки та збори у 

порядку і розмірах, встановлених законом [1]. 

Ухилення від сплати податків є однією із причин зростання тіньового 

сектору економіки України. Тіньова економіка – це діяльність, яка розвивається 

поза державним обліком, контролем і не відображається в офіційній статистиці. 

Стаття 212 КК не конкретизує спосіб ухилення від сплати податків. 

Найбільш поширеними способами ухилення від сплати податкових платежів є 

такі: 

 неповідомлення про джерело доходів, що підлягає оподаткуванню в 

конкретному звітному періоді; 

 заниження фактичної суми доходу, що підлягає оподаткуванню; 

 не повідомлення контролюючим органам про свою присутність або 

діяльність у країні, в якій платник податку фактично знаходиться чи займається 

підприємницькою діяльністю;  

 приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування, 

що означає незаконне користування пільгами; 

 контрабанда; 

 оформлення операцій з продажу як дарунок або благодійна допомога; 
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 завищення валових витрат підприємства; 

 невиплата податковим органам податків, якими обкладається зарплата 

найманих працівників; 

 використання офшорних механізмів. [2] 

Найбільш масштабною схемою ухилення від сплати податків вважається 

використання офшорів. Згідно зі звітом міжнародної організації Global Financial 

Integrity, протягом 2004–2016 рр. з України було виведено близько 

116 мільярдів доларів, що становить приблизно 9,4% від ВВП кожного року. 

Також, значимими за своїми розмірами є схеми, що мають місце на митниці. 

Протягом 2004–2016 рр. такі махінації, як контрабанда і заниження вартості 

товару, коштували бюджету майже 15 мільярд доларів кожного року. В цілому, 

за розрахунками дослідників, державний бюджет кожного року недоотримує 

100–160 мільярдів гривень [3]. 

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів – 

злочин, який полягає в умисному ухиленні від сплати обов’язкових платежів, 

що входять у систему оподаткування, вчиненому службовою особою 

підприємства, установи чи організації, приватним підприємцем або іншою 

особою, яка зобов’язана їх сплачувати. За конструкцією об’єктивна сторона 

ухилення від оподаткування належить до матеріальних складів і тягне 

кримінальну відповідальність лише в тому разі, якщо це діяння призвело до 

фактичного ненадходження до бюджету чи державно цільових фондів коштів у 

значних (ч. 1 ст. 212), великих (ч. 2 ст. 212) або особливо великих (ч. З ст. 212) 

розмірах. Кваліфікуючи діяння винного, потрібно виходити не з тієї величини, 

що прихована від оподаткування і на яку відповідно не нараховано 

обов'язковий платіж. У цьому складі злочину майнова шкода виступає у формі 

несплаченого або недоплаченого податку, збору або ін. обов’язкового платежу.  

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини. У 

кожному конкретному випадку застосування ст. 212 має встановлюватися 

рівень знань обвинуваченого і підсудного у сфері податкового, бухгалтерського 

і господарського законодавства. Мотиви на кваліфікацію за ст. 212 не 

впливають. Кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками злочину є: 

вчинення його за попередньою змовою групою осіб і у великих розмірах (ч. 2 

ст. 212); вчинення його особою, раніше судимою за ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів, і в особливо великих розмірах 

(ч. 3 ст. 212) [4]. 

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 212, карається штрафом від 300 до 500 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років; 

злочин, передбачений ч. 2 ст. 212, – штрафом від 500 до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років; 

злочин, передбачений ч. 3 ст. 212, – позбавленням волі на строк від 5 до 10 

років з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років [5]. 
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Отже, важливим чинником успіху є очищення влади від корупції та 

відповідальність розпорядників державних коштів за ефективне використання 

бюджету перед платниками податків. Активізувати виховну роботу серед 

різних верств населення щодо необхідності реєстрації діяльності й сплати 

податків. Підсилити боротьбу з неплатниками податків можливо лише завдяки 

розв’язанню заплутаних схем. В остаточному рахунку можливо похитнути 

схильність до зневіри у краще майбутнє, однак найбільш вагомим є 

переконання уряду, від якого залежить курс подальшого розвитку держави. 
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Гарантії правосуддя в нашій державі закріплені конституційно, а 

правосуддя здійснюється судами за участю народу, зокрема через народних 

засідателів та присяжних. Названа конституційна норма до 2012 року мала 

лише декларативний характер. Нині на різних етапах судової реформи в Україні 

доволі часто порушується питання щодо ефективності суду присяжних. 

Законодавчі основи діяльності такого суду означено в Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» та в Кримінальному процесуальному кодексі 

України. Тому практична діяльність відносно нового інституту потребує 

теоретичних досліджень, які матимуть практичну реалізацію. 

Метою роботи є дослідити переваги запровадження суду присяжних в 

Україні. 
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Згідно зі ст. 63 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [1] 

присяжними визнаються громадяни України, які у випадках, передбачених 

процесуальним законом, залучаються до судового процесу, забезпечуючи 

згідно з Конституцією України безпосередню участь народу в здійсненні 

правосуддя. 

Досвід інших країн у сфері запровадження суду присяжних є свідченням 

реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя, зміцнює довіру до суду. 

Діяльність інституту суду присяжних в Україні – це достатньо важливий крок 

нашої країни до європейської інтеграції, становлення громадянського 

суспільства, створення більш правосвідомої нації, яка виховується в дусі 

додержання закону. Разом з тим це підвищує й правову свідомість та культуру 

населення, а відтак сприяє підвищенню моральних цінностей нації, адже 

ключовими засадами діяльності суду присяжних є такі моральні категорії як 

справедливість та неупередженість. 

Український варіант суду присяжних містить значні відмінності від своїх 

аналогів у США, Британії. У світовій практиці сьогодні діє дві основні моделі 

суду присяжних: англійська (США, Британія) та французька (континентальна 

Європа). Англійська модель передбачає створення самостійної колегії 

присяжних засідателів з 12 осіб, які виносять вердикт незалежно від суддів. 

Україною було взято за основу саме французьку модель цього правового 

інституту. Особливими рисами якої є: склад колегії присяжних, до якого 

входять засідателі та професійні судді. В нашій країні за участю присяжних 

можуть розглядатись не лише кримінальні, але й цивільні справи [5]. «У світі 

більш поширеною є модель суду присяжних, коли присяжні вирішують питання 

факту – винен-не винен, а професійний суддя на основі цього вердикту 

присяжних призначає покарання та вирок. У нас присяжні вирішують весь 

набір питань – і питання факту провини, і питання права покарання, якщо 

винен», – зазначив Роман Куйбіда [2]. 

Однак, щодо переваг діяльності інституту суду присяжних в Україні 

юристи визначають такі аргументи: 

1) народ повинен брати участь у судовому процесі, бути більш право 

свідомим, а не покладати функцію здійснення правосуддя лише на вузький 

склад суду;  

2) зростає роль інституту прокуратури і адвокатури, змагальність стає 

принципом правосуддя, а не лише закріпленою в законі гарантією; 

3) іноді досить ефективним може бути погляд на справу «неозброєним» 

оком пересічних громадян [4]. 

Суди присяжних традиційно розглядаються як «суди справедливості». Це 

підтверджується статистикою судових рішень. Професійні судді виносять менш 

як 1% виправдувальних вироків, тоді як суди присяжних – 13-25% в різні роки 

[3].  

Таким чином, суд присяжних зміцнює довіру до судочинства (присяжні – 

не зацікавлені особи, які не причетні до справи, що розглядається в суді), 

здійснює зовнішній контроль громадян над судом. Крім того, присяжні мають 

бути незалежними і їх думка повинна бути непохитною. Вони не повинні на 
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одному рівні із суддями орієнтуватися в професійних питаннях. У класичному 

варіанті суддя та присяжні розділені: кожен має свою компетенцію і присяжні 

не вирішують справу – вирішення залежить від судді, який постановляє вирок.  

Щодо цивільних справ, то колегія має такий склад: один суддя та двоє 

присяжних. У такому складі обов’язково слухаються такі категорії справ: 

обмеження цивільної дієздатності особи, визнання недієздатною або 

поновлення її дієздатності; визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення 

її померлою; усиновлення; надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; примусова госпіталізація до протитуберкульозного 

закладу. Слід наголосити, що як в цивільній, так і в кримінальній справі 

рішення приймається суддями та присяжними колегіально [5]. 

На користь суду присяжних свідчить і досвід інших країн. Так, 

наприклад, в США присяжних залучають до всіх типів справ. Важливо й 

врахувати досвід інших країн при відборі громадян до суду присяжних, зокрема 

в США, потенційних присяжних тестують, перевіряють навіть рівень 

емоційності та співчутливості, щоб впевнитись чи підходить особа для участі у 

розгляді тієї чи іншої справи. Наприклад, якщо особа мала проблеми з 

водінням, то до справи про порушення правил дорожнього руху її не допустять. 

Присяжні мають бути різної статі, різних соціальних сфер і різної освіти. Саме 

розгляд справи присяжними разом із професійними суддями в рамках чинної в 

Україні моделі дозволить істотно зменшити вплив емоційності засідателів на 

процес винесення рішення. 

Отже, становлення нового інституту присяжних в Україні – це крок до 

реалізації судово-правової реформи, розбудови громадянського суспільства на 

засадах демократії та гуманізму. Звичайно, що він потребує вдосконалення 

нормативно-правової бази, усунення суб’єктивізму та підвищення морально-

правової культури населення. 
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Аналізуючи сучасний стан наукових досліджень чинних нормативних 

актів, що врегульовують діяльність фермерських господарств, як об’єднань 

фізичних осіб, згрупованих з метою реалізації підприємницьких інтересів у 

сфері здійснення професійної діяльності, автор робить спробу теоретичного 

обгрунтування необхідности вироблення нових підходів унормування 

зазначеного виду господарської діяльності. Оскільки правова основа діяльності 

фермерських утворень, представляє інтерес різних галузей права, то назріла 

необхідність дослідити та згрупувати результати наукових пошуків правників, 

які досліджують господарсько-правові аспекти даної сфери 

сільськогосподарської діяльності та  вчених, які спеціалізуються на 

опрацюванні аграрно-правових теорій. 

Полягає в дослідженні законодавства, яким регулюється діяльність 

фермерських господарств та встановлення правової взаємодії господарсько-

правових норм з нормами аграрного права. 

У наукових колах відомо, що предмет аграрного права охоплює широкий 

комплекс суспільних правовідносин: земельних, господарських, трудових, 

організаційних, соціальних та інших, які утворюються в процесі здійснення 

сільськогосподарськими підприємствами та іншими аграрними суб’єктами 

виробничої діяльності [1, с. 10].  

Необхідно зазначити, що до предмету аграрного права також віднесено 

правовідносини, що регулюють інвестиційний та інноваційний розвиток 

аграрного сектору, розвиток аграрного ринку, паювання землі та майнових 

відносин сільськогосподарських підприємств, а також якість 

сільськогосподарської продукції, хоча усі вони і пов’язані зі сільсько- 

господарським виробництвом [2, с.73]. 

На протязі тривалого часу української історії сільська місцевість 

розглядалася у якості базису для виробництва сільськогосподарської продукції, 

а не місце постійного проживання й відпочинку населення. Дана політика 

промислового пріоритету спричинила вкрай негативні економічні, демографічні 

та екологічні наслідки [3, с. 17]. Отже, наукове формулювання належних 

правових основ розвитку агропромисловості України, має грунтуватись на 

комплексному дослідженні проблематики, включаючи немалозначний, базовий 

чинник, до якого належить і людський ресурс.  



249 

Розглядаючи фермерське господарство, як найбільш перспективну форму 

здійснення сільськогосподарської діяльності, законодавець доклав певних 

зусиль щодо належного правового  забезпечення цього виду підприємництва 

[4]. 

Необхідно звернути увагу й на той факт, що функціонування 

фермерських господарств унормовано також й Господарським кодексом 

України. Так, у відповідності до ст. 114, членами фермерського господарства не 

можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором [5].  

У відповідності до ст. 42 Конституції України, кожний громадянин має 

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [6]. У свою 

чергу, ст. 2 ЦК України, визначає, що учасниками цивільних відносин 

визнаються фізичні та юридичні особи [7]. Досліджуючи основоположні норми 

національного права, українські правники усвідомлюють, що постає проблема 

розмежування статусу фізичної особи – підприємця від статусу фізичної особи, 

що не є підприємцем. Сутність цього відмежування вбачається в такому 

понятті, як мета вчинення правочину. Відмежування здійснююється також за 

такою ознакою, як систематичність підприємницької діяльності, яку 

визначають постійність, регулярність та професійність [8, с.14].  

Як вважають деякі українські правники, Конституцією України, що 

наділена найвищою юридичною силою, закріплені права фізичної особи на 

здійснення підприємницької діяльності, що є видом трудової діяльності 

[9, с.75]. Зважаючи на це, можна погодитись із правовою позицією 

Міністерства юстиції України, у відповідності до якої громадянин, який має 

бажання реалізувати своє конституційне право на здійснення підприємницької 

діяльності, після проходження передбачених законом реєстраційних процедур. 

У свою чергу, статус фізичної особи – підприємця – це правовий статус, що 

підтверджує право громадянина на здійснення підприємницької діяльності.  

Разом із тим, Цивільний кодекс України (ст. 51) передбачає, що до 

підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові 

акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не 

встановлено законом або не випливає із суті відносин [7].  

Щодо коректності визначення правового статусу фермерських 

господарств, існує думка що, фермерське господарство, на відміну від 

господарських товариств, які мають більш складну організаційну структуру 

товариства, має лише голову фермерського господарства, який і представляє 

фермерське господарство в органах державної влади, та у взаємодії з 

установами, підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами. Голова, від 

імені фермерського господарства укладає угоди та вчиняє інші юридичні дії 

згідно до чинного законодавства України [10, с.75]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід визнати, що фермерське 

господарство, яке не має статусу юридичної особи і організовується фізичною 

особою, то, обов’язкова державна реєстрація підприємницької діяльності даної 

особи є цілом виправданою. Проте, у разі, коли фермерське господарство, не 

маючи статусу юридичної особи, зорганізовується сумісно з членами сім’ї на 

основі договору, то таке господарство має підлягати державній реєстрації не як 
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фізична особа – підприємець, а як господарське об’єднання без статусу 

юридичної особи. Такі дії мають вчинятись шляхом надання державному 

реєстратору примірника договору про створення сімейного фермерського 

господарства. Такої норми на сьогодні бракує в чинному господарському 

законодавстві  України, тому доцільно розпочати відповідну дискусію щодо 

процесу подальшого внормування правової прогалини.  

У механізмі реалізації державної аграрної політики відсутні 

господарсько-правові засоби, які властиві виключно даному напрямку 

державної політики. У зв’язку з цим виникає потреба у розробці власних 

господарсько-правових засобів її здійснення, з подальшою імплементацією у 

вітчизняне законодавство. 
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Найбільшої шкоди населенню та навколишньому середовищу України 

завдала Чорнобильська катастрофа  наймасштабніша у світі техногенна ядерна 

катастрофа. Вона торкнулася долі мільйонів людей. У багатьох регіонах, на 

величезних територіях виникли нові соціальні та економічні умови. Безмежна 

кількість смертей, хвороб та інших згубних наслідків катастрофи назавжди в 

пам’яті кожного українця.  

Метою наукових тез є аналіз наявних проблем сьогодення, щодо 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, включаючи захист громадян та 

визначення перспектив їх подолання. 

У ніч з 25 по 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці 

Чорнобильської АЕС сталася катастрофа світового масштабу, що призвела до 

згубних наслідків. Причиною катастрофи прийнято вважати стрибок напруги в 

мережі, який викликав два хімічні вибухи через некомпетентність персоналу, 

якому в той день доручили проведення технічного експерименту.  

Унаслідок катастрофи в довкілля потрапило 7 т ядерного палива. Сумарна 

активність ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-

40 разів більше, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році [1]. 

Кількість людей, що брали участь в гасінні пожежі на ЧАЕС, становила 

240 тис. Всі вони отримали високі дози іонізуючого опромінення. Одразу після 

аварії майже 8,5 млн людей були опроміненими, близько 155 тис. кв. км 

територій було забруднено, з них 52 тис. кв. км – сільськогосподарські землі. 

Реактор працював і викидав радіонукліди ще 3 тижні. 

Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС ліквідують досі. Щоб хоч якось 

знизити рівень радіації, на четвертому енергоблоці 29 листопада 2016 року 

побудовано новий саркофаг. Споруда прослужить 100 років і дасть змогу 

розібрати реактор, а потім «поховати» його частини [1]. 

Нині в Україні райони, які юридично мають статус постраждалих та 

забруднених, займають територію близько 50 тисяч кв. кілометрів. Сама ж зона 

відчуження, що вважається мертвою територією, займає 2600 кв. кілометрів. 

Стосовно ситуації в світі, то аварія призвела до забруднення більш як  

145 тисяч км
2
 території України, Республіки Білорусь та Російської Федерації, 

щільність забруднення радіонуклідами 137Cs якої перевищує 37 кБк/м
2
 [2]. 
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Забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи зазнали території 

Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, 

Швейцарії. Меншою мірою забруднено території інших держав Європи.  

Чорнобиль зараз – це вахтове місто, де мешкають люди, загалом їх 

налічується близько трьох тисяч. Також там живуть і звичайні люди, переважна 

більшість яких займає території на віддалених ділянках Чорнобиля. Прип'ять ˗ 

навпаки, повністю покинуте місто. 

За даними державного обліку, у відірваній від основних благ цивілізації в 

чорнобильській зоні відчуження на сьогодні проживає близько 500 осіб, велика 

частина яких ˗ люди похилого віку. Варто також зазначити, що в 2000-х роках 

тут навіть народилася одна дитина. Зараз в Чорнобилі працюють магазин, клуб 

і пошта. Також є церква – Свято-Іллінський храм, єдина церква, що постійно діє 

в Чорнобильській зоні відчуження [3]. 

Соціальних захист постраждалого населення сьогодні здійснюється за 

трьома основними напрямками – соціальним, медичним і протирадіаційним. 

Головним завданням Мінсоцполітики є забезпечення ефективного 

захисту найуразливіших категорій громадян, які найбільше потребують 

допомоги. Всебічної уваги і захисту держави потребують на сьогодні 

1,9 мільйони осіб, які віднесені до постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, серед них понад 108 тисяч інвалідів і понад 418 тисяч потерпілих 

дітей [4]. 

Аналізуючи дані 2016 року, в органах соціального захисту населення 

перебуває на обліку понад 210 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській станції і понад 1 мільйон 751 тисяча осіб, віднесених до 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи. За останні три роки чисельність 

постраждалих громадян скоротилася на 170 тисяч 353 особи, із них ліквідаторів 

– 33 тисячі 209 осіб. Загальна чисельність постраждалих громадян у 2016 році 

порівняно з минулим роком зменшилася більше, ніж на 63 тисячі осіб. 

Станом на 2015 рік законодавством України було передбачено видатки на 

соціальний захист постраждалих громадян у загальному обсязі 2,1 мільярда 

гривень, у бюджеті 2016 року – 1,9 мільярда гривень [5]. 

Щорічно Кабмін виділяє на утримання Чорнобильської АЕС понад 

700 млн грн, більша частина яких йде на підтримку в безпечному стані трьох 

уцілілих після вибуху енергоблоків і контроль радіаційного стану. 

Основні аспекти заходів, щодо покращення здоров’я населення України: 

 проводити моніторинг стану здоров’я населення, що підпали під вплив 

радіації, акцентуючи увагу на захворюваннях генетичного й онкологічного 

профілю; 

 розвивати пошукові і прикладні наукові дослідження для подальшого 

вивчення нових підходів у діагностиці, профілактиці і лікуванні хвороб, 

пов’язаних із впливом малих доз іонізуючої радіації; 

 взяти під особливий медико-генетичний і медико-соціальний контроль 

молодих жінок, що планують вагітність, вагітних і їхніх нащадків; 

 впровадження в діяльність лікувально-профілактичних установ: 

фізкультурно-оздоровчі комплекси, санаторії-профілакторії, будинки 
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відпочинку, виробничі відновлювальні центри, цехи здоров’я, центри 

реабілітації. 

Щодо повноцінного відновлення життя на уражених територіях екологи 

дають невтішні прогнози. Експерти схиляються до думки, що в Зоні людство 

навряд чи зможе колись жити безпечно. Через радіоактивні елементи 

ушкоджена територія буде залишатися небезпечною ще тисячі років. 
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На сьогоднішній день саме молодь є важливим стратегічним ресурсом 

суспільства. Вона визначає масштаби та темпи соціально-технічного прогресу, 

визначає політичне, економічне та соціальне майбутнє країни, впливає на 

стійкий розвиток людства. З одного боку, у молодому віці людина має високу 

мобільність, вона відкрита, готова до змін і пошуку роботи, а з іншого – їй не 

вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку 

праці. Недосконала законодавча база, відсутність чіткої державної стратегії 

забезпечення зайнятості молоді, невідповідність освітніх послуг з підготовки 

кадрів реальним потребам економіки, слабкі механізми стимулювання 

роботодавців до працевлаштування молоді перетворюють безробіття молодих 

людей на одну з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної 

України [1, с. 87]. 
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Безробіття молоді – соціально-економічне явище, при якому працездатна 

молодь перебуває в пошуках роботи та готова приступити до неї, але не може 

реалізувати своє право на працю, чим втрачає основні засоби до існування.  

