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СЕКЦІЯ І. 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ, 
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РІШЕННЯ 

 
 

TRENDS OF DEVELOPING ADVANCED TECHNOLOGIES  
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Grigoliene R., Tamoseviciene R.  
Lithuania Business University of Applied Sciences 

 
Increasing global competition, globalisation of markets and the global economic 

downturn encourages the search of ways to maintain the stability and growth of 
industrial enterprises. Nowadays, when business environment is rapidly changing, 
enterprises have to increase constantly their competitive advantage. One of the 
necessary goals is to offer the necessary products and services as quickly, as possible. 
It requires combination of existing human resources, industrial processes and 
organisation of business into a single whole. 

The investigation’s goal is to analyze causes and steps of implementation of 
modernization and new technologies in industrial enterprises by estimating the 
importance of creation of ecological products and implementation of the principle of 
balanced use in modern enterprises. 

New technologies may be used to create new products, processes and services. 
In order to reach this goal, it is necessary not only to use new technologies, but also 
to match them, integrate them sequentially or concurrently, to adopt them to the 
market, to meet expectations of users and so on. The whole procedure may be called 
“integration of new technologies” or “integration of technological innovations”. 

Inactivity of separate subjects cannot stop the development of knowledge about 
processes and procedures. The knowledge is improved in scientific institutions and in 
enterprises of different sectors. The enterprises may participate in creation of 
technologies, encouraging further development and joining to the introduction of 
products or services and the rise of profit. When the level of technological maturity is 
estimated over time, we get the so-called S Curve. 

Basic technologies are well established in the market and form the basis of the 
existing products. The capacity limit of these technologies has been achieved. 
Unfortunately, advanced technologies are not accessible to all, yet; they allow 
achieving differentiation. Destructive technologies need large expenses. Upon closer 
look, it appears that the development and implementation of technologies goes 
rapidly. When new products have made using new technologies, understanding and 
maturity of them increases significantly. 
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Creation of a product takes one or two technologies. Constant evolution of 
technologies offers new opportunities for creation of new products. For instance, 
products may become cheaper or acquire new features, offering the benefit to 
consumers. In some cases, products may become more expensive, and their quality 
may become worse. However, in this case, qualities of the product, allowing 
producing it with low production costs or those, which are more valuable for clients, 
are under consideration. 

Effective economic development of technologies may be ensured only, when the 
need of technologies and time of their use match, and, when application of basic and 
specific technologies is synchronized. It can accelerate technological development. 

When the need of technologies is estimated, further implementation of them 
may be increased in the following ways: 

1. Development of enabling technologies. It also means introduction of 
products, created using new technologies and giving new value to consumers 
or enterprises. An advantage of the implementation of this technology is that 
it is self-funded. Its main weakness is that, frequently, it is very risky. 

2. Constant development of basic technologies. 
3. Creation of special technologies identifying and taking over basic and 

advanced technologies. 
4. Since the development of basic and advanced technologies is expensive, it is 

important to communicate with other enterprises and (or) scientific institutes. 
Constant development of technologies automatically provides new 

opportunities, but it also creates new risks. Enterprises find new opportunities, when 
they use enabling technologies and can apply new technologies for creating other 
products. The danger arises, when competitors use new technologies also. If there is a 
need in implementation of a new technology, it is necessary to identify this need, in 
the first place. 

The necessity to accelerate investments in implementation of breakthrough 
technologies in rapidly growing areas prompted the European Commission to identify 
six areas, which must be invested in. These strategic, interrelated areas include 
advanced manufacturing, basic advanced technologies, low-emission vehicles, 
biological products, construction and raw materials, advanced electricity grids 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0014). 

Nowadays, industrial environment, many new industry-concerned approaches 
appear. The importance of sustainable development is one of them. There are various 
concepts of sustainable development, offered by the government, non-governmental 
institutions, industries or research organizations and others interested groups. The 
World Bank has described sustainable development with this laconic phrase: 
«Sustainable development is continuous development». In the Rio de Janeiro 
declaration on environment and development of 1992, sustainable development 
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defined, as long-term and constant social development, seeking to meet contemporary 
and future needs of people, by rationally using and replenishing natural resources. 
The sustainable development is the most visible through sustainable and balanced 
development of human opportunities as well, as the ability to be socially responsible 
for oneself, society and future generations. 