Доцільно виділити екзогенні (тобто, пов’язані із зовнішніми впливами) та 

ендогенні (пов’язані із внутрішніми процесами) фактори, що сприяють 

молодіжному безробіттю [2, с. 146]: 

- екзогенні: світова фінансово-економічна криза; міграційні процеси. 

- ендогенні: недосконалі програми розвитку молоді; диспропорції між 

попитом та пропозицією на ринку праці; популяризація університетської 

освіти; невідповідність кваліфікації молодих спеціалістів вимогам 

роботодавців; недосконалість законодавства з питань зайнятості, суперечності 

щодо вікових меж молоді України; недостатня поінформованість абітурієнтів 

про потреби ринку; різний рівень розвитку регіонів України. 

Усі ці фактори спричиняють дисбаланс між попитом та пропозицією, що 

є основною причиною безробіття. У ході дослідження також було розглянуто 

співвідношення між попитом та пропозицією на ринку праці. Результати 

дослідження показали, що на одну вакансію претендує від 3 і більше осіб. 

Також негативною тенденцією є невідповідність потребі у спеціалістах за 

окремим фахом, що знов таки зумовлено популяризацією окремих професій. 

Аналізуючи статистичні дані щодо безробіття молоді в Україні за віком 

та статтю на кінець 2017 р. (рис. 1), можна спостерігати, що найвищий рівень 

безробіття в чоловіків віком до 25 років і становить майже 24% у відношенні до 

економічно активного населення. Серед жінок даний показник менший на 3,5%. 

Зі віковими групами 25-29рокі в та 30–34 роки частка безробітного чоловічого 

населення більша на 2,6% та 1,9% відповідно. 

 

 
Рис. 1. Структура безробіття молоді в Україні на кінець 2017 р. за статтю 

та віком, % до економічно активного населення [2] 

 

Водночас, якщо проаналізувати загальну динаміку безробіття молоді 

віком 15–35 рр. за останні 10 років в Україні, то можна прослідкувати 

тенденцію до зростання даного показника протягом досліджуваного періоду, 

при цьому «стрибкоподібне» зростання спостерігається в 2008–2009 рр., що 

пояснюється впливом світової фінансово-економічної кризи, а також у 2013–

2014 рр., що також супроводжувалось економічною та політичною кризою в 
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країні. Якщо протягом 2006–2008 рр. безробіття в Україні як серед жінок так і 

серед чоловіків перебувало, фактично, на одному рівні, то після 2008 р. 

показники мають суттєву розмежованість, де безробіття серед чоловіків має 

більші показники, ніж серед жінок. 

Для вирішення проблеми безробіття молоді необхідно реалізувати 

систему заходів з урахуванням цілей як держави і навчальних закладів, так і 

роботодавців і суто молодих спеціалістів, а саме : 

 з боку держави необхідно створити пільги для роботодавців у разі 

влаштування молодого спеціаліста на перше робоче місце, також змінити пряме 

державне фінансування навчання на цільові субсидії для підготовки 

спеціалістів для підприємств, які зобов’язуються працевлаштувати студентів 

після навчання; 

 навчальним закладам необхідно вдосконалити програми практики для 

студентів випускників, адаптувати систему навчання під реалії ринку, 

орієнтуватися на практичні семінари та лекції спеціалістів-практиків; 

 роботодавцям необхідно пропонувати програми стажування та практики 

для молодих спеціалістів, розвивати молодіжні проекти (стартапи) та залучати 

додаткові інвестицій у даний напрямок, створювати програми 

працевлаштування студентів до отримання диплому; 

 молодим спеціалістам потрібно в першу чергу регулярно моніторити 

ринок на предмет того які вакансії найбільш потребують спеціалістів, також 

проходити тренінги, майстер-класи з метою регулярного покращення власних 

знань і компетентностей, відвідувати ярмарки вакансій для вивчення потреб 

роботодавців тощо. 

Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що 

молодіжне безробіття в Україні є досить комплексною проблемою, вирішення 

якої потребує здійснення відповідних заходів як з боку держави, системи 

освіти, так і роботодавців та молодих спеціалістів. Аналіз показників безробіття 

показав, що найбільшу частку безробітніх становлять особи до 25 років, серед 

яких найбільшу частку складають чоловіки. Підтримка молодих людей, їхнє 

залучення до творчої, активної участі в житті суспільства – це стратегічні 

інвестиції в розвиток держави. Реформування засобів державного регулювання 

ринку праці молоді має супроводжуватися прозорими та ефективними 

механізмами стимулювання роботодавців до її працевлаштування, подоланням 

міфів стосовно низької кваліфікації молодих фахівців та активізацією участі 

молоді на ринку праці. 
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Суперечка є важливою складовою міжособистісного спілкування та 

взаємодії людей. Під час цього процесу сторони за допомогою аргументів 

відстоюють своє розуміння обговорюваного питання і прагнуть спростувати 

доводи опонентів. Проблема дискурсу і полеміки особливо актуальна для 

України сьогодні, ураховуючи економічну і політичну ситуацію, що склалася. 

Детального вивчення та аналізу потребують питання, пов’язані з 

прогнозуванням поведінки як окремих осіб, так і аудиторії, з формуванням 

суспільної думки, а також питання, пов’язані з реалізацією норм права, 

особливо на етапі становлення правової держави. Згідно зі статистикою до 40% 

нашого спілкування з іншими людьми можна віднести до суперечки [1]. Кожна 

особа має своє ставлення до суперечок, але уникнути їх не вдавалося ще 

нікому.  

Метою нашої роботи є дослідження правил коректної поведінки, що 

сприяють досягненню мети, налагодженню довготривалих партнерських 

відносин та кар’єрному росту. 

Залежно від форми проведення суперечок та засобів, які в них 

використовуються, виділяють ряд видів суперечок: 

 дискусія (лат. дослідження, розгляд) – публічна суперечка, яка 

здійснюється компетентними людьми на зборах, симпозіумах, конференціях, у 

пресі, на семінарських заняттях і має на меті розв’язання певної проблеми або 

пошук шляхів її розв’язання [2]; 

 полеміка (грец. войовничий, ворожий) – найпоширеніший різновид 

публічної суперечки, характерною ознакою якого є протистояння, 

конфронтація, протиборство сторін причому принципово різних думок, ідей, 

точок зору. Метою полеміки є перемога над супротивником, захист власної 

точки зору; 

 диспут (лат. міркувати) – усна публічна суперечка, що виявляється в 

обговоренні наукового чи суспільно важливого питання із залученням 

широкого кола фахівців і зацікавлених осіб. У ході диспуту заслуховують 

доповіді на відповідну тему та виступи опонентів [3]. 

 дебати (фр. суперечка) – суперечка, що виявляється у формі обміну 

думками з приводу тих чи інших теоретичних положень, подій тощо. Дебати 

виникають при обговоренні доповідей і виступів на зборах, засіданнях, 

конференціях [1]. 

Для того, щоб мати успіх у кожному з названих вище вилах суперечки 

необхідно бути компетентним, добре знати предмет суперечки, бути упевненим 

в собі, вчитися логічно міркувати, знати правила ведення коректної суперечки. 
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Коректними засобами називають такі, що відповідають вимогам логіки та 

моралі. Окремі з них сформульовані теорією ораторського мистецтва – 

риторикою. Здебільшого вони ґрунтуються на знанні мови і мовлення, 

особливостей людської психіки. Їх, подібно до некоректних засобів, іноді 

називають хитрощами, звичайно ж, «дозволеними» хитрощами. Серед них слід 

виділити такі [4]: 

1) уміння правильно розкривати зміст понять, пояснювати значення 

термінів та дефініцій; 

2) звернути увагу під час суперечки на поведінку свого опонента для того, 

щоб зрозуміти мотиви його дій і висловлювання. Слід враховувати 

індивідуальні особливості його характеру, манеру сперечатися. Потрібно 

намагатися порівнювати свої здібності і можливості з силами суперника; 

3) у суперечці не слід бути занадто самовпевненим і категоричним, вважати 

істинною тільки свою точку зору. Така позиція може призвести до 

парадоксальної ситуації, яку майстерно описав Шарль Луї Монтеск’є. Один з 

вчених заявив: «Те, що я сказав, – істина, тому що я сказав це». Інший учений 

стверджував: «Те, чого я не говорив, – не істина, тому що я не говорив цього». 

Щоб не опинитися у незручній ситуації, для захисту своєї позиції слід наводити 

переконливі аргументи, достатні, доведені, істинні, але не принижувати гідність 

супротивника, не ображати його, не вдаватися до грубощів і погроз. Доречним 

буде спокійний і дружній тон; 

4) потрібно наводити невелику кількість влучних аргументів, у разі 

досягнення бажаного ефекту, необхідно обмежтеся цим; 

5) для об’єктивності суперечки потрібно зазначати не тільки про плюси 

своєї позиції, але й про мінуси; 

6) не потрібно плутати факти з думками; 

7) для підсилення аргументів можна використати посилання на авторитет, 

зокрема той, що відомий вашому опоненту і такий, що сприймається ним теж 

як авторитет; 

8) не прагніть швидко переконати опонента: слід поступово в логічній 

послідовності доводити свою правоту. 

Слід також пам’ятати, що якщо в ході суперечки було доведено 

помилковість вашої думки, то вам необхідно показати себе справедливою 

людиною і визнати свою помилку з приводу предмета спору. Водночас у разі 

доведення вашої правоти не потрібно демонструвати гордість та пихатість, ні в 

якому разі не потрібно вимовляти фраз, подібних до цієї: «Я ж казав, що Ви 

неправі!». Не потрібно знижувати самооцінку свого опонента й возвеличувати 

себе. 

Головною рисою некоректних засобів ведення суперечки є прийом, за 

яким хибне видається за істинне, а істинне – за хибне. Науковці виділяють 

пастки логічного характеру [1]. Серед них софізми – свідоме порушення певних 

правил і законів раціонального теоретичного мислення, перекручення логічних 

принципів. Наприклад, Ліки, що приймається хворим, є добро. Чим більше 

робити добра, тим краще. Значить, ліків потрібно приймати якомога більше. 
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Доволі часто виникають антиномії – логічно парадоксальні ситуації, які 

містять у міркуванні певні дефекти, для яких у логіці не знайдено певного 

рішення. Наприклад, антиномією буде таке доведення «З окремих піщинок чи 

інших предметів неможливо скласти купу. Якщо ви взяли одну піщинку – то це 

явно не купа, дві – також не купа. І ніколи не з купи неможливо отримати купу, 

додаючи одну піщинку».  

Крім того, визначають окремі пастки організаційного характеру, що 

характеризують упереджену тактику проведення суперечки, дискусії [3]: 

 «Брати горлом» – підвищення тону, перебивання виступу, що не дає 

можливості висловити думку через небажання сприймати тезу; 

 цілеспрямоване формування установки «Надати перше слово корифеям»: 

припинення тимчасово обговорення перед виступом людини, чия позиція не 

подобається; 

 використання прийому заморення аудиторії для того, щоб без 

обговорення прийняти певну тезу. 

Отже, коректні і некоректні правила ведення суперечки необхідні для 

відстоювання своєї точки зору, доведення своєї правоти, проте не слід забувати, 

що метою суперечки має стати з’ясування істини. 

Кожна комунікативна ситуація ставить перед оратором вимогу, що має 

призвести до чесного та неупередженого результату. Звичайно, що кожна 

суперечлива ситуація вимагає індивідуального підходу з урахуванням усіх 

об’єктивних обставин, особистостей, їх особливостей. Вирішальну роль 

відіграє наявність знань й умінь доповідача, зокрема, щодо правил доведення, 

аргументування та спростування. Слід дотримуватися загальних принципів 

ведення суперечки, здебільшого коректних, знати особливості побудови та 

структурування тексту, використовувати технології емоційного впливу для 

посилення переживань. Тому актуальними для всіх галузей людської діяльності 

є пошук комунікативних особливостей ведення публічного спору, вибір 

мовленнєвих стратегій і тактик, що дозволять досягти успіху в кар’єрному 

зростанні. 
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Багато століть необхідно було людині, щоб зрозуміти суть питань добра 

та моралі. Оптимісти скажуть: маємо результат – мораль в кожному з нас! Та чи 

можливий рух у зворотному напрямку? Чи сучасні реалії життя, економічна 

нестабільність та скрута не є шляхом назад? Чи для цього необхідні 

екстремальні умови, де кожен виживає за рахунок іншого? Чи ставить історія 

під сумнів слова драматурга Бернард Шоу: «Біднякові мораль не по кишені». 

Тема моралі та права є актуальною в усі часи як для юристів, так і для 

представників інших галузей та професій. Особливого значення проблема місця 

та ролі моральних цінностей у суспільному житті набирає в наш час, адже 

доволі очевидним стає той факт, що досягнення науково-технічного прогресу 

мають непередбачувані, іноді катастрофічні наслідки, якщо їм не відповідає 

розвиток культури певного суспільства в будь-якій сфері: чи то в економічній, 

чи то у політичній, а особливо – у правовій. 

Метою роботи є дослідження взаємозв’язку питання моралі і права у 

діяльності судового оратора в контексті сучасних економічних реалій. 

Поняття моралі виникає ще у первісному суспільстві, коли люди 

починають замислюватись над такими поняттями як добро, зло, справедливість, 

гідність, честь, милосердя. Мораль зароджується ще до поділу суспільства на 

класи, до виникнення інституту держави [1]. Проте вже в ті часи мораль 

становила форму суспільної свідомості, що відображає соціальну дійсність у 

вигляді уявлень про добро і зло, які закріплюються у свідомості людей у 

вигляді принципів, норм, ідеалів, покликаних регулювати поведінку людей з 

метою збереження та розвитку суспільства як цілого [2]. Мораль стає етичною 

категорією, мірилом дій та вчинків, що здатна визначати подальший розвиток 

не лише окремої людини, але й цілих спільнот і громад. 

Поняття моралі дозволяє визначитися з розумінням того, що є правильно 

чи неправильно, добро чи зло, толерантно чи нетерпимо. Це сприймається 

одними як усталена норма, що стає обов’язком для них та визначає подальший 

життєвий шлях, а для інших – це лише слово. Читаючи Біблію, кожна людина 

робить свої висновки, саме через призму своїх особистих моральних 

переконань. Проте загальнолюдські цінності: справедливість, чесність, 

співпереживання, повага до старших за віком та чином, підтримка слабших та 

молодших є незмінними моральними нормами, що шанувалися упродовж 



260 

століть й є основоположними принципами, на основі яких має розбудовуватися 

правова держава. 

Питання моралі у діяльності судового оратора займає особливо важливе 

місце, адже для прокурора, як державного обвинувача, висувається низка 

етичних вимог. Найвагоміше місце серед них посідають такі як об’єктивний і 

справедливий підхід, правильність позиції прокурора, відповідність до норм 

права. Прокурор під час проголошення обвинувальної промови не повинен 

бути суб’єктивним в оцінюванні особи, подаючи характеристику підсудного. 

Він повинен оперувати й посилатися на докази у справі, виходячи з її 

матеріалів. При цьому слід не ігнорувати позитивні характеристики, особливо 

ті, що мають значення для справи, що розглядається. Проте не менш важливо 

зазначити моральність дій підсудного, зазначивши всі обставини, що призвели 

до трагічного випадку. Зокрема, підстави, які спонукали дитину, що постійно 

зазнавала принижень і насилля в родині, до вбивства насильника.  

Щодо моральності прокурора, то право зобов’язує прокурора 

відмовлятися від обвинувачення в тих випадках, коли він знайде виправдання 

підсудного поважними і заявляти про те суду по совісті, вносячи, таким чином, 

в діяльність сторони елемент неупередженості [3]. Прокурор не повинен 

забувати, що у захисту, теоретично кажучи, одна спільна з ним мета – сприяти 

суду в з’ясуванні істини доступними людським силам засобами. 

Тому під час участі оратора в судових дебатах найважливішими 

моральними принципами, що підкріплюються правовими актами, є: шанобливе 

та сумлінне ставлення до суду, оскільки ніхто не має права вводити суд в 

оману, обманювати. Судовий оратор не повинен принижувати честь і гідність 

особи, іронізувати. Проте слід пам’ятати, що іронія та сарказм, використання 

інших лінгвістичних тропів і фігур можуть підсилити характеристику особи 

підсудного.  

Однією з обов’язкових вимог етичної поведінки оратора в судових 

дебатах – це повага до процесуального противника. Тому особливе значення 

дотримання норм етикету та моралі має поведінка адвоката, що виступає із 

захисною промовою. Захисник не має морального права у своєму виступі 

посилатися на фальсифіковані факти, навмисне спотворені покази свідків, 

надавати документи з підробкою, подавати неправильне або неточне 

тлумачення закону, певних нормативних актів. Моральний закон та право 

говорять про те, що слід діяти лише законними способами. А. Коні говорив: 

«Він (адвокат) не є слугою свого клієнта і не пособник йому в прагненні 

уникнути заслуженої кари правосуддя. Він друг, він радник людини, який, за 

його щире переконання, невинний зовсім або зовсім не так і не в тому винен, як 

і в чому його звинувачують». 

Мораль і право тісно пов’язані у судовій промові, є невід’ємними 

складовими судового виступу. Крім того, вони є ціннісними формами 

свідомості, що визначають зміст культури суспільства, формують громадянську 

культуру. І право, і мораль впливають на соціальні, економічні, політичні 

умови життя суспільства, слугують загальній меті – узгодженню інтересів 



261 

особистості і суспільства, забезпеченню і дотриманню гідності людини, 

підтримці громадського порядку [1]. 

Мораль повинна втілюватися в право, доповнюючи його, реалізуватися 

через право. Проте реалії сьогодення, зокрема розвиток підприємництва, що в 

основі своїх принципів має змагальний характер, диктує суспільству й 

змагальність моралі й права. Вони іноді однаково, іноді – по-різному оцінюють 

ті самі явища, між ними існують тонкі грані і взаємопереходи. Тому нерідко 

відбуваються конфлікти, оскільки мораль вимагає від людини набагато 

більшого, ніж право, й засуджує суворіше [4]. 

Отже, мораль – це етична категорія, без якої неможливе життя як окремо 

взятої люди, так і спільноти взагалі. Мораль у діяльності судових ораторів є 

ознакою його професійної зрілості, його компетентності. Чесність та порядність 

– моральні принципи юриста, що є його громадянським обов’язком перед 

законом і совістю. 
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Історично діяльність контрабанди зародилася з появою митної системи та 

стала глобальною проблемою для всього світу, адже кожна країна сприймає це 

явище як протиправне діяння що несе загрозу державі. На сучасному етапі 

контрабанда має стрімкий розвиток через політичні та економічні проблеми в 

країні та набуває впливових розмірів, що становить небезпеку економіці країни, 

адже вона втрачає значний вплив на певні категорії товарів, та найбільший удар 

припадає на вітчизняних товаровиробників у зв’язку з нелегальним імпортом 

товарів які витісняють українську продукцію. На превеликий жаль, зі стрімким 
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розвитком контрабанди заходи боротьби держави не мали суттєвих результатів. 

Тому питання методів протидії діяльності контрабанди потребують постійного 

дослідження. 

Мета: на досвіді останніх публікацій висвітлити сучасні шляхи протидії, 

якими можна запобігти вчиненню зазначеного протиправного діяння. 

Аналіз останніх публікацій: У різні часи вагомий внесок у дослідженні 

проблем пов’язаних з контрабандою внесли вітчизняні науковці, такі як: 

О. П. Дячкін «Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність 

за її вчинення», О. О. Кравченко «Суб’єкт злочину та суб’єктивна сторона 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України», О. Ю. Бусол, 

В. Ю. Ложкін «Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в 

Україні» та ін. Однак зі стрімким розвитком даної теми потрібно знову 

досліджувати дані проблеми. 

Виклад основного матеріалу: Згідно зі ст. 201 Кримінального кодексу 

України, контрабандою є переміщення через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 

матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або 

бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Та згідно зі 

ст. 305 контрабандою вважається перевезення через митний кордон України 

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів [1]. 

На даний момент удосконалення методів протидії контрабанді є 

пріоритетним завданням для України з метою захисту економічних інтересів. 

Від якісної розробки та швидкого застосування протидії залежить покращення 

економічного розвитку України. Мабуть, кожен помічає, що контрабанди зі 

стрімкою швидкістю мають тенденцію до удосконалення та поширення 

діяльності контрабанди. Практично вся діяльність вчинена організованими 

об’єднаннями, адже найпривабливіші об’єкти посягань для організованих груп 

пов’язані з економічною сферою. 

Боротьба з діяльність контрабанди на сам перед координує Департамент 

організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. 

Основними завданнями Департаменту є: Проведення заходів із запобігання та 

протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній 

території України, а саме: здійснення аналітично-пошукової роботи, 

спрямованої на виявлення способів і механізмів переміщення товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення, організація, проведення та 

участь у проведенні спеціальних заходів та операцій, координація та контроль 

дій митниць ДФС, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення 

незаконного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, 

сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних засобів 

негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, 
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їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів та інших 

предметів правопорушень [2]. 

Аналізуючи публікації науковців потрібно виділити такі методи протидії 

контрабанді: 

Вітчизняний науковець Юрченко В. О. для запобігання контрабанді 

пропонує розробку та затвердження рішень обласних рад Регіональних програм 

запобігання контрабанді, організованій злочинності та корупції. Налагодити 

тісні зв’язки з правоохоронними органами зарубіжних країн з питань 

документування злочинної діяльності міжнародних економічних кримінальних 

формувань на стадіях проведення оперативно-розшукових та процесуальних 

заходів [3]. 

Письменна О. П., Сотніченко І. В. і Томчук О. В. вважають, що для 

покращення взаємодії правоохоронних органів по протидії контрабанді 

необхідно: облаштувати всі пункти пропуску через державний кордон України 

відповідною інформаційною системою Держприкордонслужби України. 

Запровадити міжвідомчу базу даних правоохоронних органів про осіб, 

причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств [4]. 

Передало Х. С., Стасів Н. В. для покращення протидії пропонують 

забезпечити технічне обслуговування митниць сучасними засобами митного 

контролю, тобто встановити системи відеоспостереження, електронні ваги, 

прилади для сканування. Сприяти розвитку кінологічної служби та застосувати 

пошукові методики виявлення наркотиків, засновані на міжнародному досвіді. 

Видати аналоги наркотичних засобів для тренування собак, адже тренування 

проходять із застосуванням замінників, які за запахом відрізняються від 

оригіналу [5]. 

Отже, діяльність контрабанди є широкомасштабними та мають тенденцію 

швидко розвивати протиправну діяльність, що несе небезпеку не тільки для 

сфери економіки, а й для країни в цілому. Для ефективної протидії контрабанди 

запропоновані сучасні методи для підвищення рівня захисту від протиправного 

діяння, які дають змогу з їх реалізацією зміцнити економічний стан країни та 

аналізуючи методи знайти нові шляхи протидії з контрабандами. 
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Великобританія та Європейський Союз мали тісні політичні та економічні 

взаємозв’язки. Вхід до ЄС відкрив перед Об’єднаним Королівством нові 

можливості в багатьох сферах, проте, британський уряд завжди холодно та 

дуже стримано сприймав явище інтеграційних процесів. Референдум, який 

відбувся 23 червня 2016 року, щодо перебування у складі ЄС, став 

кульмінацією у відносинах між Великобританією та Європейським союзом.  

Значення та участь Великобританії у світових інтеграційних процесах та 

співпраця з Європейським Союзом є об’єктом численних досліджень серед 

таких відомих науковців, як Т. Кандуба, Л. Яковенко, В. Копійка, А. Гембл, 

М. Геффернен, С. Джордж, В. Кімбел, К. Ларрес, Дж. Янг. Проте, дане питання 

ще є недостатньо висвітленим, що й зумовлює актуальність та цікавість даної 

теми. 

Метою роботи є аналіз процесу співпраці Великобританії та 

Європейського Союзу, з’ясування причин та наслідків британського 

«брекзиту». 

Великобританія є країною широких можливостей та належить до так 

званих країн «великої сімки». Вона є учасником багатьох міжнародних 

організацій, таких як НАТО, СОТ, ООН. Офіційна назва країни – Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Країна має достатньо 

розвинений промисловий рівень. Посідає 7 місце у світі за обсягом 

промислового виробництва, зокрема виготовлення машин та обладнання. До 

того ж входить до списку передових країн світу по видобуванню та переробці 

природного газу. Серед продукції, яка іде на експорт, слід виділити продукцію 

машинобудування, легкої промисловості та фармацевтики. Одним із 

найважливіших секторів економіки є сфера послуг. Адже частка експорту 

послуг Великої Британії в світовому масштабі становить близько 11%. 

Оскільки до референдуму Великобританія була повноправним членом 

ЄС, то в більшості випадків тісна співпраця здійснювалась переважно з 

країнами – учасниками цього союзу. Окрім цього, зовнішньоекономічні зв’язки 

здійснювались з такими країнами, як США, Канада, Японія [1].  

Результати референдуму були наступні: 52% громадян віддали свій голос 

за вихід із ЄС, відповідно 48% прагнули залишитись в його складі. 

Великобританія посідає специфічне місце в складі Європейського Союзу. Це 

зумовлюється тим, що вона входить до складу тих дев’яти країн – учасників, 
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які не належать до Єврозони. Вона відмовилась від вступу до Шенгенської 

зони, у той час, як деякі країни ЄС до неї ввійшли. Країна піддавала критиці 

створення Європейської Прокуратури, тобто в певній мірі відмовлялась від 

взаємодії у сфері юриспруденції та внутрішніх справ. Не можна, не виділити 

незвичну британську позицію у сфері бюджетного регулювання, яка полягає в 

тому, що Великобританія, на відміну від інших країн, прагнула не збільшити 

бюджет ЄС, а навпаки скоротити його. 

Існує безліч причин виходу країни зі складу Євросоюзу. Однак, поміж 

них можна виділити наступні: 

 прагнення Великої Британії в підтвердженні своєї винятковості та 

особливості серед інших країн, безліч громадян притримуються думки, що саме 

їхня країна гідна бути лідером серед інших; 

 інша причина має суто економічний підтекст: країна вважає 

нераціональним та недоцільним постійно здійснювати фінансові інвестиції в 

бюджет ЄС на підтримку країн, які тільки приєдналися до Єврозони; 

 прибічники «брекзиту» вважають, що правильним рішенням буде 

використовувати кошти, призначені для ЄС на власні потреби країни: 

підвищення рівня життя населення та всебічного розвитку;  

 не менш важливою причиною такого рішення є величезний потік 

мігрантів, який супроводжується підвищенням злочинності та збільшенням 

кількості терактів [2]. 

Наслідки цього явища можуть бути абсолютно різні. Процес «брекзиту» є 

довготривалим та покроковим. Вихід країни з ЄС не можливий за декілька днів 

або відразу після рішення громадян. Він супроводжується рядом реформ та 

вимог, як зі сторони Євросоюзу, так і зі сторони країни. «Брекзит» для 

Сполученого Королівства буде породжувати певні наслідки в багатьох сферах. 

Великобританія здійснює великі обсяги постачання продукції, які не 

обкладаються митом, саме в Євросоюз, тому можливі певні зміни в 

торгівельному балансі, які можуть негативно вплинути на рівень ВВП та 

загальний економічний стан країни. Окрім того, країна буде позбавлена 

вільного доступу користування міжнародними угодами, які були укладені за 

сприянням ЄС. Країною буде втрачено всі раніше встановлені привілеї і 

потрібно буде заново вирішувати питання з приводу даних угод, які в 

майбутньому можуть бути не такими вигідними, як були раніше. 

Відбуватиметься скорочення потоку інвестицій, що теж чинитиме згубний 

вплив на економічне середовище. 

Поряд з негативними наслідками «брекзиту» існує позитивний аспект. 

Великобританія перестане бути країною в ЄС, яка постачає більше фінансових 

ресурсів, ніж отримує, за рахунок цього державний бюджет країни поповниться 

значним обсягом коштів [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії є доволі сильною та економічно розвиненою 

країною. Безперечно, країна є важливим постачальником фінансових ресурсів в 

бюджет ЄС. Проте, не слід забувати, що саме з протекторату ЄС 

Великобританія досягла таких результатів в торгівельній сфері. Тому 
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британський «брекзит» є суперечливим та неоднозначним явищем, яке може 

нести позитивні та негативні наслідки, як для самої країни, так і для 

Європейського Союзу. 
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У студентські роки відбувається становлення людини як особистості, 

коли молода особа, пройшовши складний шлях онтогенетичної ідентифікації до 

інших людей, перейняла від них соціально значущі властивості особистості, 

здатність до співпереживання, до активного морального ставлення до людей, до 

самої себе і до природи; здатність до засвоєння ролей, норм, правил поведінки у 

суспільстві, тощо. Потрібно зазначити, що розвиток особистості молодої особи 

нерозривно пов’язаний із формуванням її мислення. Якість життя, стосунків з 

оточенням, способи реагування на обставини буденного життя тощо 

визначаються типом мислення студента. Людина в своєму житті неодноразово 

потрапляє в ситуації, які створюють умови для переживання негативних 

емоцій: образи, сорому, розчарування, туги та ін. Мислення, що дозволяє 

позбутися негативних наслідків емоційного стресу, сприяє саморегуляції та 

усвідомленню людиною різних емоцій, називають саногенним мисленням [3]. 

Від того, як молода людина думає, залежить не тільки результативність її 

діяльності та поведінки, а й ставлення до подій, а в результаті стан душі, 

світовідчуття. Тому актуальним завданням сьогодення є розробка конкретних 

програм формування та розвитку саногенного мислення у підростаючого 

покоління, які сприятимуть гармонізації їхнього саногенного мислення.  

Метою статті є аналіз впливу рефлексивності на формування та 

гармонізацію саногенного мислення студентів.  

Проблемі саногенного мислення присвячені роботи зарубіжних (Р. Бернс, 

К. Бютнер, Д. Джампольскі, М. Джеймс, Д. Джонгвард, Е. Ле Шан, М. Раттер, 
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З. Фрейд, К. Хорні та ін.) та вітчизняних науковців (Ю. Орлов, 

Е. Александровска, А. Добровіч, І. Дубровіна, А. Захаров, М. Козлов, В. Леві, 

В. Семке, М. Тишкова та ін.). Загалом автори у своїх працях звертають увагу на 

окремі форми прояву саногенного мислення, а також конкретні прийоми 

формування його елементів. Оздоровлююче (саногенне) мислення було 

досліджено Ю. Орловим, який зазначає, що мислення має безпосередній вплив 

на емоційно-почуттєву сферу людини. Тому людина має керувати своїми 

емоціями та почуттями через розум, тобто через продуктивне й оздоровче 

мислення. Для саногенного мислення характерний динамізм зв’язку 

особистості зі світом образів, в якому відображуються життєві ситуації. 

Саногенне мислення сприяє розв’язанню психотравматичних ситуацій. Воно 

ґрунтується на свідомій постановці та розгляді, свідомому аналізі власних 

емоцій і емоціогенних факторів, полягає у свідомій саморегуляції власною 

емоційно-вольовою сферою з оздоровчою метою [3]. Кожен студент під час 

навчання неодноразово потрапляє в ситуації, які створюють умови для 

переживання негативних емоцій: розчарування, страху, образи, сорому та ін. 

Одні на тлі справжніх емоцій губляться, стають непрацездатними. Інші вміють 

швидко впоратися з собою, підбадьоритися, знайти гідні орієнтири в житті.  

Спрямованість поведінки студента в напрямку здоров'я (саногенне мислення) 

або хвороби (прояви патогенного мислення) – це вільний вибір особистості, при 

цьому він має усвідомити наявність у себе такого вибору і мати інформацію про 

те, що їй потрібно робити, щоб слідувати саногенній поведінці та бути 

здоровою. Саногенне мислення сприяє подоланню негативних емоцій та 

психічному оздоровленню людини.  

Рефлексивність мислення – це основа його здоров’я, оскільки внутрішній 

діалог дає людині підстави для всіх видів диференційованого і цілісного 

бачення світу.  

У філософії «рефлексія» є форма теоретичної діяльності суспільно-

розвиненої людини, що направлена на обміркування своїх особистих дій та їх 

законів, діяльності самопізнання, яка спрямована на специфіку духовного світу 

людини. Виявлено, що проблема рефлексії у філософії найбільш інтенсивно 

розроблялась у трьох напрямах: під час вивчення теоретичного мислення, 

процесів комунікації, які пов’язані з необхідністю розуміння та координації дій 

учасників самосвідомості [1, 9]. Сучасну спробу визначення рефлексивності на 

системному рівні було здійснено А. Карповим. Він вважає, що рефлексія як 

інтегральна психічна реальність існує у трьох модусах: процесу, стану та 

властивості особистості, а отже рефлексивність повинна бути представлена як 

якісно особлива властивість індивіда. Науковець виокремлює три її форми:  

1) інтроспекція (самокопання), пов’язана із зосередженістю на власному 

стані, власних переживаннях;  

2) системна рефлексія, пов'язана з самодистанціюванням та поглядом на 

себе зі сторони, що дозволяє охопити одночасно полюс суб’єкта і полюс 

об’єкта;  
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3) квазірефлексія, спрямована на об’єкт, що не має відношення до 

актуальної життєвої ситуації і пов’язана з відривом від актуальної ситуації 

буття у світі [2].  

Рефлексивність – властивість особистості, здатність до творчого аналізу 

ситуації, вияв самосвідомості особистості в аналізі проблемних ситуацій [1]. 

Відповідно саногенне мислення базується на свідомому рефлексивному аналізі 

власних емоцій та емоціогенних (стресогенних) факторів та є одним із 

ефективних засобів розв’язування психотравмуючих проблем. Етимологічний 

та лексико-семантичний аналіз поняття «рефлексія» вказує на стійкість змісту 

поняття, не дивлячись на його п’ятивікову історію: reflexio – «звернення у 

минуле», роздуми над змістом, самопізнання, форма теоретичної діяльності, 

принципи мислення, категорія свідомості. Рефлексивність особистості – це її 

здатність до спрямування власної діяльності на саму себе, власні особливості, 

тобто рефлексивність забезпечує особистості можливість самоконструювання, 

саморозвитку, самодетермінації. У цьому контексті важливо звернути увагу на 

ключове значення саногенного мислення в діяльності людини, оскільки за 

Ю. Орловим, роль такого типу мислення саме і полягає у створенні умов для 

досягнення цілей самовдосконалення, гармонії рис, згоди із самим собою і 

оточенням, позбавлення поганих звичок, керування своїми емоціями, контролю 

своїх потреб [3, 141–142]. Рефлексивність може мати не лише конструктивний, 

а й деструктивний характер, наприклад коли у процесі саморозвитку 

особистість викорінює особливості, які заважають успішності її діяльності. 

Саногенне мислення викликає і підтримує в людині стан повного задоволення. 

Тому розглядають можливість навчання саногенному мисленню, де 

відбувається засвоєння принципів здорового мислення. Навчання саногенному 

мисленню дає людині можливість ефективно і безконфліктно досягати успіхів у 

сімейних відносинах, у діловій сфері і ставати благополучною та щасливою 

людиною. Саногенне мислення має на меті позбутися негативних наслідків 

емоційного стресу і вимагає досить високого рівня розвитку психологічної 

культури особистості [2]. У процесі саногенного мислення людина відокремлює 

себе від власних переживань і спостерігає за ними; вона відтворює стресову 

ситуацію в стані душевного спокою та концентрації уваги. Для саногенного 

мислення характерний динамізм зв’язку особистості зі світом образів, у якому 

відображаються життєві ситуації. Основна специфіка саногенного мислення 

полягає в його спрямованості на внутрішній світ людини, на його емоції, 

почуття, переживання (а не на вирішення завдань, які ставить навколишній 

світ). Наприклад, людина може роздумувати над конфліктною ситуацією з 

метою перестати ображатися, або ревнувати, або соромитися, або боятися і т. д. 

Висновки. Таким чином, констатуємо ключову роль рефлексивності у 

процесі формування саногенного мислення особистості студента. Саногенне 

мислення сприяє оздоровленню психіки, зняттю внутрішньої напруги, 

усуненню комплексів, образ чи почуття вини тощо. Саногенно мисляча молода 

особа усвідомлює будову психічних станів, для неї характерним є рефлексія 

мислення, інтроспекція, спокійне міркування над своїм станом, динамізм, 

гнучкість. Саногенне мислення зменшує напруженість, внутрішній конфлікт, 
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попереджує захворювання, зміцнює здоров’я. Таке мислення є одним із 

ефективних засобів розв’язування психотравмуючих проблем, який ґрунтується 

на свідомій їх постановці та розгляді, свідомому рефлексивному аналізі 

власних емоцій та емоціогенних (стресогенних) чинників. 
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Одним із найбільш перспективних напрямів розвитку туристичної галузі 

України є розвиток сільського зеленого туризму. Для цього наша держава має 

всі умови: природні (зокрема різноманітні і мальовничі ландшафти, клімат, 

унікальні природні заповідники), культурні (наявність культурних та 

історичних пам’яток світового значення), етнічні (багаті народні звичаї, 

національна кухня), тощо. 

Важливим фактом, який свідчить про необхідність розвитку даного 

напрямку туризму, є наявність соціально-економічного аспекту. На селі за 

останні два десятки років склалася катастрофічна економічна та демографічна 

ситуація, яка викликана дією наступних чинників: спад сільськогосподарського 

виробництва; зубожіння населення; міграції трудових ресурсів; зниження 

народжуваності; зростання рівня смертності. А окремі населені пункти взагалі 

припинили своє існування. 

Розвиток сільського зеленого туризму дозволяє вирішити, в першу чергу, 

проблему із зайнятістю населення. Однак, основним стримуючим чинником є 

відсутність державного, зокрема правового, регулювання цього виду діяльності. 

Сільський зелений туризм розглядається як відносно новий вид 

діяльності для нашої держави. Хоча історія розвитку його досить довга. Ще в 

кінці позаминулого століття заможні міщани відпочивали та займалися 

творчою працею в маєтках знайомих селян, хоча, звичайно, це явище було 

скоріше стихійним, ніж систематизованим. Сучасний етап розвитку сільського 
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зеленого туризму пов'язаний зі створенням у 1996 році Спілки сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму в Україні як громадської неприбуткової 

організації [1]. 

Нині, за даними Міністерства культури і туризму України, офіційно 

зареєстровано близько трьох тисяч садиб, які надають подібні послуги. 

Розташовані вони, здебільшого, в Карпатському регіоні та на півдні країни, 

хоча останніми роками активний розвиток спостерігається і в інших областях, в 

тому числі на Київщині. Насправді ж, надавати послуги у сфері сільського 

зеленого туризму можуть сільські родини, фермери, лісники, приватні 

підприємці, які мають садиби, облаштовані всіма зручностями. 

Підсумовуючи, можна визначити основні позитивні моменти розвитку 

сільського зеленого туризму, які повинні переконати урядові структури в 

необхідності термінового прийняття законодавчого акту, який би регулював 

цей перспективний вид туристичної діяльності: 

1. Створення робочих місць, зниження рівня безробіття. 

2. Створення нових каналів реалізації сільськогосподарської продукції, 

зокрема, виробленої в особистих підсобних господарствах. 

3. Можливість отримання сільським населенням додаткових доходів. 

4. Розвиток і покращення інфраструктури сільської місцевості 

(благоустрій вулиць, доріг, розвиток комунікацій, тощо). 

5. Збереження та розвиток унікальних народних ремесел. 

6. Підвищення рівня життя населення і подолання бідності. 

7. Популяризація української культури. 

8. Збереження та охорона природи. 

За таких умов розвиток перспективної галузі неможливий без дієвого 

державного регулювання та підтримки. Необхідно крім визначення ряду 

термінів (зелений сільський туризм, сільська садиба, сільський господар тощо) 

визначити цілий ряд умов, які б визначали дозвіл чи заборону на надання 

туристичних послуг.  

Зокрема такі:  

 санітарні умови;  

 вимоги до приміщення (площа, наявність санвузла, електроосвітлення, 

опалення, необхідних меблів, тощо);  

 пожежна безпека;  

 умови харчування;  

 відповідальність господарів.  

Нині туристична діяльність регулюється Законом України «Про туризм» 

[2], в якому сільський зелений туризм визначається як пріоритетний напрям. У 

Законі України «Про особисте селянське господарство» [3] зазначено, що 

можливо використовувати ресурси особистих селянських господарств для 

надання послуг у сфері сільського зеленого туризму. Урядом був затверджений 

План заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-

2010 роки. 

У країнах світу сільський зелений туризм існує не одне десятиліття та 

підтримується та стимулюється на національному рівні. Зокрема, максимально 
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спрощена процедура залучення сільського населення до цієї діяльності та 

запроваджено цілий ряд пільг, зокрема і податкових для господарів зелених 

садиб. Тому доцільно розробити і відпрацювати механізм вітчизняного 

державного регулювання і підтримки цієї сфери з урахуванням досвіду 

зарубіжних країн, зокрема східноєвропейських.  

Наприклад, у Польщі законодавством відмежовується зелений туризм від 

інших видів туристичної і сільськогосподарської діяльності шляхом визначення 

основних понять – «агротуристичні послуги», «селянин (господар)», «сільське 

(селянське) господарство» [4]. Існує система надання податкових пільг 

суб'єктам діяльності у сфері зеленого туризму, зокрема, звільнення від 

оподаткування доходів, які отримані від здачі кімнат особами при визначених 

умовах. В Угорщині не підлягають оподаткуванню особисті доходи від даного 

виду діяльності, якщо річний дохід не перевищує 10 мінімальних місячних 

зарплат, а місце постійного помешкання особи знаходиться у нерухомості, яка 

використовується [5]. В розвинутих європейських країнах (Франції, 

Великобританії, Голландії, Ірландії, Німеччині, Іспанії) сільський туризм 

створює нові робочі місця, приносить реальний дохід регіонам, став головним 

напрямом охорони і відтворення сільських ландшафтів. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що Україні на даному етапі розвитку 

доцільно звернути увагу на досвід правового регулювання сільського зеленого 

туризму в країнах пострадянського та колишнього соціалістичного регіону, 

оскільки доводиться вирішувати спільні проблеми – виведення з кризи аграрної 

сфери, підвищення рівня життя сільського населення та покращення (а в деяких 

випадках і відновлення) інфраструктури села. 