Successful development of innovations is an integral part of dynamic business 
management system, helping to reorganize existing industrial processes and 
implement the new ones in an enterprise. On the other hand, if an environment does 
not realize the necessity of technologies or their place, the technologies are senseless. 

Systematic balanced use, refusing to use raw materials excessively and 
encouraging proper use of resources of less developed countries, would allow the 
countries to increase the short-term and long-term productivity and social value of the 
industry. 

 
 

THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE  
ON THE ENTERPRISE’S PERFORMANCE: THE CASE  

OF EASTERN AND WESTERN EUROPEAN COMPANIES IN THE 
MARITIME SECTOR 

Puleikiene K.  
Lithuania Business University of Applied Sciences 

 
Scientific financial literature emphasizes that from appropriate policy of capital 

structure depends company’s financial stability, operational risk and the level of 
profitability. Therefore, company managers, investors and other interested parties 
need to answer the question of how to choose the optimal capital structure in order to 
ensure a profitable and long-term company performance and thus increase the value 
of the company’s business.  

There are a lot of problematic questions in this sphere: 
- What are the most significant factors, which influence the capital structure of 

companies? 
- How does performance of companies depend on formed capital structure? 
- How would the borrowed capital influence the company’s performance? 
- What is an optimum level of capital structure through which the companies can 

improve its financial performance and increase the business value of company? 
And so on. 

The aim of the research is to evaluate the relationship between capital structure 
and enterprise’s performance.  

According to financial scientific literature and previous studies, the indicators of 
capital structure refer to financial ratios such as long-term debt to capital, financial 
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leverage, debt to common equity and others, while firms’ performance is measured 
by return on equity, return on assets, earning per share, operating margin, Tobin’s Q 
and so on. In the most scientific empirical studies capital structure is influenced by 
external and internal factors. External factors can be attributed to macroeconomic 
indicators such as GDP, inflation rate, loan interest rate, and etc. In the empirical 
studies carried out by scientists from different countries, the tangibility, the growth 
factor of the company, profitability, size of the company, tax shield, liquidity and 
many other factors are attributed to the internal factors of capital structure. 

Many maritime research studies concentrate on marine policy, the ecosystem or 
the maritime sector in the context of transport logistics, but not from context of 
financial resources. However, this sector is the vital one to the maritime country and 
it is therefore necessary to monitor the financial situation of these companies. After 
all, the capital structure affects not only the company’s profitability, stability, but also 
growth, development or bankruptcy. 

The research has been performed using data of listed maritime shipping 
companies in Eastern and Western Europe over the period from 2004—2018.  

The survey revealed the external and internal factors affecting the capital 
structure of companies in the maritime sector. It also showed the impact of capital 
structure on company performance. The study highlighted the differences in financial 
situation between Eastern European companies and Western European companies 
during three periods: economic pre-crisis period, economic crisis period and 
economic post crisis period. The results of research may guide companies to adopt 
decisions of capital structure and operational management.  

The analysis of scientific literature, comparison, grouping, methods of 
systematization and generalization were used in the research. During the empirical 
research, the financial statements of the companies were analysed, relative financial 
indicators were calculated and correlation analysis and regression analysis were 
performed. The SPSS program was used for statistical data processing and analysis. 
A graphical method was used to represent the results obtained. 
 
 

RELEVANCE OF CLIMATE FINANCE IN A SUSTAINBLE WORLD 
Sunday Imoh U. 

SHEI «Banking University» 
 
Climate change is creating an investment challenge. Although overhauling 

traditional energy systems, curtailing harmful industry practices, and scaling 
emerging technology can make economic sense, they often mean steep front-loaded 
costs. The United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) are crafted to 
accelerate the flow of climate finance to developing countries, therefore the green 
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climate fund (GCF) was set up.The Fund is a unique global platform to respond to 
climate change by investing in low-emission and climate-resilient development. GCF 
was established to limit or reduce greenhouse gas (GHG) emissions in developing 
countries, and to help vulnerable societies adapt to the unavoidable impacts of 
climate change. [1]There is no country that is not experiencing the drastic effects of 
climate change as greenhouse gas emissions are more than 50 percent higher than in 
1990. Global warming is causing long-lasting changes to our climate system, which 
threatens irreversible consequences if we do not act. [2] And that is where the 
relevance & importance of this finance comes in as part of the remedy in enforcing 
the SDG 13 goal for a sustainable world. 