Стосовно розвинутих європейських країн, то головною відмінністю є 

спрямованість правового регулювання не лише на вирішення соціально-

економічних аспектів, але і на покращення стану навколишнього середовища, 

підвищення рівня послуг та отриманню державою доходів від діяльності у 

сфері аграрного туризму. 
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Виконання судового рішення – це невід’ємна складова права особи на 

судовий захист, що охоплює, нормативно визначений комплекс дій, які 

спрямовано на захист та відновлення порушених прав, свобод, законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства та держави. Саме тому 

потрібно вдосконалювати теоретико-правові підходи до визначення стадій 

цивільного процесу, що неодмінно дозволить встановити належний порядок та 

послідовність судочинства, а також забезпечить безумовне виконання рішень 

суду. 

Дослідження проблемних питань відмежування стадій цивільного 

процесу і виконання судових рішень. Також досліджено нормативну базу 

утворення та становлення інституту приватних виконавців в Україні. 

Невиконання судових рішень має негативний вплив як на авторитет 

судової влади, так і України, як держави, яка зобов'язана забезпечити надійне 

функціонування державно-правового механізму, одне із призначень, якого – 

досягнення кінцевої мети правосуддя, яка полягає в захисті прав та інтересів 

осіб та реальному поновленню їх порушених прав.  

Сутність наукових дискусій щодо стадій процесу полягає в тому, що має 

місце ототожнення стадій з процесуальними провадженнями. Слід також 

звернути увагу на те, що, серед правників досягнуто одностайності в  

ототожненні понять «провадження» і «стадія», що неодмінно тягне за собою 

необхідність розгляду процесу виконання рішення як провадження [1, 922]. 

Справедливою, хоча не менш дискусивною є позиція науковців, які 

досліджують проблеми господарського процесуального права. На думку 

Балюка І. А., виконання судових рішень це – стадія господарського процесу, у 

якому спеціальні державні органи здійснюють примусову реалізацію прав 

суб’єктів господарювання, застосовуючи процесуальні форми. Дана стадія 

виконання рішень, на думку вченого, є стадією господарського процесу 

[2,  189]. На підтвердження цієї ідеї, необхідно визнати, що виконавче 

провадження здійснюється виконавцями у тісній взаємодії та під контролем 

суду, при цьому господарський суд бере безпосередню участь у виконанні 

рішення. Неохідно уточнити дане формулювання, оскільки воно датовано 2008 

роком, хоча на сьогодні, у зв’язку зі змінами до законодавства, примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі – 

рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених 
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Законом України «Про виконавче провадження» випадках – на приватних 

виконавців [3]. 

Оскільки судочинство розвивається в певній послідовності, за стадіями, 

то і його стадія розглядається як сукупність процесуальних дій по окремо взятій 

справі, які спрямовані на певну процесуальну мету, що характеризується 

специфічним змістом, широким колом суб’єктів процесуальної діяльності та 

особливим процесуальним й документальним забезпеченням [4, 14–17].  

Ряд вітчизняних учених, також наполягають, що цивільне судочинство 

складається з окремих стадій або частин, що характеризуються сукупністю 

процесуальних правових відносин, дій, та об’єднаних найближчою метою 

[5,  56–58].  

Абсолютно логічно, що і цивільний процес і господарський, власне як і 

адміністративне судочинство, поділяються на стадії, кожна з яких має 

відмінність від інших за своїм змістом та за метою процесуальних дій, що 

вчиняються судом на певному процесуальному етапі.  

Окрема група вчених висловлює переконання, що стадія виконання 

судових рішень у повній мірі відповідає характеристикам стадії процесу, а 

виконавче провадження визначається, як окрема стадія цивільного процесу, 

оскільки застосування норм матеріального права до спірних правовідносин з 

метою усунення порушення прав або інтересів особи не є захистом її прав та 

інтересів [6, 24].  

Досліджуючи дану проблему, автор вивчив думку, що базується на іншій 

науковій позиції. Інша група вчених, погоджуючись з тим, що стадією 

цивільного процесу є сукупність процесуальних дій, які поєднані найближчою 

процесуальною метою, проте, виконання судових рішень не розглядаються, як 

стадія процесу, зокрема, цивільного. Саме тому, науково коректно, для 

позначення процедури виконання рішення юрисдикційних органів, 

застосовувати термін «стадія», оскільки термін «провадження» застосовується в 

результаті термінологічної інерції законодавця [7, 20–23]. На думку автора, є 

сенс підтримати дану позицію в частині того, що процес виконання рішень не 

потрібно розглядати в якості провадження.  

На нашу думку, процес судового захисту прав особи доцільно поділяти на 

три стадії:  

1) правовий захист прав та інтересів особи у суді першої інстанції;  

2) правовий захист прав та інтересів особи під час перегляду рішення;  

3) правовий захист прав та інтересів особи під час виконання рішення.  

Розглянувши теоретичні аспекти проблематики виконання рішень, автор 

дослідив сучасний стан виконавчого провадження та зосередив увагу на тому, 

що протягом 2016–2017 років відбулись суттеві законодавчі зміни щодо 

виконання судових рішень [3]. Дані зміни відбулись без достатньої попередньої 

наукової дискусії, не було здійснено теоретичних обгрунтувань, тому практичні 

працівники сфери виконання рішень виконують свої повноваження, 

стикаючись із чисельними колізіями та прогалинами, які потребують негайного 

нормативного врегулювання.   
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Оновлення українського законодавства, яке врегульовує інститут 

виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), 

обумовило появу нової правової категорії суб’єктів процесу – приватних 

виконавців [3]. Відсутність наукових досліджень правового статусу приватних 

виконавців та коректного тлумачення їх прав та обов’язків, актуалізує питання 

щодо аналізу їх правового положення в правовідносинах з примусового 

виконання рішень.  

Висновки. Проведене дослідження теоретичних та правових засад 

діяльності інституту приватних виконавців, дає змогу зробити висновок, що на 

сучасному етапі він є комплексним правовим інститутом, що має особливий 

організаційний порядок формування, власну структурну надбудову у вигляді 

Асоціації приватних виконавців та кваліфікаційної комісії, а також 

адміністративно-територіальні межі здійснення діяльності на закріплених 

виконавчих округах. Зважаючи на незначний час діяльності приватних 

виконавців в Україні, необхідно визнати, що впровадження комбінованого 

механізму примусового виконання судових рішень та рішень інших органів 

(посадових осіб) є розумним та далекоглядним кроком, оскільки конкуретність 

на ринку послуг, беззаперечно призводить до підвищення їх якості. 

Законодавець, довіривши приватним виконавцям надважливу сферу 

адміністративно-процедурної діяльності, здійснив сміливий крок в напрямку 

підвищення соціально-правового статусу особи у здійсненні правовідносин. 

Для України це є незвичайним досвідом, оскільки за попередню історію 

держави не було прикладів примусового виконання рішень органів влади 

приватними особами, хоч і наділеними відповідними повноваженнями та 

статусністю.  

Альтернативне функціонування приватного та державного інститутів 

примусового виконання може стати започаткуванням процесу звільнення від 

корупції даної сфери, оскільки суть діяльності приватного виконавця полягає в 

максимальному вирішенні інтересів стягувача.  
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Питання про сутність поняття життя та життєвого шляху здавна було 

одним із ключових у спробах людини зрозуміти оточуючий світ і себе. У 

дослідженні цього питання зосереджені фундаментальні інтереси філософії, 

соціології, психології, антропології та інших наук. Для сучасної науки питання 

життєвого шляху є одним із центральних. Це зумовлене тим, що в наш час 

швидкозмінні умови суспільного життя, велика кількість соціальних змін і криз 

вимагають від людини вибору правильної життєвої лінії, яка сприяла б 

збереженню цілісності її внутрішнього світу і досягненню нею самореалізації та 

самоактуалізації. Проте тільки розуміння сутності питання життєвого шляху 

може дати владу над ним. Особливого значення при розробці проблематики 

життєвого шляху набувають категорії «життєва перспектива», та «життєвий 

досвід». Питанням життєвої перспективи, як цілісної картини майбутнього у 

складному суперечливому взаємозв’язку програмованих і очікуваних подій, 

займалося багато дослідників. Проте механізми та чинники впливу життєвого 

досвіду особистості в юнацькому віці на побудову нею перспективи власного 

життя ще й досі не є достатньо вивченими. 

Метою нашого дослідження є теоретичний аналіз категорії життєвого 

шляху особистості в юнацькому віці, визначаються основні її складники. 

Життєва перспектива – це цілісна картина майбутнього, яка формується у 

складному суперечливому взаємозв’язку очікуваних і планованих подій, 

розглядається в єдності ціннісно-смислових й організаційно-діяльнісних 

аспектів, де істотними є активність особистості, усвідомлене та реалістичне 

ставлення до побудови планів на майбутнє. Поняття перспектива (від лат. – 

«ясно бачу») застосовується у значеннях, які мають спільне походження: плани, 

види на майбутнє. Життєва перспектива визначається як образ бажаного чи 

усвідомлюваного особистістю свого майбутнього життя як можливого, за умов 

досягнення певних цілей [3, c. 141]. Життєва перспектива тісно пов’язана з 

психологічним минулим і теперішнім особистості, оскільки формується на тлі 

минулих досягнень, з одного боку, і задає основні орієнтири діяльності людини 

– з іншого. Життєва перспектива – це потенційна можливість розвитку 

особистості, неминучість певних змін у майбутньому житті. Тобто особистість 
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активно впливає на обставини власного життя, здійснює вчинки, здатні змінити 

життєві перспективи. Разом із тим відсутність перспектив – це несприятливі 

умови для самовияву. На кожному етапі життєвого шляху доцільними є 

змістові реалістичні перспективи, що відповідають попередньому рівню 

досягнень, особливостям віку, потенційним можливостям людини. Реальні 

перспективи потребують розуміння тієї життєвої ситуації, яка на сьогодні 

склалася, свого місця у ній, власного вчинкового потенціалу, найближчих цілей 

[1, с. 87]. Виходячи з аналізу науково-психологічних підходів, ядро життєвої 

перспективи складають: життєві цілі, плани, програми й ціннісні орієнтації 

особистості. На основі аналізу й узагальнення ідей плеяди вітчизняних і 

зарубіжних дослідників Є. Головаха [2, с. 256] виокремлює параметри, 

вимірювання яких дозволяє оцінювати майбутню часову перспективу як 

сприятливий чи негативний фактор розвитку особистості та її життєвого шляху. 

За основні параметри взято глибину, реалістичність, диференційованість, 

оптимістичність, узгодженість перспективи. Щодо феномена уявлень про 

життєві перспективи, ми вважаємо, що значущою для вибудовування людиною 

образу свого майбутнього є специфіка системи ціннісних орієнтацій, які 

складають ядро життєвої перспективи. Можна припустити, що ціннісно-

смисловий компонент є особливим у структурі уявлень про життєві 

перспективи особистості. Зауважимо, що життєва перспектива – це динамічний 

образ майбутнього, не раз і назавжди обрана стратегія поведінки. Кожному 

якісно новому етапу життєвого шляху повинен відповідати специфічний зміст 

перспективи, в якій одні компоненти зберігають послідовність, а інші – 

відображають реальні зміни в довкіллі й власне людині. Конкретний зміст 

життєвої перспективи стає найвагомішою змістовою характеристикою даного 

етапу життєвого шляху. Перехід до нового його етапу пов’язаний з 

необхідністю корекції чи суттєвої реконструкції життєвої перспективи з 

урахуванням соціальних, біологічних і психологічних особливостей наступного 

вікового періоду [3]. Життєва перспектива, як елемент суб’єктивної картини 

життєвого шляху особистості, є складною ієрархічною системою, що регулює 

початок життєдіяльності, й структурними одиницями якої вважають ціннісні 

орієнтації, життєві цілі, програми, плани, а також емоційну, когнітивну й 

поведінкову складові. плануючи своє майбутнє, намічаючи конкретні події – 

цілі та плани, людина виходить передусім із певної ієрархії ціннісних 

орієнтацій, тобто система ціннісних орієнтацій особистості складає змістовий 

бік життєвої перспективи і може розглядатися як її визначальний компонент. 

Життєва перспектива відкривається тому, хто сам у цьому створив систему 

певних життєвих відносин, систему опор, які мають всезростаючу цінність. 

Сукупність цих відносин і є життєвою позицією, яка цілісним чином і визначає 

майбутнє особистості. Досягнення життєвих рубежів сприяє і досягненню 

життєвих цілей, що певним чином гарантує майбутнє. У формуванні життєвої 

перспективи юнаків велике значення відіграє активність особистості в усіх 

проявах життя. Активність виступає як потреба в діяльності і визначає цілі, 

напрям, мотиви, а також є джерелом пробудження в людині її потенціалу. Існує 

підхід Т. Березіної до вивчення життєвих перспектив, що базується на 
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типологічному принципі. У ньому передбачається, що не всі типи особистостей 

мають розвинену інтелектуальну здатність передбачення, прогнозування 

майбутнього. Вченою була виявлена і емпірично доведена гіпотеза про 

існування трьох типів життєвих перспектив [1, с. 199]: 

1. Когнітивна перспектива, коли особистість здатна свідомо і досить 

детально будувати життєві плани, структурувати майбутнє, бачити свої 

перспективи і себе в майбутньому.  

2. Особистісно-мотиваційна – коли відсутній когнітивний план або навіть 

які-небудь чіткі уявлення про майбутнє, однак мотивація досягнення створює 

могутню спрямованість особистості в майбутнє і певну гарантію її реалізації. 

Вона являє собою цілісну готовність до труднощів, навіть до невизначеності, 

що розходиться з власне когнітивним планом.  

3. Життєва перспектива створюється попереднім життям, коли вже 

досягнута особистісна життєва позиція дає особистості потенціал, пріоритети, 

які гарантують успішне майбутнє. Остання перспектива може бути пояснена в 

категоріях «рівня», досягнутого на цей момент, який тим самим забезпечує 

успішність у майбутньому. Життєва перспектива, це реальний життєвий 

потенціал особистості, закладений її минулим досвідом, рівнем її розвитку, її 

здібностями, що й становить реальну рушійну силу, гарантуючи успішність її 

майбутнього. Життєва позиція може безвихідною, така позиція здатна закрити 

особистості можливість її руху в майбутнє (навіть при наявності когнітивної 

перспективи та мотиваційної готовності), особливо у осіб, які переживають 

кризу. В інших випадках вона відкриває новий рівень можливостей, які людині 

залишається тільки реалізовувати, втілити у формах життя. Під життєвою 

позицією та її рівнем мається на увазі отримана освіта, рівень професіоналізму, 

соціальний статус і ряд інших пріоритетних соціальних позицій, а також її 

особистісні досягнення, перш за все особистісна зрілість, багатство опанованих 

життєвих взаємин [1, с. 235]. 

Висновки. Життєва перспектива – це цілісна картина майбутнього, що 

знаходиться у взаємозв'язку програмованих і очікуваних подій, від яких 

залежить соціальна цінність та сенс життя особистості. Життєві перспективи, їх 

чітке усвідомлення, їхня дальність, надійність визначаються професійним, 

сімейним і віковим самовизначенням особистості у житті, яке залежить від неї, 

від її життєвої позиції, від її соціально-психологічної і соціальної зрілості та 

активності. Життєві перспективи тісно пов’язані з плануванням особистісного 

часу. Так, особистість будує ближні, середні та дальні життєві плани. 

Структурними одиницями життєвої перспективи є ціннісні орієнтації, життєві 

цілі та плани. Наявність життєвої перспективи є необхідною умовою цілісності 

життєвого шляху людини, адже вона спрямовує її життя, надає йому повноти й 

осмисленості, дозволяє у найскладніший кризовий період себе реалізовувати. 
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Актуальність теми зумовлена необхідністю формування демократичного 

суспільства з соціально-орієнтованою ринковою економікою. У сучасному 

суспільстві в більшості країн світу панує соціально-орієнтована ринкова 

економіка [1]. Даний тип економіки представляє собою найвищу стадію 

розвитку класичної ринкової економіки, тому виникає потреба дотримання 

умов становлення, впровадження, розвитку та повноцінного функціонування 

даного типу економічної системи.  

Соціально-орієнтована економіка – це така модель організації 

суспільного виробництва, яка є найефективнішою для ринкового механізму та 

орієнтується на досягнення справедливості та рівності. Така економіка 

передбачає економічну систему, де ефективно поєднані ринкові методи 

господарювання національної економіки з її соціальною спрямованістю. Цей 

тип економіки є найбільш привабливий для будь-якої держави, адже він 

найближчий до реалізації ідей добробуту, рівності та справедливості.  

Історія свідчить, що засновниками соціально-орієнтованої економіки 

стали соціалісти-утопісти Т. Мор і Т.Кампанелла. Однією з перших сучасних 

моделей соціально-орієнтованої ринкової економіки є формування німецькими 

дослідниками напряму «Соціальне ринкове господарство».  

Втілена у Німеччині соціально-орієнтована ринкова модель стала 

успішною передусім унаслідок того, що ті форми організації виробничих 

відносин, які формувались у цій державі, відкривали найбільш широкий простір 

для розвитку продуктивних сил в їх сучасному стані. Це стало основною 

причиною здобутків соціально-економічного розвитку даної країни.  

Наступним прикладом втілення механізму соціально-орієнтованої 

економіки, де держава приймає активну участь у вирішенні соціальних проблем 

стали Норвегія, Фінляндія та Швеція. Особливий акцент в економічній політиці 

цих держав сфокусовано навколо забезпечення високого рівня життя 
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населення. Доступ до соціальних благ здійснюється за рахунок потужних 

перерозподільчих процесів, за функціонування яких відповідає держава. Через 

бюджет країни перерозподіляється більше половини внутрішнього валового 

продукту, це говорить про те, що держава має великий вплив і контролює будь-

яку діяльність в середині  країни. Також важливим і характерним є досягнення 

соціального партнерства між власниками засобів виробництва і найманими 

виробниками. Навіть за цих умов держава постійно здійснює пошук нових 

шляхів забезпечення соціальної солідарності в суспільстві. Зрозуміло, що ці 

країни зацікавлені у добробуті не лише окремих осіб, а й усієї громади [2]. 

Ідея соціально-ринкової економіки є ідеалом комфортного і 

забезпеченого життя людей, разом з цим є носієм факторів, які позитивно 

впливають на високий розвиток країн. Головним орієнтиром в такій 

економічній системі є людина зокрема та суспільство загалом. 

Позитивною стороною соціально-орієнтованої економіки є зменшення 

рівня нерівномірності розподілу доходів, що реалізується через механізму 

перерозподілу доходу через державний бюджет та ефективну фіскально-

податкову політику [3]. 

Для становлення та закріплення соціально-орієнтованої економіки в 

Україні необхідно виконання та дотримання таких умов, як становлення та 

зміцнення різних форм власності, формування ринкової інфраструктури, 

забезпечення економічної свободи та розвиток конкурентного середовища. 

Також важливими умовами переходу України до соціальної економіки є 

формування механізму вільного ціноутворення, забезпечення державного 

регулювання економіки, підвищення рівня соціальної відповідальності, 

зменшення тіньового сектора економіки [4, с. 557].  

Отже, перехід України до соціально-орієнтованої економіки сприяло б 

вирішенню соціально-економічних проблем населення та урівноваженню в 

механізмі отримання та перерозподілу доходів громадян. У центрі такої 

економіки знаходиться людина з її інтересами та потребами. Для становлення 

та закріплення такої економічної системи слід спиратися на сучасні світові 

досягнення та розробити стратегію формування та розвитку соціально-

орієнтованої економіки країни.  
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Динаміка сучасного ділового світу висуває все більш жорсткі вимоги до 

учасників фінансового ринку, де стрімке зростання сфери фінансових і 

банківських послуг останнім часом значно посилило конкуренцію. Нові умови 

діяльності вимагають від банківських установ не тільки активного 

використання традиційних банківських рішень, а й упровадження передових 

досягнень науково-технічного прогресу та їх реалізацію у сфері банківського 

обслуговування на основі інформаційних технологій. Останні набувають 

важливого значення, адже поряд з глобалізацією входять до ряду чинників, що 

зумовлюють процеси побудови цифрової економіки в країнах світу, 

цифровізацію фінансового сектору і розвиток цифрової фінансової 

інфраструктури. Такі процеси закономірно відображаються на тенденціях і 

стратегіях роздрібного банківського бізнесу. 

Сучасні аспекти передумов і проблемні питання поширення процесів 

цифровізації фінансового сектору та банківського бізнесу досліджують у своїх 

публікаціях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як І. Балабанов, О. Вовчак, 

О. Гордеєв, С. Єгоричева, О. Єсіна, Б. Коен, Л. Кох, О. Лаврушін, Л. Лямін, 

В. Міщенко, Н. Пантєлєєва, М. Ребрик, П. Ревенков, П. Роуз, Дж. Сінки, 

Б. Фрідмен, О. Чуб та інші. Поряд з цим динаміка та інноваційність цих 

процесів потребує поглиблення досліджень. 

Метою роботи є дослідження сучасних трендів роздрібного банківського 

бізнесу в умовах поширення цифровізації фінансового сектору і розвитку 

фінансової інфраструктури цифрової економіки. 

Світова фінансова криза 2007-2008 рр. визначила для банківських установ 

три основних тренди на тривалий посткризовий період відновлення, а саме – 

скорочення витрат, ефективність і конкурентоспроможність. На сьогодні можна 

стверджувати, що ці тренди не втратили актуальність. Банки продовжують 

скорочувати операційні витрати, а також приділяти увагу інвестиціям і 

інноваціям. 
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Судження стосовно сучасних тенденцій розвитку роздрібного 

банківського бізнесу повинно спиратись на достовірний і ґрунтовний 

інформаційний базис. Зокрема, таким можуть слугувати різноманітні аналітичні 

дослідження, опитування представників банківської спільноти, професійні 

конкурси і номінації.  

Так, достатньо широко відомою є програма міжнародного визнання 

інноваторів банківської індустрії BAI Global Innovation Awards, яка 

проводиться вже декілька років поспіль. Аналіз інноваційних розробок банків 

країн світу протягом 2013–2016 рр.  показав, що радикальні фінансові інновації 

змінили свій характер і переважно засновані на цифрових технологіях [1].  

У 2018 р. програма продовжує акцентувати увагу на цифрових 

технологіях. Поряд з традиційними категоріями серед номінацій цього 

конкурсу визначено інновації запровадження технологій аналізу даних, 

штучного інтелекту, машинного навчання в банківських продуктах і послугах, а 

також інноваційні підходи в технологіях їх продажів. Це, на нашу думку, 

зумовлено тим, що сьогодні зростають вимоги клієнтів до персоналізації. 

Клієнти все більш бажають мати різноманітний набір вільного вибору каналу 

(платформи), порядку і часу доставки та / або отримання  банківських 

продуктів і послуг залежно не стільки від виду останніх, скільки від їх власних 

бажань і уподобань. Тому банківські установи, спираючись на цифрові 

технології, прагнуть знайти або сформувати широкий спектр так званих 

«сенсорних точок» (touchpoint) для охоплення клієнтів, які дійсно відкриті та 

сприймають бренд банку. Ця концепція заснована на виявленні таких 

сенсорних точок, які найбільш впливають на прийняття рішення клієнтом, 

дозволяють будувати з ним нові, більш інтегровані відносини. Кожна сенсорна 

точка є одночасно і джерелом даних для бізнесу, і потенційним джерелом 

конкурентних переваг. Спираючись на них формуються сучасні ефективні 

маркетингові стратегії [2].  

Розглянемо основні цифрові тренди роздрібного банківського бізнесу 

(табл. 1). Бачимо, що протягом 2016–2018 рр. незмінними залишаються такі 

тренди: підтримка та покращення багатоканального обслуговування клієнтів 

банку; злагоджена взаємодія з клієнтом на всіх етапах купівельного циклу; 

розширення партнерства між банками та Fintech-компаніями; розвиток 

цифрових платежів; відповідність новим нормам регулювання; дослідження 

передових технологій. Поряд з цим, варто зазначити, що в означених трендах 

спостерігається динаміка внутрішніх позитивних зрушень. Так, злагоджена 

взаємодія на всіх етапах купівельного циклу передбачає не тільки 

супроводження клієнта та спрощення цього процесу, а формування та 

використання його досвіду як користувача банківських послуг загалом і 

цифрового та / або мобільного досвіду зокрема. Це дозволяє розробляти нові 

продукти, а, у подальшому, будувати нові відносини з клієнтом. Змінюється 

маркетингова стратегія, адже розвиток купівельної поведінки клієнта спонукає 

запроваджувати цифровий маркетинг для отримання важливої інформації про 

нього на самому початку купівельного циклу, потім – контекстуальний 

маркетинг для зміцнення його прихильності до бренду. 
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Іншим цифровим трендом, який, на нашу думку, заслуговує на увагу є 

відкритий банкінг. Тривалий час банки вважались достатньо закритими та 

консервативними установами. Проте, поширення цифровізації банківської 

сфери та зростання конкуренції з боку небанківських фінансових установ і 

високотехнологічних Fintech-компаній зумовлює за необхідне стати більш 

зручними, зрозумілими та корисними клієнтам. Відповідаючи на вимогу часу, 

до банків починаючи з 2018 р. висувається вимога відкрити API (application 

programming interface) для третьої сторони, яка у свою чергу буде розробляти та 

пропонувати нові сервіси. API-інтерфейси є шлюзами для інноваційних рішень, 

які еволюційно будуть розвиватись за такими типами: приватні API-інтерфейси 

– належать банківській установі та підвищують її ефективність; партнерські 

API-інтерфейси – розширяють канали обслуговування, перелік продуктів і 

послуг; відкриті API-інтерфейси – відкритість бізнес-даних для третьої сторони, 

яка може не мати офіційних ділових відносин з банком [4].  

Таблиця 1 

Цифрові тренди роздрібного банківського бізнесу 

2016 2017 2018 (прогноз) 

1. «Платформізація» 

банківських послуг 

1. Злагоджена взаємодія з 

клієнтом на всіх етапах 

купівельного циклу (54%) 

1. Злагоджена взаємодія з 

клієнтом на всіх етапах 

купівельного циклу (72%) 

1. Злагоджена взаємодія з 

клієнтом на всіх етапах 

купівельного циклу 

2. Використання великих 

даних, штучного 

інтелекту та розширеної 

аналітики (53%) 

2. Розширення 

використання даних і 

розширеної аналітики 

(51%) 

2. Отримання користі з 

великих даних 

3. Підтримка інтегрованого 

багатоканального 

надання послуг (45%) 

3. Покращення 

багатоканального 

надання послуг (32%) 

3. «Опти-канальний» підхід 

надання послуг 

4. Тестування інтерфейсу 

прикладного 

програмування (API) 

відкритого банкінгу 

(32%) 

4. Реалізація Європейської 

директиви PSD2  та 

правил відкритого 

банкінгу (Open Banking 

API ) (31%) 

4. Розвиток цифрових 

платежів 

5. Партнерство між банками 

та Fintech-компаніями 

(29%) 

5. Партнерство між банками 

та Fintech-компаніями 

(28%) 

5. Впровадження інновації 6. Розвиток цифрових 

платежів (29%) 

6. Розвиток цифрових 

платежів (22%) 

6. Дослідження передових 

технологій 

7. Відповідність новим 

законодавчим нормам 

(18%) 

7. Зміни в регулюванні,  

комплаєнс контроль 

(22%) 

7. Поява нового типу банків 8. Дослідження передових 

технологій (11%) 

8. Дослідження передових 

технологій (20%) 

8. Пошук нових талантів 9. Поява нового типу банків 

(10%) 

9. Конкуренція з новими 

учасниками ринку (11%) 

9. Відповідність новим 

законодавчим нормам і 

зміні ставок 

10. Інвестиції в інновації 

(9%) 

10. 10. Тестування блокчейн 

технологій (10%) 

Джерело: сформовано автором за матеріалами [3, 4, 5] 
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Такий підхід відкриває клієнту нові можливості вибору оптимальних для 

нього банківських продуктів і послуг, маючи при цьому повну інформацію від 

усіх учасників ринку. Серед проблемних питань впровадження цього підходу 

важливими є забезпечення ідентифікації та безпеки, а також необхідність 

розробки та прийняття єдиних стандартів відкритих API для всіх банків на рівні 

окремої країни, співдружності та світу. Зокрема, Європейська платіжна 

директива (PSD2) зобов’язує нормативно врегулювати та відкрити API всі 

країни-члени Євросоюзу.  

Отже, роздрібний банківській бізнес визначив серед головних пріоритетів 

орієнтованість на цифрові технології.  Поряд з цим, варто зазначити, що 

відносна сталість цифрових трендів може свідчити про приховану проблему – 

темпи змін занадто повільні, а зусилля спрямовуються переважно на цифрове 

переозброєння, ніж пошук нових підходів і засобів реалізації власної 

спеціалізації та створення нових цінностей для клієнтів. 
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Наразі, національну економіку кожної країни, особливо ту, що 

розвивається, можна охарактеризувати участю в інтеграційних і 

глобалізаційних процесах. Проте традиційна економіка уже не задовольняє усі 

бажання суспільства, адже новітні технології проникнули в усі сфери 
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життєдіяльності. Їй на допомогу приходить цифрова економіка, яка потребує 

добре налагодженого і регульованого фінансового сектору. 

Щодо можливостей розвитку інтернет-економіки в нашій державі, то 

вони значною мірою залежать від пристосування законодавства України до 

головних стандартів Європейського союзу. Ставши повноцінним членом ЄС, 

Україна матиме можливість приєднатися до Єдиного цифрового ринку, 

створення якого – є одним з найперших завдань Європейської комісії. Але слід 

взяти до уваги той факт, що за рівнем використання цифрових технологій, 

Україна  значно поступається розвинутим країнам. Зокрема, наша держава 

займає останні позиції в Європі за рівнем проникнення Інтернету [1]. 

Сучасні фінансові ринки функціонують в умовах глобалізації і 

формуються під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. До того ж, 

банківська галузь одна з перших, хто почав використовувати ІКТ [2]. Тому не 

дивно, що з’явилися нові елементи фінансового сектору, такі як міжнародний 

ринок платіжних послуг, система електронних грошей, ринок цифрових валют і 

навіть віртуальні банки. Класичні форми фінансової системи перетворюються у 

цифрові. Для прикладу, фінансові посередники почали діяти як фінансово-

технічні компанії і міжнародні системи електронних грошей, платіжні 

інструменти функціонують у вигляді операторів мобільного зв’язку і платіжних 

сервісів ІТ-платформ, а ринок грошей взагалі інтегрувався у ринок цифрових 

валют. 

Нині, можна простежити тенденцію банківських установ до все частішого 

використання новітніх сервісів. «Нетрадиційні» банки  приділяють велику 

увагу мобільним додаткам і використовують різноманітні системи на основі 

соціальних медіа. Більшість банкірів стверджують, що в майбутньому клієнт 

зможе взяти кредит лише одним дотиком до екрана телефону, а будь-який 

мобільний пристрій стане засобом доступу, зберігання й переказу коштів. 

Слід приділити увагу такому елементу цифрової економіки у межах 

фінансово-кредитної системи, як віртуальні банки. Основною їх відмінністю від 

звичайних банків є  – здатність швидко реагувати на вимоги клієнтів і зміни 

ринку загалом. За своїм значенням, це фінансові посередники між клієнтом і 

традиційними банками або ж фінансовими компаніями. Вони пропонують 

фінансові послуги через цифрову мережу в режимі реального часу. Віртуальні 

банки спочатку з’явилися в ЄС та США, а потім в інших розвинутих країнах 

світу [3]. Але Україна теж прийняла цей виклик. Яскравим прикладом є 

Monobank, який запустив екс-директор з інформаційних технологій 

«ПриватБанку» Дмитро Дубілет [4]. Цей віртуальний банк призначений 

виключно для мобільних пристроїв, а стандартні відділення замінені 

спеціальною платформою на смартфонах, яка обслуговує онлайн-користувачів. 

Електронні платіжні системи прийшли на зміну застарілим 

розрахунковим послугам. Вони дають змогу надзвичайно швидко проводити 

операції з відповідними заощадженнями коштів в умовах реального часу і 

мають досить надійну систему захисту [5]. Роль цифрових платіжних засобів на 

міжнародному ринку невпинно зростає, при цьому велику заслугу мають ринки 

країн, що розвиваються. Нині, в більшості країн такі сервіси вважаються 
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найбільш безпечним способом оплати. В Україні теж є значні можливості 

користування електронними гаманцями та цифровими валютами. Зокрема, 

«ПриватБанк» запустив NFC-гаманець для швидкої оплати за допомогою 

смартфонів, «ОщадБанк» теж дав можливість своїм клієнтам здійснювати 

безконтактні платежі з мобільним платіжним додатком «Ощад Pay» [6]. Досить 

вагомим недоліком у використанні гаманців є те, що не на всіх пристроях 

можна користуватися цими платіжними додатками. Наприклад, система iOS у 

зв’язку з досить закритою внутрішньою політикою не підтримує дану 

технологію. 

До інноваційних технологій банківського маркетингу відносять : 

інтернет-банкінг, створення електронних відділень самообслуговування 

(офісів) тощо. В Україні активно розвивається мобільний банкінг, якщо 

фінансова система сприятиме його широкому застосуванню, то цілком 

можливо, що в найближчому майбутньому ця послуга перетвориться на 

головний фінансовий сервіс. 

Також новітнім сервісом банківських послуг стає опція перевірки й 

контролю фінансових витрат, яку пропонують фінансово-технічні компанії. А в 

наслідок широкого доступу суспільства до фінансових сервісів, з’явилися нові 

форми інвестування: краудфандинг і краудінвестинг. Вони з блискучим 

успіхом використовуються в багатьох країнах, особливо в США. Проте, норми 

законодавства нашої держави не містять визначень прав та обов’язків суб’єкті 

відносин, що виникають при крауд- фандингу / інвестингу. Тому такий вид 

залучення фінансування в систему Інтернет поки що розвивається в Україні 

вкрай повільно. 

Варто підкреслити, що в Україні інтернет-економіка знаходиться тільки 

на початковому етапі свого становлення, саме тому і існує багато викликів, які 

суспільство повинне подолати для її розвитку і вдосконалення. На нашу 

думку,для того, щоб Україна могла йти в ногу з іншими державами і на гідному 

рівні представляти свої можливості цифрової економіки, законодавство 

повинне контролювати прозорість, інновації і широкий доступ фінансового 

сектору. Тобто, одним з головних завдань є – забезпечення загальнодоступності 

банківських цифрових сервісів. Прозорість, у свою чергу, сприятиме зростанню 

довіри користувачів до фінансово-кредитної системи. 

Розвиток цифрової економіки має безліч переваг. Серед них: полегшення 

у процесі ведення бізнесу, створення кращих умови для життя людей, 

зменшення витрат часу на здійснення банківських операцій і т.д.  

Якщо оцінювати можливості України, то держава багата на 

висококваліфікований людський капітал. Правильно використовуючи свої 

ресурси, країна спроможна зайняти одну з основних позицій у галузі 

інформаційно-телекомунікаційних технологій у Європі і навіть бути 

експортером власних інтернет-продуктів. Перший крок у цьому напрямку  

Україна вже здійснила, коли у 2015 році приєдналася до Декларації першого 

засідання міністрів «Східного партнерства ЄС» з питань цифрової економіки 

[7]. 
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Можна зробити висновок, що широке використання інтернет-економіки 

дасть змогу ефективніше вирішувати економічні проблеми окремої країни і 

світу в цілому, а певні галузі зможуть знайти вихід з кризового становища за 

допомогою цифрових сервісів значно швидше. Україна ж матиме можливість 

сформувати стабільніше політичне середовище і здійснити прорив до 

соціального і економічного покращення. 
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У сучасному світі частка традиційної економіки постійно зменшується, а 

цифрової – збільшується, тим самим надаючи могутні переваги для країн та 

бізнесу. Нині цифрова економіка є акселератором соціально – економічного 

життя суспільства, оскільки вона здатна стрімко підвищити ВВП будь-якої 

країни. У найближчому майбутньому цифрова економіка здатна витіснити 

реальну і забезпечити новий рівень життя, відкрити споживачеві можливість 

швидкого доступу до найрізноманітніших, якісно нових товарів та послуг.  

В економічній літературі [1, с. 107] цифрову економіку визначають як:  

– економіку, яка заснована на переважному застосуванні цифрових 

технологій; 

– економічні процеси, що протікають незалежно від реального світу, 

товари та послуги є «електронними»; 
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– трансформацію всіх сфер економіки, шляхом перенесення 

інформаційних ресурсів та знань на комп’ютерну платформу з метою їх 

застосування на такій платформі в майбутньому. 

Цифрова економіка тісно пов’язана з інформаційними технологіями на 

основі віртуального світу та штучного інтелекту. Вагома особливість цифрової 

економіки – це зв’язок на вимогу, адже вона передбачає не продаж товарів і 

послуг, а доступ до них саме тоді, коли з’являється в цьому потреба.  

Отримання замовлень відбувається он-лайн, але їх виконання – оф-лайн. 

Загальновідомо, що технологічні зміни справляють вагомий вплив на 

економічний розвиток будь-якої країни. Результати від цифрових 

трансформацій – це стрімке зростання економіки, бізнес-діяльності, притік 

нових інвестицій тощо. Водночас впровадження цифрових технологій 

супроводжується і певними викликами та загрозами, які повинні подолати 

суспільство та економіки світу для вдалого впровадження цифровізації. 

Погоджуємося з думкою авторів [2–3], що недоліками цифрової 

економіки є: 

– наявність таких форм руху капіталу, які дозволяють створювати 

гігантські фінансові піраміди, також можливість з великою швидкістю 

виробляти спекулятивні угоди з товарами, грошима, цінними паперами;  

– поява нових процесів, які складно піддаються контролю і вкрай 

негативно позначаються на різних сторонах економічного та соціального життя 

суспільства; 

– асиметричність ринку, коли продавець знає про товар значно більше, 

ніж покупець, але при цьому пропозиція значно перевищує попит. Для 

досягнення симетричності віртуального ринку потрібно знайти способи, які 

компенсують таку розбалансованість, наприклад, забезпечити наявність: 

додаткових джерел інформації про товари і продавців; ефективну роботу 

системи поручительства і гарантій;  

– підвищений ступінь конкуренції між її суб’єктами; 

– низький рівень безпеки електронних операцій, широкі можливості 

усякого роду шахрайства; 

– здійснення різноманітних операцій «заочно», внаслідок чого можлива 

поява нових ризиків;  

– «відрив» електронних грошей від реальної економіки і фінансового 

сектора. «Віртуальність» електронних грошей передбачає можливість щодо 

швидкої зміни їх додаткових властивостей, які можуть до того ж швидко 

змінюватися, і залежно від обставин, що також справедливо і щодо 

електронних платіжних систем; 

– зниження продуктивності праці від впровадження нових технологій;  

– зміни в регіональній структурі розміщення продуктивних сил, 

необхідній освіті та кваліфікаціях персоналу, інфраструктурі; 

– скорочення чисельності працюючих, зокрема високооплачуваних та 

низькокваліфікованих працівників; 

– зростання технологічного безробіття; 
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– тимчасове зростання нерівномірності в розподілі доходів на період 

підвищення кваліфікації працюючих до потрібного рівня кваліфікації. 

Підкреслимо, що цифрова економіка несе з собою виклики та загрози, які 

напряму пов’язані з її особливостями та характеристиками. Так, наприклад, 

розширення спектру та індивідуалізації цифрових послуг призводить до того, 

що контроль в сфері цифрових сервісів знижується, а можливості шахрайства 

збільшуються. Значним є ризик витоку інформації, тому потрібно створити 

належний рівень захисту, виділивши додаткові інвестиції в інформаційну 

безпеку. «Заочність» виконуваних операцій передбачає те, що оформлення 

покупок здійснюється через вивчення товару на екрані монітора. Цілком 

можливо, що отриманий реальний предмет буде відрізнятися від віртуального 

образу. Ризик продавця полягає в тому, що товар може бути не сплачено 

покупцем або буде повернено продавцю. 

Перелік недоліків цифрової економіки є значним, що змушує суспільство 

задуматись про доцільність швидкої та необдуманої цифровізації. Адже 

наслідки зростання безробіття можуть стати фатальними для країн. І в першу 

чергу суспільство та економіка має бути готовою до таких змін. 

Отже, проаналізувавши виклики та загрози цифровізації економіки, 

можна зробити висновок, що компоненти цифрової економіки потрібно 

залучати поступово, оскільки можна зіткнутися з досить негативними 

сторонами цифровізації.  

Вважаємо, що в будь-якій країні світу має бути певне підґрунтя для 

успішного застосування нових «цифрових» технологій, а саме:  

– нормативно-правова база, яка б сприяла конкуренції і виходу на ринок 

новим «цифровим» підприємствам, заохочувати фірмам використовувати 

цифрові технології для інновацій;  

– навички, необхідні працівникам та бізнесменам для вдалого 

використання можливостей цифрових технологій;  

– ефективні та підзвітні інститути, які використовують Інтернет для 

розширення можливостей суспільства.  
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Перші проекти з блокчейном були розроблені ще в 1990-х роках, але 

принципи його роботи були у вигляді централізованої системи транзакцій. 

Згодом у 2009 році з’явився біткоін, який став першим глобальним 

застосуванням децентралізованої технології блокчейну.  