In accordance with the goals, when the Paris Agreement was reached in 2015, 
the Green Climate Fund was given an important role in serving the agreement and 
supporting the goal of keeping climate change well below 2 degrees Celsius. 

Of which GCF aims to catalyze a flow of climate finance to invest in low-
emission and climate-resilient development, driving a paradigm shift in the global 
response to climate change. [3] 

In 2017, the world’s six largest multilateral development banks mobilized a 
record $35 billion in climate finance. Less than two years from its 2020 target of 
$100 billion in annual investment, it remains undercapitalized, with resources of just 
$10 billion as of May 2018. [4] And yet, while countries across the African continent 
are working fiercely to address climate change, access to climate finance at scale 
remains one of the biggest challenges. A recent survey for the Africa Climate Week 
revealed that more than half of the countries have had problems mobilizing 
international and national climate finance, less than one quarter of the countries have 
a financing strategy in place nonetheless, and only one third have put financial 
instruments in place.[5] 

In Ukraine alone, nearly 90% of climate-related development finance was 
committed to the energy generation andsupply sector in 2013 and 2014. Both bilateral 
and multilateral providers of finance committed asignificant amount of finance to 
energy efficiency and renewable energy related projects during the period,both on the 
supply and demand sides. This reflects the need to improve the GHG efficiency of 
Ukraine’senergy sector that is among the most energy intensive across the world. The 
second largest amount of thefinance was directed to the “unallocated and 
unspecified” sector. Thus far, early USD 860 million per year of climate-related 
development finance was committed to Ukrainein that period. This amount is the 
second largest among the EECCA countries, next to that toUzbekistan which has 
since supported 66—85 related projects on climate between these years respectively. 
Also, The World Bank said in a statement it had pledged $22,5 billion for 2021—
2025, while AfDB said it had committed $25 billion to climate finance between 2020 
and 2025. The funds would be used to increase investment in renewable energy 
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projects like solar power plants. [6] The Fund’s investments can be in the form of 
grants, loans, equity or guarantees. Therefore, the fund will typically provide 
financing in the form of grants and concessional lending, andthrough other 
modalities, instruments or facilities as may be approved by the Board. [7] to meet the 
world’s increasing climate condition needs. 

Conclusions and recommendation 
The GCF’s activities are aligned with the priorities of developing countries 

through the principle of country ownership, and the Fund has established a direct 
access modality so that national and sub-national organizations can receive funding 
directly, rather than only via international intermediaries, however there are much 
barriers and in overcoming the barriers to climate finance, the potential solutions so 
far could be:Injecting climate-related risks into the monitoring of broader financial 
stability and threats to the banking system, using sustainability criteria to shape the 
portfolios of assets maintained by central banks and countries must treat climate 
change as a development issue and systematically address it in their development 
strategies and policies. [8] 
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DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS  
IN THE BANKING SECTOR 
IN POLAND AND UKRAINE 
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Lviv Institute of SHEI «Banking University» 
 
The competitiveness of Ukrainian and Polish banking systems based on the use 

of methods “structure-conduct-performance”and market power approach has been 
analyzed. The results of analysis illustrate the moderate concentration of the banking 
sector in Ukraine and Poland and showed that the banking sectors of both countries, 
as well as in most countries of the world, operates in conditions of monopolistic 
competition. 