З появою криптовалюти блокчейн, ніхто не міг зпрогнозувати, що він 

виявиться зовсім скоро успішним та в 2013 році він почав набирати 

популярність і можна було помітити, що люди почали цікавитися 

криптовалютою. Протягом 2015 року масштабні компанії та органи управління 

почали слідкувати за технологією блокчейну і наприкінці цього ж року більше 

1 мільйона доларів США було інвестовано в блокчейн – стартапи [2]. На 

сьогодні криптовалюти є дуже популярними і їх кількість постійно 

збільшується. Кожна криптовалюта намагається запропонувати своїм 

користувачам покращені функції і відмінні ознаки від своїх конкурентів. 

Блокчейн – це розподілена база даних, у якій зберігається інформація про 

кожну транзакцію, вироблену в системі. Дані зберігаються у вигляді ланцюжка 

блоків (звідси і назва – blockchain) з записами про транзакції [1]. Щодо 

принципу роботи блокчейну, то цифрові записи об’єднуються в так звані 

«блоки», які згодом пов’язуються приховано та хронологічно в ланцюжок за 

допомогою складних математичних алгоритмів. Кожен блок пов’язаний з 

попереднім і несе у собі набір записів. 

Виділимо наступні особливості блокчейн: 

1) децентралізація – учасники серверу рівні між собою і можуть 

обмінюватися даними напряму; 

2) прозорість – всі блоки доступні для публічного перегляду. 

Можливо переглянути пройдений шлях для будь-якої транзакції. 

3) надійність – неможливо підмінити дані та здійснити хакерські 

атаки, оскільки використовуються спеціальні зашифровані ключі.  

4) універсальність. 

Доступ до блокчейн відбувається з використанням спеціальних ключів, 

які гарантують надійність всієї мережі. Ключ є у кожного користувача, а його 

унікальність забезпечує неможливість підмінити дані або здійснити хакерську 

атаку. Механізми, які забезпечують дієздатність та надійсть блокчейна – це 

алгоритми Proof of Work або PoW та Proof of Stake або PoS. 
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Алгоритм Proof of Work застосовується в блокчейні Bitcoin. Механізм 

його роботи схожий зі звітністю в офісі. Співробітники регулярно складають 

звіти для перевірки, що підтверджує факт того, що вони виконали певне 

завдання. Без цього вони не отримають зарплату, так як не підтвердили факт 

виконаної роботи. 

PoW в блокчейні перевіряє обчислення, що генеруються в процесі 

створення нового блоку. Тут використовується наступна модель: блок 

визнається правильним і закритим, за умови, що значення його хешу менше ніж 

шуканий майнер підпис. Тобто, певний криптографічний шифр показує 

справжність блоку. 

Функціонування блокчейну і його безпека забезпечується майнерами і 

іншими учасниками блокчейна. Їх ще називають нодами або вузлами. Є повні 

ноди (майнери і прості користувачі повновагових гаманців). Це означає, що 

вони на своєму комп’ютері або іншому пристрої мають повну версію 

блокчейну. Його обсяг постійно зростає. Якщо в 2015-му році він займав 

35 гігабайт пам’яті, то в 2017-му – вже понад 100. Через це кількість 

повноцінних вузлів почала скорочуватися. 

Перспективність Blockchain у фінансовій сфері визнали найбільші банки 

світу. Ще в 2013-му році був створений консорціум R3. Туди увійшли такі 

банки як J.P. Morgan, Goldman Sachs, Santander, IТG і інші. Група займається 

тестуванням децентралізованого реєстру в банківській сфері. Окремі банки 

також інвестують в блокчейн-стартапи, які регулярно з’являються останні 

кілька років. Банки почали цікавитися технологією блокчейн з появою загроз, 

які може завдати їм криптовалюта. Блокчейн може скоротити витрати на 

транзакції, зробивши їх безпечнішими.   

Зазначимо, як саме використовується технологія блокчейн в різних 

сферах життя, окрім економіки: 

1) ідентифікація особистості – на основі блокчейн працюють сервіси в 

сфері ідентифікації та підтвердження прав доступу; 

2) авторські права – за допомогою платформи Ascribe здійснюється 

доповнюючий реєстр, за допомогою якого художники, музиканти та 

винахідники можуть зберігати авторські права через зашифровані 

ідентифікатори; 

3) голосування – на даний момент використовується лише в приватних 

голосуваннях; 

4) управління та юрисдикція – потенціал  Blocckhain у цій сфері є 

безмежним. Уже зараз існують проекти, подібні до Borderless, які поєднують в 

собі юридичні й економічні послуги. 

Експерти прогнозують, що через деякий період часу Blocckhain буде 

повсякденним явищем у житті людей. Багато різних послуг і товари, ми 

зможемо отримати за допомогою блокчейну. Процеси, які є досить затяжними 

на сьогодні: видача паспорту, виїзд за кордон та інше, можна буде зробити 

набагато швидше. Людям не потрібно буде збирати велику кількість 

документів, а лише вказати свій ключ від блокчейну. Це є досить зручно, 

надійно та прозоро. 
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Зауважимо, що попри значну кількість переваг блокчейну, існують деякі 

недоліки: 

1) складний процес при впровадженні; 

2) шахрайство – передача даних блокчейн відбувається необоротно. 

Через це неможливо відмінити операцію, навіть якщо вона була проведена  

помилково; 

3) атака 51% – якщо в блокчейні біткоіна 51% обчислювальних 

потужностей будуть належати одному пристрою, то цілісність порушиться; 

4) необхідна велика кількість користувачів [3]. 

Блокчейн-технології користуються великим попитом через недовіру до 

фінансових інститутів та уряду. Вони надають людям контроль за своїми 

грошима, без обмежень по їх використанню. 

Таким чином, технологія блокчейн розвивається з кожним днем і починає 

охоплювати різні світові політичні та соціально-економічні процеси. Вона є 

основою розвитку економік світу та криптовалют, про яку знають і з якою 

стикалися майже всі Інтернет-користувачі. Багато людей намагаються 

зрозуміти, як вона працює та намагаються освоювати цю технологію. Блокчейн 

базується на прозорості та анонімності, що ще більше приваблює його 

користувачів. Він підвищує довіру до інформації, і на це є великий попит у 

громадян і світової спільноти. В майбутньому цією технологією буде 

користуватися майже кожний, вона ввійде в наше життя, як ввійшов свого часу 

Інтернет. 
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Протягом останніх років невпинно зростає кількість користувачів 

новітніми цифровими досягненнями. Інформаційно-цифрові технології 
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використовуються у виробництві, торгівлі, медицині, освіті та науці тощо. 

Стрімкий розвиток цифрових технологій запроваджує нові можливості для 

формування інформаційного суспільства. В Україні розроблюється стратегія 

створення власного цифрового ринку, формуються основні напрямки 

модернізації традиційної економіки з огляду на досвід передових країн світу. 

Одним із пріоритетних завдань має стати подолання технологічного розриву 

між Україною та країнами Європи щодо охоплення цифровізації суспільства.  

В умовах економічної нестабільності та повільного економічного 

зростання вітчизняної економіки актуальним є аналіз динаміки основних  

макроекономічних показників з метою виявлення суттєвих чинників впливу та 

аналізу можливостей ефективного використання наявних цифрових ресурсів 

для активізації розвитку галузей національної економіки [1, с. 37]. 

Цифрова економіка відіграє вирішальну роль на сучасному етапі 

інтеграції національної економіки України в світовий простір, де головним 

фактором є інформація та знання, а також канали доступу до них. Основними 

продуктами цифрової економіки виступають товари і послуги традиційної 

економіки, що надаються за допомогою комп’ютерних мереж. 

Томас Месенбург [2] виділяє три основні компоненти цифрової 

економіки: 

– підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпечення, програмне 

забезпечення, телекомунікації, мережі); 

– електронний бізнес (будь-які процеси, які організація проводить через 

комп’ютерні мережі); 

– електронна комерція (передача товарів онлайн). 

Електронна комерція поєднує інтереси продавця і покупця та спонукає до 

цифровізації обміну та розподілу даними. Прикладом цифрового споживання є 

масове придбання та використання мобільних додатків до смартфонів, які 

працюють під операційними системами. 

У 2017 році відбувся Digital Ukraine Forum, який виступив майданчиком 

для спільної праці над цифровими перетвореннями в країні між органами 

влади, бізнесом і громадськими об’єднаннями. Автором було виділено 

пріоритетні галузі для впровадження цифрових трансформацій: цифрові 

інфраструктури, цифровізація державного сектору, подолання цифрової 

нерівності, смарт-контракти, смарт-валюти, Cash LessEconomy тощо. 

Основою розвитку цифрової економіки є розвинена цифрова 

інфраструктура. Однак, за рейтингом Всесвітнього економічного форуму 

(WEF) щодо технологічного розвитку, який включає дві складові – 

технологічну адаптацію та використання ІКТ (інформаційно-комунікативних 

технологій), Україна в 2016 2017 рр. посіла лише 81 місце серед інших країн. 

Для оцінки рівня використання ІКТ при визначенні рейтингу WEF 

використовують чотири показники: кількість інтернет-користувачів – 80 місце 

(у 2015–2016 рр. – 80), підключення до широкосмугового Інтернету – 64 (72), 

пропускна спроможність Інтернету – 68 (64), мобільні підключення до 

широкосмугового зв’язку – 131 (121) [3]. 
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Цифрова індустрія є важливим напрямком розвитку цифрової економіки в 

Україні. За допомогою програми «Індустрія 4.0» можливо підвищити 

конкурентоздатність виробництв, стимулювати внутрішній ринок, утримати й 

нарощувати свої позиції в секторах з високою доданою вартістю на 

національному і глобальному рівні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Напрями розвитку програми «Індустрія 4.0» в Україні 

Напрям розвитку Сутність ідеї 

1. Таргетинг, або аналіз та 

дослідження промислових 

секторів з високою доданою 

вартістю відносно оцінки 

конкурентоздатності та 

перспектив росту. 

Проведення досліджень промислових сегментів з метою 

оцінки головних факторів конкурентоздатності – рівня 

R&D, якості людського потенціалу, технологічного рівня 

виробництв, експортного потенціалу, перспектив росту 

тощо. 

2. «ІТ-фікація», або програма 

просвіти та трансферу кращих 

практик з ІКТ-сектору в 

промислові сектори. 

Створення «промислових ІКТ-реакторів», тобто спільних 

компетентних груп – представників ІКТ та 

промисловості, орієнтованих на співпрацю та розробку 

нових продуктів і послуг. Такий підхід дозволить ІКТ 

проникнути у промисловий сектор та вплине на появу 

нових розробок, R&D, інновацій. 

3. Інжинірингові кластери. Діяльність компаній із промислового інжинірингу має 

бути направлена на пошук та розробку нових 

промислових продуктів, генерацію ідей, промисловий 

дизайн, створення прототипів і т.д. 

4.Створення інфраструктури 

«Індустрії 4.0»: індустріальних 

парків та галузевих центрів 

технологій. 

Індустріальні парки – спеціальні промислові території з 

підготовленою інженерно-транспортною 

інфраструктурою, спрощеними регуляторними 

процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для 

виробничих та науково-дослідних підприємств; галузеві 

центри технологій мають стати секторальними 

майданчиками для досліджень Індустрії 4.0. 

Джерело: побудовано автором на основі [4] 

 

Україна має значний потенціал в ІТ-сфері, що є рушійною складовою в 

Індустрії 4.0 (Big Data, промислові додатки, кіберсистеми, «розумні 

виробництва», робототехніка, 3D-друк). Ключовими цифровими трендами в 

світі та в Україні в 2017 році стали: 

– розвиток сфери «Інтернету речей»; 

– «цифровізація» або цифрові трансформації (Uber, Airbnb, цифровий 

банкінг); 

– поширення бізнес-моделей, що відносяться до ідеології економіки 

«спільного користування»; 

– віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем і перехід до 

сервісних моделей («хмарні» технології, програмно-визначена архітектура). 

Також перспективним та необхідним вектором розвитку цифрової 

трансформації є економічна культура.  На сьогодні економічна культура вивчає 
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глобальні зміни, які відбуваються у світі, зокрема пов’язані зі стрімким 

впливом цифрових технологій.  

Першочерговим завданням переходу до цифрової економіки в Україні є 

усунення законодавчих, інституційних, фіскально-податкових та інших 

бар’єрів, що заважають даному процесу. Перші кроки були вже зроблені на 

початку 2018 року шляхом схвалення Кабінетом Міністрів України «Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020» та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації.  

Таким чином, цифрова економіка відкриває нові можливості для 

реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних та 

«цифрових» індустрій і бізнесу. Україна має стратегічне планування щодо 

перспективного розвитку цифрової інфраструктури та підготовки людського 

капіталу. Однак, за рейтингом Всесвітнього економічного форуму Україна не 

займає передові місця щодо активного впровадження цифрових технологій в 

повсякденне життя українців. Нормативно-правова база та проекти 

цифровізації, які реалізуються в нашій державі мають поки що слабкий вплив 

на прискорене формування цифрової економіки. 
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Кожен етап розвитку людства передбачає зміни, новації для кожної 

особистості. Він впливає не тільки на економіку, а й на соціокультурні аспекти 

життя кожного індивіда, проникаючи у свідомість та в деяких випадках 

змінюючи погляди на життя взагалі. Кожна технологія по різному впливає на 
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духовну енергію людини, віддаляючи її від природних принципів, норм і 

моралі. 

На сучасному етапі цифровізації, ми не задумуємось як змінюються наші 

погляди на життя. Те, що здавалося б на перший погляд недосяжне людським 

розвитком, стрімко поєднується з нашим життям і тому змінює правила та 

закони поведінки людини в суспільстві, як у реальному світі, так і у 

віртуальному.  

Ще десять років тому, прийшовши до церкви, можна було отримати 

зауваження за використання мобільного телефона, не кажучи про відеозйомку 

або читання проповіді з електронного гаджета. Проте, як вже було вище 

згадано, розвиток змінює правила та закони. Для прикладу:  преподобний Піт 

Філіпс вперше відвідав службу в Даремському кафедральному соборі, його 

вигнали з церкви за те, що він читав Біблію з мобільного телефону. Згодом 

з’являються соціальні мережі, без яких зараз ми не можемо уявити життя, як і 

без повітря. Преподобний Ліам Бідл, наймолодший священик у графстві 

Йоркшир, веде Twitter-сторінку своєї парафії. А його колега створив профіль 

церковної спільноти у Facebook. Єпископ Лідса одним із перших серед 

служителів церкви почав вести блог, за що навіть отримав прізвисько «єпископ-

блогер». Ліам Бідл порівнює ставлення Церкви до соцмереж із її реакцією на 

винахід друкарського верстату. Як стверджує Піт Філіпс: «Церква переймає 

онлайн-технології, щоби поширювати свої ідеї і полегшити вірянам духовні 

практики. Але технології, які сформували сучасне покоління, змінюють їхню 

поведінку і в церкві. Багато вірян, які прокручують сторінки на мобільних під 

час служби, швидше за все, користуються мобільним додатком для читання 

Біблії – YouVersion» [2]. Як бачимо, цифрові технології створюють зручності у 

користуванні, збагаченні своєї думки вченнями, які передавалися з покоління в 

покоління словами молитов та проповідей. Однозначно це є розвиток проте, як 

призма переломлює світло, так і технології можуть змінити трактування різної 

інформації, зміст та художня образність якої сприймається більш буквально, 

втрачаючи частку емоційного підтексту. Телефон не зможе передати ті відчуття  

під час читання проповіді які, з’являються у слухачів. Можливо люди ще не 

звикли повністю до таких «гаджетів», адже тривалий час, а саме століттями 

формування свідомості людей, моралі здійснювалися через книги, «живі 

проповіді» і тому кожен міг бачити і відчувати різні емоції та збагачувати свій 

внутрішній світ. Інтернет це інформаційний простір і ми звикли, що якщо нам 

необхідно щось знайти, ми конкретно знаходимо необхідне для нас джерело 

проте, читаючи текст з екрану, ми вже не так сприймаємо почуття, звертаючи 

увагу лише на інформацію і її обробку, як комп’ютер, який не має почуттів. 

Більшість ситуацій, пов’язаних із духовним світом навіть написанням не 

відтворити, для цього необхідно живе спілкування, яке змінилося віртуальним, 

за допомогою соціальних мереж. Коли ми спілкуємось, ми включаємо до 

повідомлення лише інформацію, відкидаючи емоції, навіть якщо це жарт який, 

використавши в реальному спілкуванні здатен викликати море позитивних 

емоцій, цифрова призма конвертує цей жарт видаючи його за чергову порцію 
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позитивної, кумедної інформації, яка вже не так емоційно сприймається 

читачами, а не слухачами. 

Однак, у людей з’являється свобода вибору по якому шляху розвитку йти, 

обирають те чи інше вчення, а за необхідності трактування певних написань 

завжди можна дізнатися із мережі Інтернет або навіть зареєструватися на 

форумах, де проповідується обрана людиною релігія. І не обов’язково їхати до 

Папи Римського, щоб поспілкуватись із ним, а достатньо задати йому питання 

«буття» у соціальних мережах і чекати відповіді, коли у нього знайдеться 

вільний час, який за допомогою цифрових технологій повинен збільшуватися. 

Проте як би це парадоксально не звучало, але цього часу не вистачає, можливо 

швидкий розвиток спровокував швидшу плинність часу. 

Душа – внутрішня енергія, яка живе в кожній людині від дня народження. 

Ця енергія може бути як світлою так і темною, залежить від вчинків людей і 

кожне прийняте рішення впливає на її майбутнє. Але як «відцифрування» 

людини вплине на її внутрішню енергію. Навіть сьогодні ми не до кінця 

розуміємо як з’явився всесвіт. Тим більше ми не можемо спрогнозувати і 

передбачити, яким чином сучасні технології вплинуть на людей у майбутньому. 

І з’являється тільки все більше і більше питань ніж наука та людство може дати 

відповідь, і чи взагалі необхідні нам ці технології? Переконані,  що без нових 

технологій ми не зможемо зрозуміти таких питань, а з іншої сторони ми не 

знаємо, як саме зміняться наші погляди на світ в цілому і важливо спрямувати 

цей потік життєвої енергії на розвиток благ всього людства, а не на корисливі 

цілі та меркантилістські настрої. Одна течія бореться за розвиток, а інша – за 

збагачення. Для розуміння та пошуку відповідей на досить складні запитання 

необхідно покінчити з війнами, хаосом, використовуючи правильний зв’язок з 

природою, не руйнуючи її. Тому кожен розвиток має як свої позитивні настрої, 

так і негативні. 

У 2016 році компанія Niantic, Inc. спільно з Nintendo випустила на волю 

Pokemon GO – гру, засновану на технології доповненої реальності. Лише через 

добу цей додаток потрапив в топи американського iTunes, а потім і в усі 

новинні стрічки. Суть гри – знайти смішних вигаданих персонажів на 

відкритому просторі. З одного боку цей додаток став кроком у розвитку 

індустрії, але з іншого стала причиною ув’язнення відомого російського 

блогера Руслана Соколовського, якого звинуватили у порушенні прав віруючих 

через те, що він грав в цю гру в церкві. Суть в тому, що з розвитком 

нанотехнологій, люди поступово почали втрачати почуття реальності і іноді 

можуть зайти дуже далеко і навіть не помітивши здійснити злочинні дії [1]. 

Віртуальний світ поступово починає затуманювати реальність і люди 

забувають за духовність. Будь-яка інформація знаходиться у вільному доступі, 

що дає можливість легкого спілкування на дистанції, це створило багато 

переваг та недоліків, які зробили людей байдужими та черствими. Люди стали з 

абсолютною апатією ставитись до інших людей, перестали відчувати чужі 

емоції, не здатні розділити чужий біль та радість. Щодня холодний екран 

монітора чи телефона заміняє живе спілкування. Але яким би віртуальне 

спілкування не було швидким та зручним, воно не замінить живої присутності. 
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Дивлячись на екран, ти не помічаєш чи смуток чи радість на обличчі 

співрозмовника, не зможеш зрозуміти, сумнівається чи впевнено він говорить. 

Тим паче, з людиною, яка знаходиться по той бік монітору, не можливо взятись 

за руки і пару хвилин помовчати в ті моменти, коли будь-які слова є зайвими.  

Цей новий світ дуже схожий на реальність, в ньому можна легко існувати, 

і поступово відходити від справжнього життя, проте таке існування є 

неповноцінним. І навіть на думку не спаде називати таке існування «життям». 

У цьому віртуальному просторі можна познайомитись, але не створити родину. 

Можна отримувати професійну консультацію спеціалістів, але не реальну 

допомогу. Можна отримати знання, але без досвіду. Можна знайти знайомих, 

але не справжніх друзів. Можна розвиватись розумово, але не фізично. Можна 

наочно бачити, але не відчувати. І ще таких сотні «але». 

Віртуальний світ поступово робить нас сліпими, кволими та 

неповноцінними. Треба розуміти, цей світ створений тільки ради допомоги 

людству, щоб полегшити певні моменти в житті, а не повністю його 

замінювати. Прогулянки на свіжому повітрі не здатна замінити жодна інтернет-

програма. Перегляд матчу у найвищій якості вдома не зрівняється з 

присутністю на живому футбольному стадіоні. Жодна людина, яка знаходиться 

по той бік екрану не здатна підтримати чи втішити так, як той, хто поруч. Слід 

пам’ятати, що як би світова павутина не заманювала нас у свої терена, ми не 

повинні повністю давати їй затягнути нас і позбавити реальності. Інакша ми 

ризикуємо втратою деяких з наших органів чуття. Це так зване життя в 

неповноцінному світі спроможне зробити неповноцінними і нас. Треба 

пам’ятати про це щоразу, коли зустріч з другом в кав’ярні заміняється 

примітивним он-лайн спілкуванням, чи надання перевагам онлайн-покупкам 

замість звичного шопінгу з подругою, або ж пишемо зворушливі повідомлення 

зі співчуттям замість того, щоб наживо з’їздити та підтримати дорогу Вам 

людину у тяжку хвилину. 

Отже, дуже прикро, що величезна кількість людей у нас час цього не 

розуміють. За екранами своїх моніторів вони ховаються від реальних проблем, 

ховають за ними свої комплекси, страхи, почуття, саме цим вони ризикують з 

часом втратити своє істинне «я» і прожити життя, яке є повноцінне та сповнене 

реальними пригодами та несподіванками. 

Таким чином, не варто забувати про те, що віртуальна реальність може 

полегшити життя, а може його взагалі у вас відібрати. 
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Сучасні реалії свідчать про мінливість і незбалансованість економічного 

середовища, наслідком чого стають фінансові кризи і кризи банківських систем, 

які неспроможні адаптуватись до макроекономічних реалій. До факторів впливу 

на банківські установи поряд з означеним можна віднести спад виробництва в 

реальному секторі економіки, зростання цін і процентних ставок, погіршення 

платоспроможності позичальників, недостатність і низьку якість ресурсної бази 

тощо. Все це послаблює фінансову стійкість банківських установ і вимагає 

проведення заходів антикризового управління. 

Теоретико-методологічні засади дослідження природи кризових явищ в 

економіці, існування кризової фази в довгострокових економічних циклах 

сформувалитакі науковці, як Дж.М. Кейнс, М. Кондратьев, С. Кузнец, 

К. Маркс, Х. Мінскі, У. Мітчелл, І. Трахтенберг, М. Туган-Барановський, 

Ф. Хайєк, Й. Шумпетер та інші.Сучасним аспектам передумов виникнення 

економічних і фінансових криз, розробки дієвих механізмів їх попередження та 

інструментів антикризового управління, зокрема в банківській сфері, 

присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених: О. Барановського, 

В. Балабанова, В. Геєця,В. Коваленко, О. Лаврушіна, І. Лютого, В. Міщенка, 

В. Рисіна, Дж. Сінки, Дж. Сороса, І. Чичкана, О. Чуб та інші. Поряд з цим 

питання інновацій у системі антикризового управління банком потребує 

поглиблення досліджень. 

Метою роботи є дослідження сутності інновації як драйверу 

економічного зростання, впровадження інноваційних підходів у системі 

антикризового управління банком за зарубіжним і вітчизняним досвідом. 

На значення інновацій у виробничому циклі наголошує М. Туган-

Барановський у власній інвестиційній теорії циклів. Учений доводить існування 

циклу промислового кругообігу, на одній із фаз якого накопичений капітал 

проникає у промисловість і використовується для розширення виробництва, у 

тому числі за рахунок нових технологій, а зростання цін і попиту призводить до 

пожвавлення промисловості, що, у свою чергу сприяє економічному розвитку 

та формуванню нових ринків[1, с. 501–502]. У подальшому ваговий внесок у 

становлення теорії інновацій зроблено П. Друкером, який вважав, що метою 

комерційної установи є формування споживача, для чого вона виконує дві 

функції – інноваційну і маркетингову. Вчений розглядає інновації як інший 

дорожчий за попередній продукт або послугу, які зменшують витрати, 

підвищують ефективність виробництва, зміцнюють потенціал задоволення 
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зростаючих потреб споживачів. Мотивацією до впровадження інновацій є 

прагнення набуття конкурентних переваг [2, с. 40–43]. 

Спираючись на теорію довгих хвиль М. Кондратьева і досліджуючи 

природу циклічності фінансових криз, О. Барановський ґрунтовно розглядає 

предтечі фінансових криз, їх сутність, різновиди, індикатори вразливості 

фінансового сектору [3]. Представлений ученим достатньо вичерпний аналіз 

причин і наслідків фінансових криз, які відбулись у багатьох країнах світу, 

свідчать про значущість проблеми та негайну необхідність удосконалення 

механізмів антикризового управління. 

Антикризове управління є безперервним процесом проведення 

комплексних і адекватних заходів, спрямованих на подолання кризи, що 

передбачає виявлення проблем у докризовій ситуації (ризик-менеджмент) і 

розв’язання кризи (кризис-менеджмент). Принципами антикризового 

управління визначаються рання діагностика, терміновість реагування, 

адекватність реагування на загрози, повна реалізація можливостей. 

На думку С.Л. Єрмакова, «антикризове управління в банківському секторі 

– це сукупність системних управлінських заходів, яка має комплексний, 

системний характер і спрямована на запобігання або усунення несприятливих 

для банківського бізнесу явищ за допомогою використання потенціалу 

менеджменту, розробки і реалізації спеціальних стратегічних програм, 

спрямованих на усунення тимчасових труднощів, збереження і примноження 

ринкових позицій в будь-яких обставинах, при опорі в основному на власні 

ресурси» [4, с. 28]. Підкреслення того факту, що обов’язковим є використання 

наявного потенціалу, підтверджує безумовність запровадження інноваційних 

підходів. 

Банківська сфера, як і будь-яка інша, не стоїть поза інноваційних 

процесів. Достатньо ґрунтовно розглянуто тенденції інновацій у банківській 

діяльності, виклики та загрози в умовах цифровізації економіки надано в роботі 

[5]. 

Аналіз показує, що причини, що зумовлюють упровадження інновацій у 

банках, є прагнення, бажання та спроможність: забезпечити прибутковість 

діяльності, підвищити операційну ефективність і якість обслуговування 

клієнтів, зміцнити існуючу або зайняти лідируючу позицію на 

висококонкурентному ринку банківських продуктів і послуг, мінімізувати 

ризики та забезпечити фінансову стійкість банку тощо. Все означене можна 

віднести до цільових орієнтирів системи інструментів і заходів антикризового 

управління за умови набуття останніми інноваційних характеристик і 

забезпеченні позитивних ефектів проти руйнівних наслідків кризових явищ. 

Розробці превентивних антикризових заходів попередження втрати 

банком фінансової стійкості, на нашу думку, повинен передувати об’єктивний 

аналіз за всіма видами його діяльності та бізнес-процесами з подальшою 

розробкою відповідних стратегічних програм. Важливими напрямами при 

цьому можуть бути: дистанційне обслуговування, зниження кредитних ризиків, 

розвиток фінансових інновацій (похідних фінансових інструментів), 
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підвищення якості корпоративного управління, зростання капіталізації, 

розширення ресурсної бази. 

Так, значний інноваційний потенціал має дистанційне обслуговування та 

платіжні системи. Нажаль, незважаючи на наявність в Україні розвинутої 

платіжної інфраструктури, частка готівкових платежів є досі високою – 89% 

роздрібних банківських транзакцій проти 5%у США. Операції зі зняття готівки 

становлять 13%,що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник країн 

Центральної та Східної Європи (6%). Поповнення рахунку через касу в Україні 

досягає 73% операцій, а, наприклад, у Польщі – 49%. На сьогодні поки ще 

низьким залишається рівень використання Інтернет та мобільного банку – лише 

9% і 3%роздрібних клієнтів відповідно. Натомість у Польщі Інтернет-банком 

користуються 61% роздрібних клієнтів, а мобільним – 15% [6]. Бачимо, що 

дистанційні канали обслуговування мають значний потенціал, але банкам треба 

докласти зусиль для підвищення фінансової грамотності та довіри клієнтів. 

На сьогодні радикальною інновацією є технологія блокчейн. 

Першим напрямом упровадження технології блокчейн може бути 

віддалена ідентифікація клієнтів. Ця проблема є досить актуальна у зв’язку з 

постійним зростанням шахрайства в цифровому просторі банківських послуг. 

Рішенням може бути IDChain – ідентифікація на блокчейн, а також формування 

довірчих відносин на старт контрактах – угодах на блокчейн, що дозволяє 

побудувати монетизацію сервісу, підвищити ефективність взаємодії, зменшити 

ризик несанкціонованого доступу ї зміни персональних даних. Блокчейн може 

також запроваджуватись у різних бізнес-напрямах банку: 1) торгівельне 

фінансування; 2) звітність; 3) документообіг; 4) безпека; 5) платіжні системи; 

6) ринок капіталу і управління фондами; 7) кредити [7]. 

Отже, впровадження інновацій у системі антикризового управління 

дозволяє оптимізувати витрати,управляти ризиками, ефективніше здійснювати 

банківську діяльність і забезпечувати банку фінансову стійкість. 
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Потреби глобального ринку спонукають підприємства постійно 

створювати нові продукти або удосконалювати існуючі задля утримання та 

розширення конкурентних позицій, а також отримання сталого прибутку [1]. 

Вищезазначене вимагає від підприємств переходу на нові креативні продукти 

та послуги, які в подальшому сформують цілісну креативну індустрію. 

Креативні індустрії – це індустрії, в основі діяльності яких знаходиться 

індивідуальний творчий початок, навики або талант, котрі несуть в собі 

потенціал для створення доданої вартості і робочих місць шляхом виробництва 

та експлуатації інтелектуальної власності. Основною метою креативних 

індустрій є створення творчих продуктів, що володіють певним капіталом, 

вираженому у грошовому еквіваленті [2]. 

У першу чергу креативна економіка це зміна на рівні психології. Це певні 

моделі поведінки, відкритість, готовність до альянсів, самозайнятість, надія 

тільки на себе, ініціатива і т.д. Науковці називають вищезазначене явище 

поколінням «Z».  

Потрібно розрізняти такі два поняття як «творчість» та «креативність». 

Творчість є чимось безкорисливим, амотивованим, креативність відрізняється 

тим, що має чітку конкретну мету, людина, чи група людей виношує ідеї і 

відповідно народжується власна креативна ідея, яка далі трансформується за 

умови сприятливого середовища в інновацію, в продукт. 

Відомо, що сервіс почав замінювати виробництво, і розвинуті  країни 

пережили сервісну економіку. Місця, які звільняються від виробництва 

потребують появи чогось нового, тому з’являється креативна економіка. 

Про успіх позитивного впливу цифрової економіки на креативний сектор 

свідчать відповідні дані: продажі цифрової креативної продукції станом на 

2017 р. складає близько 66 млрд дол. США на рік. Перше місце з продажу 

цифрового контенту в світі займають Інтернет та мобільні ігри 33,8 млрд дол. 

США, за ними слідують фільми 13 млрд дол. США, музика 10,3 млрд дол. 

США і книги 8,5 млрд дол. США. Перехід від фізичних до цифрових продажів є 

найбільш прогресивним у сфері музики, на яку припадає 45% продажів по 
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всьому світу, друге місце займають ігри – 34%, на фільми – 26% продажів, 

останнє місце з цифрових продажів займають електронні книги – лише 7% [3] 

(рис. 1). 

Вищенаведена ситуація зумовлена тим, що не всі товари і послуги 

креативних індустрій піддаються оцифровуванню. За оцінками фахівців до 

1 млн людей вже зайняті в креативній індустрії. В Україні найбільш розвинутий 

ІТ-сектор, як частина креативної економіки. Ринок hand-made складає – 120 тис. 

чол. Іт-галуззю в Україну було генеровано 1,6 млрд дол, поки що це складає 2-

3% від ВВП. У цілому в Україні креативні індустрії складають 3,4% від ВВП 

[4]. 

 

 
Складено автором на основі джерела [3] 

 

Насправді, варто зазначити що художник в своєму роді є філософом, 

мають бути люди, які займаються бізнесом з художником. Метод, яким працює 

художник потрібен зараз бізнесу. Це і метод нелінійного мислення, не поточної 

діяльності, метод з різних боків, метод абстрагування. Це все можна спробувати 

і в бізнес школах, і в рамках наукової освіти. 

У процесі дослідження виявлено проблеми, які ускладнюють розвиток 

креативних індустрій: 

– по-перше, потрібно збільшувати якість освіти українців, це в першу 

чергу знання іноземної мови та практичної інформації; 

– по-друге, порівняно не великий досвід українців у креативній сфері; 

– по-третє, людський ресурс сприймається управлінцями в дуже 

обмеженій площині – як такий, що слабко пов’язаний з економічною 

ефективністю.  

Вплив цифрової економіки на креативні індустрії починається з мікро-

рівня, зараз в Україні переймають досвід Фінляндії та Естонії, щодо шкіл, в 

яких розвивають креативність і творчість дітей. Можливо Україні також варто 

запозичити досвіт в культурних хабах, в Києві вже існує певний розвиток хабів. 

Необхідно знайти зв’язок між індустрією 4.0 та культурою 3.0 (культура соц. 
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мереж). Це дасть змогу визначити чи буде існувати креативна індустрія 

наступні 30 років. 

Сьогодні успішними проектами креативної економіки є проект у Львові – 

фабрика повидла, це культурно креативна сфера, також в Харкові є 

культурологічний хаб «Фабрика», в Чернівцях хаб «Весільний одяг», що є 

кластером креативної економіки.  

Також важливо молоді усвідомлювати, що їхній творчий потенціал є 

важливим для України. За 2016 рік українські фрілансери заробили 60 млн дол. 

(з яких ІТ замають 82%), якщо говорити про український ринок, то планується, 

що до 2020 року ця цифра зросте в 10 разів.  

Важливим кроком України до креативної економіки є приєднання до 

програми Європейського Союзу «Креативна Європа». За умовами угоди 

Україна стала учасницею підпрограми “Культура” та підпрограми «Медіа». 

Програма підтримує культурний та креативний сектор, фінансуючи проекти 

та ініціативи у різних сферах мистецтва. Подавши аплікацію на участь у 

програмі, свої сили можуть спробувати музиканти, а також організації, які 

шукають коштів для реалізації музичних ініціатив [5]. 

Таким чином, важливо наголосити, що креативні індустрії, як сектор 

економічної діяльності, несуть у собі значний потенціал, як для створення 

нових робочих місць, так і для генерування прибутку, одночасно формуючи 

культурне різноманіття, впливаючи на людський розвиток та призводячи до 

соціальних зрушень. Завдяки впливу цифрових технологій на субсектори 

креативних індустрій, значно зменшиться розрив між виробниками і 

споживачами, що, в свою чергу, дозволяє краще відповідати потребам останніх 

та виробляти якісніший контент, відкривати нові ринки, трансформувати 

бізнес-моделі. Негативним наслідком оцифровування креативних індустрій є 

витіснення фізичних продуктів цифровими, що зумовлено швидким і легким 

доступом до креативного потенціалу і ресурсів.  
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Освоєння мережі Інтернет і формування електронної економіки 

розпочалося з електронної пошти, продовжилось можливостями передачі 

інформації. Після вдалого початку можливості Інтернет стали масштабно 

використовуватись підприємствами всіх секторів і галузей економіки. Вони 

почали створювати сайти і впроваджувати електронні форми ведення бізнесу. 

Наступною епохою, яка замінює Інтернет-економіку є епоха цифрової 

економіки. 

Цифрова економіка – це глобальна мережа економічної і соціальної 

діяльності, яка доступна через такі платформи як Інтернет, мобільні і сенсорні 

мережі [1]. Оскільки цифрова економіка є, з одного боку, похідною від 

електронної економіки, а з іншого, наступним етапом розвитку  то, 

невирішеним є виділення принципових відмінностей маркетингу в умовах 

цифрової економіки. 

Цифровий маркетинг – це вид маркетингової діяльності, що за 

цифровими каналами цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з 

цільовими сегментам ринку у віртуальному і реальному середовищах [2]. 

Цифровий маркетинг є похідним від інтернет-маркетингу, виходячи, при 

цьому, за межі комп’ютерного спілкування. Взаємодія з цільовими аудиторіями 

відбувається за рахунок мобільних пристроїв, цифрового  телебачення, 

інтерактивних екранів, POS-терміналів. Якщо в інтернет-маркетингу 

використовується один канал – Інтернет, то у цифровому маркетингу кількість 

каналів є достатньо великою і в перспективі буде зростати. 

Страхова галузь розглядається як одна з провідних у бізнесі фінансового 

ризику, цей сектор постійно прагне до використання традиційних методів 

досягнення цільового ринку і лише нещодавно бачили необхідність 

використати величезні можливості, надані цифровими засобами [3]. 

Мобільні пристрої змінили спосіб життя людей і навіть процес покупки. 

Страхові компанії також почали надавати можливість придбати послуги 

страхування в Інтернеті, після чого цю можливість почали використовувати 

численна кількість великих агентств. 

Понад 70% пошуків для покупців товарів та споживачів послуг 

починаються з мобільного пристрою. 60% користувачів не повертаються на 

сайт, який вони не можуть відвідати за допомогою мобільного пристрою. 

Провідні фахівці стверджують, що інвестиції в новий мобільний сучасний 

веб-сайт і маркетингова програма збільшать страховий бізнес на 30% протягом 

одного року [4].  
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Наприклад, ринок автострахування охоплює нові технології для 

залучення сучасного цифрового досвідченого споживача. Поряд з тим, багато 

традиційних агенств страхування майна та страхування від нещасних випадків 

сповільнюють пріоритет цифрового маркетингу [5]. 

З розвитком технологій останнім часом страхова індустрія не хоче 

залишатися позаду, вона намагається якомога швидше модернізувати свої 

послуги для кращого досвіду роботи з клієнтами. Ось деякі поради, які можуть 

допомогти страховій компанії мати безпечну перевагу в цифровому 

маркетингу: 

1. Мати веб-сайт. Веб-сайт – це надійний спосіб проникнути до клієнтів, 

згідно з www.internetlivestats.com, близько 40 відсотків усього світу сьогодні 

мають доступ до Інтернету. 

Можна з упевненістю сказати, що є користувачі, які шукають швидкі й 

доступні страхові компанії на ходу, тому потрібно удосконалити веб-сайт для 

того, щоб споживачі могли з легкістю користуватись ним та знаходити потрібні 

та якісні продукти і послуги. 

Вміст на веб-сайті має бути спрямований на інформування цільової 

аудиторії. Там повинно бути написано, наприклад, про те, як доглядати за своїм 

автомобілем, поради щодо збереження здоров’я та багато іншого.  

2. Мати стратегію соціальних медіа: багато страхових компаній не 

активні в соціальних мережах. У сьогоднішньому цифровому світі, де кожен  

має підключення до однієї соціальної медіа-платформи, або інший, дає 

можливість охопити цільову аудиторію. 

Спільноти в соціальних мережах створюються і страховими компаніями, 

можна створити унікальну спільноту, де клієнти зможуть ділитися своїм 

досвідом і спілкуватися один з одним, обговорюючи продукти та послуги 

страхової компанії. 

3. Пошукові об’яви. Також відома як платна реклама в пошуковій мережі 

– це технологія онлайн-маркетингу, яка рекламує результати пошуку в 

пошукових системах. Це навмисний спосіб розміщення об’яв у будь-який час, 

коли користувач Інтернету здійснює пошук за певними ключовими словами або 

фразами при пошуку продукту або послуги. 

4. Цифрова медійна реклама. Завдяки можливостям візуального 

націлювання реклама цифрового дисплея надає багато переваг страховій 

компанії, яка прагне до відображення та поінформованості про бренд [4]. 

Науковцями в ході дослідження було виявлено, що затримка у соціальних 

мережах на рекламі, яка з’являється у профілі користувача, але не обов’язково є 

йому потрібною, не є надійним джерелом рентабельності інвестицій страхового 

сектора порівняно із платним пошуком. Такі платформи, як Facebook і Twitter, 

корисні, однак, це ремаркетинг, який застосовується для того, щоб заохотити 

користувачів, які переглянули певний продукт на сайті, повернутися та 

завершити дію. Його використовують тому, що кліки ремаркетингу дешеві в 

порівнянні з іншими видами соціальної мережі, і користувач знайомиться з 

певним брендом [6]. 
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Щодо впровадження цифрового маркетингу в Україні можна сказати, про 

те,  що українським страховим компаніям бракує навичок в цьому напрямі, які 

потрібно розвивати. Даний вид маркетингу є ефективним для страхових 

компаній, оскільки допомагає збільшити продажі їхніх послуг, тому його 

потрібно вдосконалювати [7]. 

Отже, дослідивши особливості цифрового маркетингу в страхуванні, 

можна сказати, що це швидкий та зручний спосіб, який дає можливість 

отримати необхідну послугу споживачеві в режимі онлайн протягом короткого 

проміжку часу.  
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У світі з кожним роком зменшується частка традиційної економіки, а 

країн з цифровою економікою стає все більше. Це допомагає країнам 

розвиватися, надаючи могутні переваги для ведення економіки та бізнесу. 

Цифрова економіка полягає в розвитку інформаційно-комунікаційних, 

електронних та віртуальних технологій, що впливає на її стрімкий розвиток. 
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Поширення даних технологій впливає на традиційну економіку, здійснюючи 

перетворення від такої, що споживає,  до економіки, що створює ресурси. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування сутності цифрової економіки, та 

можливостей, які відкриваються для України та проблем, які постають на 

шляху трансформації економічної політики України. 

Цифровий розвиток економіки України пов’язаний у застосуванні 

стимулів і мотивацій для впровадження цифрових технологій у всіх сферах 

життєдіяльності та ведення бізнесу, як серед секторів промисловості та 

виробництва, так і у сфері надання послуг для підвищення розвитку і зростання 

конкурентоздатності національної економіки. 

Кабінет міністрів України прийняв Концепцію розвитку цифрової 

економіки і суспільства України на 2018-2020 роки та затвердив план заходів 

щодо її реалізації [1]. Це допоможе країні, за допомогою чітких дій, рухатись в 

напрямку цифровізації економіки. 

Переваги цифровізації бізнесу, індустрій і країн очевидні. Однак, на 

шляху до неї зазвичай стоїть велика перепона – наявність розвинутої цифрової 

інфраструктури. 

Темпи та масштаби цифрових перетворень повинні стати ключовими в 

нашому розвитку. Інакше, є великий ризик відстати від лідируючих економік 

світу назавжди. На сьогодні, Україна знаходиться на такому етапі розвитку 

коли можливий і потрібний «цифровий стрибок». Тобто, швидкий перехід на 

новий щабель розвитку у всіх сферах, минаючи проміжні стадії, і почавши 

використання відразу сучасних систем. Інвестування в розвиток цифрових 

інфраструктур, інновацій та сучасних технології, допоможе підготувати основу 

для переходу в цифрову економіку. 

Цифровізація України потребує нових форм партнерства і 

співробітництва різних сфер економіки та суспільства. Нижче наведені основні 

принципи цифровізації України. Дотримання яких є обов’язковим для 

створення, реалізації та користування привілеями, що надають цифрові 

технології [2]. 

1. Цифровізація України зобов’язана забезпечувати кожному 

громадянинові рівний доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на 

основі інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій.  

Створення цифрових інфраструктур – основний чинник збільшення 

доступу громадян до масштабного середовища інформації. Ще у 2011 році 

вільний доступ до мережі Інтернет визнано ООН одним із основних прав 

людини ‒ цифровим правом. 

2. Цифровізація повинна бути направлена на створення переваг у 

різноманітних сферах буденного життя. Покращення ефективності та якості 

надання послуг з охорони здоров’я та отримання освіти, формування нових 

робочих місць, розвинення підприємництва, сільського господарства, 

транспорту, захисту навколишнього природного середовища і розпорядження 

природними ресурсами, підвищення обізнаностілюдей, сприяння подоланню 

бідності, запобігання катастрофам, гарантування громадської безпеки тощо.  
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3. Ключовою метою цифровізації є реалізація цифрової трансформації  

галузей економіки, сфер діяльності, їх нової якості та властивостей. Замість 

вибіркової «клаптикової» інформатизації Україна повинна рухатися до 

глобальної цифровізації, що перетворює існуючі аналогові системи та сфери у 

нові та дає поштовх для розвинення української IT-індустрії. 

4. Основа цифровізації України лежить у сприянні розвитку 

інформаційного суспільства та засобів масової інформації. Створення 

українського контенту, який потрібний для задоволення потреб національного 

або регіонального значення і сприятиме всебічному розвитку. 

5. Цифровізація України повинна бути зорієнтована на міжнародне та 

європейське співробітництво з метою інтеграції України до ЄС, виходу на 

європейський і світовий ринок, що є результатом свідомого та повноцінного 

упровадження інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.  

6. Одним із головних чинників успішної реалізації цифрової економіки в 

Україні є стандартизація. Побудова лише на «внутрішніх» стандартах цифрових 

систем, платформ та інфраструктур, які мають бути використані громадянами, 

бізнесом та державою для участі, конкуренції та успіху у глобальній економіці 

та відкритих ринках, – неприпустима. Винятком з цього правила можуть бути 

відповідні програми у сфері оборони та безпеки, у яких застосування інших 

стандартів є аргументованим.  

7. Ще одним важливим чинником на шляху до цифровізації України є 

підвищення рівня довіри суспільства. При поширенні цифрових технологій, 

зростає значення конфіденційності та захищеності даних та персональної 

інформації. Інформаційна безпека, кібербезпека, недоторканність особистого 

життя та прав користувачів новітніх технологій є передумовами одночасного 

цифрового розвитку та управління супутніми ризиками. 

Передумовами цифрового розвитку країни є підготовка комплексного 

державного управління та законодавчої бази. Головними завданнями держави 

на шляху до цифровізації країни є: поліпшення ринкових механізмів, подолання 

бар’єрів, як  інституційних так і законодавчих, створення проектів цифрових 

трансформацій на рівні цілої країни та залучення належних інвестицій,  

стимулювання ефективного розвитку цифрових інфраструктур, аналіз потреб у 

використанні цифрових технологій громадянами та розвитку відповідних 

цифрових компетенцій, створення відповідних заохочень і мотивацій для 

підтримки цифрового підприємництва та економіки.  

Водночас результатом впровадження цифрових технологій є не тільки 

позитивні зміни в економіці та суспільстві в цілому, а й певні виклики, які 

необхідно подолати суспільству і державі для результативного впровадження 

цифрової економіки в економічне життя нашої країни, а саме: тимчасове 

зниження продуктивності праці від впровадження і використання нових 

технологій; скорочення кількості працюючих, зокрема низькокваліфікованих 

працівників, як наслідок, – зростання рівня технологічного безробіття в країні; 

короткострокове зростання нерівномірного розподілу доходів на період 

здобуття вищого рівня кваліфікації працюючих до потрібного рівня 

кваліфікації; значні зміни в розміщення продуктивних сил у регіональній 
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структурі, необхідній освіті та кваліфікаціях персоналу, інфраструктурі; 

модифікація норм і правил (підвищення рівня захисту прав інтелектуальної 

власності, вдосконалення антимонопольного законодавства і т.д.), способу 

життя [3]. 

 Висновок. На сьогоднішній день цифрова економіка являється 

ефективною основою розвитку системи державного управління, економіки, 

бізнесу, соціальної сфери і всієї держави вцілому. Розвиток цифрової економіки 

полягає в формуванні надійної системи національної безпеки і незалежності  

України, конкуренції вітчизняних компаній, місця країни на світовому ринку на 

довгострокову перспективу. 

Для прогресивного розвитку цифрової економіки в Україні потрібна 

ефективна державна політика щодо подолання «цифрового розриву» та 

мотивації розвитку цифрової економіки.  

Успішний розвиток цифрової економіки в країні неможливий за 

відсутності необхідної нормативно-правової бази, плану розвитку економіки, 

що базується на цифрових технологіях. Також не менш важливим є формування 

професійних навичок, базової комп'ютерної грамотності, підготовка до 

професійної кар’єри, підвищення кваліфікації працівників, сприяння навчанню 

протягом усього життя. 
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У світовій банківській практиці нині змінюється підхід до 

господарювання і здійснюється поступовий перехід від продуктоорієнтованого 

підходу організації банківської діяльності до клієнтоорієнтованого. Також 
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змінюється акцент господарювання від нарощування філій і відділень до 

укрупнення банків та он-лайн обслуговування клієнтів. При цьому головним в 

обслуговуванні клієнтів залишається – максимальне задоволенні потреб клієнта 

та розширення спектра наданих йому послуг. Швидкий розвиток ІТ-технологій 

та Інтернету змушують банківські установи рухатися з часом, переводити свої 

операції на мобільні додатки, впроваджувати інноваційні банківські продукти 

та нові розробки. Впровадження яких дозволить залучити більше клієнтів, 

підвищити конкурентні позиції на ринку та позитивно вплинути на імідж 

установи, посилити її бренд. 

Багато закордонних і вітчизняних робіт присвячено дослідженням 

глобальним тенденціям, діяльності FinTech-компаній і питанням інноваційних 

банківських розробок. Серед них виділяють такі роботи: Золотарьова О. В., 

Мотриченко В. М. [1]., Опалько В. І. [1], Пантєлєєвої Н. М., Сизотова Є. [3], 

Смовженко Т. С., Єгоричевої С. Б. ін. Водночас, дана тема є актуальною нині з 

огляду на процеси розвитку Інтернет-технологій, скорочення банківських 

відділень і необхідності залучення та обслуговування клієнтів через Інтернет 

мережу. 

Сьогодні можна виділити основні сучасні мегатренди економічного 

розвитку, такі як: постіндустріалізм – перехід від індустріального суспільства 

до інформаційного; зелена економіка – екологізація всієї системи 

господарювання на основі керованого розвитку з використанням високих 

технологій (high tech); урбанізація відіграють домінуючу роль [1, 177]. З огляду 

на це стан інноваційного потенціалу українських банків є достатнім, але 

необхідно не зупинятися на досягнутому. Найбільш інноваційними банками 

України є «ПриватБанк», «Райффайзен банк Аваль», «ОТП Банк» та ін. Лідером 

серед вітчизняних банків за інноваційними банківськими розробками виступає 

ПАТ КБ «ПриватБанк», який має світові рейтинги та відзнаки. До останніх 

інновацій банківських продуктів ПАТ КБ «ПриватБанк» належать такі 

продукти: платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-код, 

онлайн-інкасація, оцифровані платіжні картки та мобільні додатки [3].  

Розглянемо світовий досвід інноваційних банківських продуктів, який 

буде корисним вітчизняним банківським установам. 

Наприклад, Італійська банківська група IntesaSanPaolo, створила проект-

кредит «Prestiti Monorata» – рефінансування декількох різнорідних кредитів у 

різних банках в один кредит (відповідно, в одній валюті і з однією датою 

платежу), та ще з можливістю збільшення суми кредиту.  

Американський фінансовий холдинг JP Morgan Chase пропонує 

кредитний проект іпотеку, в якій повертається 1% назад на рахунок з кожного 

здійсненого платежу. Цей проект має назву – «1% mortgage cash back» – банк 

несе дані витрати тільки тоді, коли позичальник є дисциплінованим, а клієнт 

отримує зниження ставки за свою акуратність. 

Італійський банк CheBanca! запустив продукт «Mutuo Risparmio», де якщо 

Ви відкриваєте поточний рахунок в цьому ж банку (або переводите 

перерахування зарплати на нього), то вам знижуються пропорційно платежі по 
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іпотеці. Ще більше Ви їх можете знизити, запрошуючи родичів і друзів 

відкривати поточні рахунки. 

Використання хмарних сервісів для здійснення основної діяльності є 

наступним сучасним трендом у банківській сфері. Прикладом цього є хмарні 

рішення від «Idea Bank», що дали йому змогу покращити стандартні банківські 

операції, які зараз потребують скорочення часу та спрощення їх проведення [4]. 

У 2015 р. переможцем у конкурсі «BAI-Finacle Global Banking Innovation 

Awards» у номінації «Платіжні засоби» стала фінансова інновація – мобільний 

банкомат («The Mobile ATM Service for Small Medium Enterprises») від «Idea 

Bank» (Польща). Мобільний банкомат в машині («Mobile ATM Service») не 

тільки відповідає зростаючим потребам клієнтів, але й заохочує підприємців 

зберігати свої гроші в банку, тим самим поліпшуючи свої майбутні можливості 

отримання позик. 

Необхідною умовою розвитку всіх зазначених форм банківських 

інновацій є інвестиційні ресурси. Тому наступним трендом є інвестиції в базові 

банківські рішення для модернізації застарілих та наявних систем, а також у 

фінансові інновації для збереження та посилення конкурентних позицій 

банківських установ на ринку. Провідні банки, зокрема «Barclays», «Citigroup», 

«Santander», «Deutsche Bank», не тільки співпрацюють з FinTech – компаніями, 

але й інвестують у створення на своїй базі власних FinTech-лабораторій. 

Видання Global Finance представило список найкращих банків світу за 

впровадження нових продуктів у 2016 рік (2016 World’s Banks). Переможців у 

номінаціях було обрано на основі їхніх показників за останній рік, а також за 

іншими параметрами, зокрема репутацією і якістю управління [3]. Найкращими 

банками стали – BNP Paribas в номінації «Корпоративний банк», 

«Фінансування каналів постачання», Samba – «Споживчий банк», 

Промисловий і комерційний банк Китаю – «Найкращий банк на ринках, що 

розвиваються», Національний банк Катару – «Найкращий банк на 

прикордонних ринках», Northern Trust – «Глобальний депозитарій» та ін. 

Найбільші світові інноваційні банки розташовані в США, Катарі, Канаді, 

Франції, Швейцарії та Китаї. 

Недоліком інноваційних банківських технологій цифрових та Інтернет-

банкінгу є зростання кібератак, збільшення ризику витоку інформації та втрата 

коштів клієнтів тощо. Банківські установи повинні приділяти значну увагу 

захисту інтернет-додатків, мобільних фінансових додатків, смарт-контрактів, 

платіжних і автоматизованих банківських систем тощо шляхом підвищення 

рівня інформаційної безпеки на умовах залучення додаткових інвестицій і 

регулювання для мінімізації ризиків цифрових технологій. 

Отже, в сучасних умовах банківські інновації та новітні розробки FinTech 

– компаній стають невід’ємною складовою іміджу та обслуговування клієнтів 

банку. Впровадження нових банківських продуктів українськими банками на 

основі розглянутого світового досвіду дозволить: зберегти якість продуктів і 

підвищити операційну ефективність; адаптуватися до потреб нових клієнтів, 

посилити імідж та конкурентоспроможність власного банку. 
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В умовах сьогодення ефективність взаємодії банківських установ з 

клієнтами великою мірою залежить не лише від різноманіття банківських 

операцій та послуг, а і від рівня впровадження новітніх методів та технологій 

роботи з клієнтами. Сучасні інтернет-технології відіграють все більшу роль у 

діяльності вітчизняних банківських установ, а також сприяють появі та 

розвитку інноваційних банківських послуг, однією з яких є Інтернет-банкінг. 

Питання розвитку електронних банківських операцій є цікавим для 

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених економістів. Основні аспекти 

розвитку електронного банкінгу були досліджені такими вітчизняними 

вченими, як О. Гаврилова, Т. Говорушко, Т. Немченко, О. Овчарук, І. Пасічник 

та інші [1]. Проте для вдосконалення розробки електронних банківських 

систем, необхідне ще дослідження певних аспектів розвитку сучасного етапу 

банківської системи України. Метою дослідження є вивчення ринкуІнтернет – 

банкінгу, розкриття його можливостей та переваг. 

Інтернет-банкінг (англ. оnline Banking) або веб-банкінг – це діяльність 

банку з надання комплексу послуг клієнтам щодо електронного управління 

своїми рахунками через Інтернет. Для виконання операцій використовується 

стандартний браузер, такий як Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla 

тощо. 

Обслуговування за допомогою систем віртуального банкінгу докорінно 

змінює формат взаємодії зі споживачем банківських послуг. Характерними 

ознаками віддаленого банківського обслуговування через канали електронного 

банкінгу є: 1) оперативність – надання послуг та здійснення банківського 
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обслуговування відбувається переважно миттєво; 2) зручність – можливість 

користуватися послугами в будь-який зручний час та з будь-якої точки земної 

кулі; 3) доступність – вартість користування послугами віддаленого 

обслуговування в декілька разів нижча порівняно з традиційною; 

4) різноманітність – багато банків пропонують різні канали віддаленого 

обслуговування (наприклад, Інтернет, мобільний та стаціонарний телефон та 

тощо); 5) масштабність – можливість обслуговування більшої частки клієнтів та 

збільшення обсягів збуту тощо. 

Розвиток веб-банкінгу відбувався динамічно, і на даний момент він є 

одним з найбільш технологічно і фінансово розвинутих сегментів ринку 

фінансових послуг. Протягом 2012–2016 рр. у сфері електронного банкінгу в 

Україні відбувся значний прорив.  

Таблиця 1 

Обсяги безготівкових операцій в Інтернеті за картками, 

що емітують українські банки 2012–2016 рр. [2] 

Вид операцій 
Періоди 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Безготівкові операції 

(млрд грн.) 
92 159 255 385 572 

Операції в мережі 

інтернет (млрд грн) 
26 49 113 203 346 

Питома вага операцій в 

мережі інтернет (%) 
28 31 44 53 60 

 

Сьогодні ринок електронного банкінгу знаходиться на стадії 

вдосконалення. Основний активний розвиток відбувався протягом останніх 

10 років: створено і впроваджено перші необхідні сервіси й технології передачі 

даних, запущений швидкісний мобільний Інтернет 3G.  

В українських банках, які використовують Інтернет-банкінг, в основному 

клієнти здійснюють такі види Інтернет-послуг, як запит залишків за рахунком, 

грошові перекази, отримання виписок за рахунками, виставлення і сплата 

рахунків, оформлення депозиту, конвертація валюти, додаткові послуги по 

платіжним карткам. Основною тенденцією 2017 року в розвитку Інтернет-

банкінгу є зростання популярності мобільних платежів за допомогою 

смартфону – так, за даними дослідження MasterCard, за допомогою смартфону 

готові оплачувати товари і послуги 72% опитаних українців, тоді як у Західній 

Європі показник такої готовності складає лише 37%, а в Центральній та Східній 

Європі – 57%. 

Надання банківських послуг у режимі онлайн надає можливість клієнтам 

швидко та без зайвих витрат скористатися банківськими послугами та надає 

суттєві конкурентні переваги таким банкам. Однак, на сьогодні, далеко не всі 

вітчизняні банківські установи використовують Інтернет-банкінг у своїй 

діяльності і лише незначна кількість банків пропонує дистанційне 

обслуговування своїм клієнтам. Сьогодні інтернет-банкінг у країні надають 
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багато фінансових установ. Найбільшими і найбільш технологічними учасники 

ринку вважають інтернет-сервіси ПриватБанку, Ощадбанку, Альфа-Банку, VTB 

Банку, ПУМб, Райффайзен Банку Аваль, УкрСиббанку та Укрсоцбанкута інші. 

Банки активно просуваються на шляху освоєння Інтернет-банкінгу, але на 

даний час існують певні фактори, які уповільнюють його розвиток. Найбільш 

впливовими є такі фактори:відсутність належної законодавчо-нормативної 

бази;недовіра клієнтів до банківських установ загалом і до Internet-банків 

зокрема;проблема захисту інформації. 

Не дивлячись на стабільний ріст проникнення Інтернету, рівень 

користування Інтернет-банкінгом залишається досить низьким, хоча й активно 

зростає. Інтернет-технології є одним з пріоритетних напрямів розвитку 

банківської системи. Інтернет-банкінг в Україні як напрям розвитку ринку 

фінансових послуг має значний потенціал і перспективи. Сьогодні за 

допомогою даної системи можна здійснити ряд операцій, при цьому не 

відвідуючи офісу банку. Інтернет-банкінг безпосередньо стосується 

електронної комерції та можливості здійснення віддалених способів оплати за 

товари.  Зручність Інтернет-банкінгу проявляється у тому, що можливість 

отримання передоплати від користувача автоматично страхує його бізнес. Це 

зручно, швидко і недорого.  

Поряд з перевагами існують і певні недоліки, серед яких високий ризик 

можливості шахрайства, недосконалість законодавчої бази в даній сфері, 

недостатня кількість інтернет-користувачів. Однак, не дивлячись на існуючі 

проблеми, ряд вітчизняних банківських установи активно впроваджують даний 

вид обслуговування клієнтів у свою діяльність [3]. Ефективне впровадження 

комп’ютерних та Інтернет-технологій значно спрощують процес взаємодії 

клієнтів з банком. 

Узагальнюючи, можна сказати, що для клієнта інтернет-банкінг – це 

економія часу і зручність. Для банків віддалене обслуговування клієнтів є 

одним з механізмів оптимізації операційних витрат за рахунок економії на 

адміністративних витратах. Але для держави все це призводить до прозорості у 

фінансових питаннях і зменшення обігу готівкових коштів. Що врешті дасть 

позитивний ефект для всієї економіки. 

 
Список використаних джерел 

1. Говорушко Т. А. Розвиток Інтернет банкінгу в Україні / Т. А. Говорушко, И. П. Ситник, 

В. Н.  Ляховецкая // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – 

Випуск 15. Частина 5. – С. 146–149. 

2. Безготівкові розрахунки продовжують зростати [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=26993720. 

3. Юденков М. С. Інтернет-технології в банківському бізнесі: перспективи і ризики : 

учбово-практичний посібник / М. С. Юденков, І. М. Сандалов, С. Л. Єрмаков. – 

Москва : КНОРУС, 2010. – 320 c. 

  



315 

 

Електронне видання 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів 

(19 квітня 2018 року), 

 
присвяченої 50-річчю 

Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

 
 

 
Відповідальні за випуск: 

Н. М. Пантєлєєва, Ю. В. Жежерун  

Комп’ютерне складання i верстання Л. В. Романовська, І. В. Івженко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

 

Україна, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164. 