In a market economy, one of the most important indicators of the effective 
functioning of the economy at the macro, meso and microeconomic levels is 
competitiveness. That is why the competitiveness issues are discussed in the works of 
practically all schools of economic science, starting from classics (A. Smith, D. 
Ricardo, etc.), which emphasized competitiveness mainly from the macroeconomic 
point of view (international, national, regional competitiveness ), and subsequently 
developed in neo-classical theories, the Austrian school and the institutional concepts 
of competitiveness, focusing on micro-economic aspects of firms’ competitiveness 
(sources of a firm’s competitive advantage: market segmentation, a way of 
communication (i.e. promotion and advertising) and reaching out to the customers 
(choice of distribution channel), product development, process improvement, and 
product innovations) [1]. In recent years, under the influence of permanent crisis 
processes in the economy, competitiveness of economic agents is especially relevant. 
Exept this the last global financial crisis significantly updated the issue of 
competitiveness of the banking sector, both from the macroeconomic and 
microeconomic point of view, as well as from the position of comparative analysis of 
the competitiveness models of national banking systems. 

The aim of our report is a comparative analysis of the competitiveness of 
national banking sectors of Ukraine and Poland. 

The starting point for conducting a comparative analysis of the competitiveness 
of banking sectors of Ukraine and Poland is necessity to choice the indicators that 
determine the competitiveness of the banking sector. In this regard, it should be 
noted, that, taking into account the importance and functions of the banking system in 
the economy and society, banking competitiveness issues should be considered not 
only from the point of view of economic efficiency but also stability. 
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In modern economic literature, the following approaches are identified for the 
definition of banking competitiveness: 

- “structure-conduct-performance” paradigm, that is based on decomposition of 
interest spreads, measurement of bank concentration, regulatory indicators 
that measure the contestability of the banking sector; 

- bank pricing behavior or market power approach is based on using the 
Panzar-Rosse H-statistic, calculation the Lerner index, and the so-called 
Boone indicator. 

Structure-conduct-performance paradigm assumes that there is a stable, causal 
relationship between the structure of the banking industry, firm conduct, and 
performance. In this framework, competition is negatively related to measures of 
concentration, such as the share of assets held by the top three or five largest banks 
and the Herfindahl index. According to this approach, banking concentration can be 
approximated by the concentration ratio — the share of assets held by the largest 
banks (typically three or five) in a given economy — or the Herfindahl-Hirschman 
index (HHI), the sum of the squared market share of each bank in the system. 

Bank pricing behavior approach is based on using of the H-statistic that captures 
the elasticity of bank interest revenues to input prices. Input prices include the price 
of deposits (commonly measured as the ratio of interest expenses to total deposits), 
the price of personnel (as captured by the ratio of personnel expenses to assets), and 
the price of equipment and fixed capital (approximated by the ratio of other operating 
and administrative expenses to total assets). 

Higher values of the H-statistic are associated with more competitive banking 
systems. Under a monopoly, an increase in input prices results in a rise in marginal 
costs, a fall in output, and a decline in revenues. 

Based on the above approaches firstly we will use the “structure-conduct-
performance” method in order to analyze and to compare the structure and 
concentration of the Ukrainian and Polish banking sector. In this connection it should 
be noted that the banking sector of Ukraine as of 01.2019 consists of 77 operating 
banks, of which 5 are state-owned banks, 23 are banks with foreign capital.  

The Polish banking sector consists of 616 banks, of which only 35 are 
commercial banks, 28 branches of credit institutions and 553 cooperative banks. The 
five largest banks are controlled in Poland 54.5% of assets, while in Ukraine, the five 
largest banks control 60.5% of assets (fig. 1). 

From Fig. 1 it is clearly visible that the level of concentration of the banking 
sector of Ukraine and Poland has decreased since 1998 (in Ukraine from 100% to 
60.5%, and in Poland from 77% to 55%), which, firstly seems, that the banking sector 
in both countries is moderately concentrated and competitive. But, in Ukraine, 4 out 
of these 5 banks are state-owned banks and occupy 54.7% of the assets of the 
banking system.  
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Fig. 1. 5-Bank Asset Concentration for Ukraine and Poland [2] 

 
Obviously, such a high concentration of the share of Ukrainian state banks in the 

assets of the banking system does not contribute to increasing its competitiveness. 
Analyzing the competitiveness of the banking sectors of Ukraine and Poland by 

the market power method, using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) — (HHI 
values below 0,10 indicate a non-concentrated market, HHI values between 0.10 and 
0,18 indicate a moderately concentrated market, and HHI values higher than 0,18 
imply a highly concentrated market, also it is used other kinds of gradations — from 
0 to 1000 or up to 10,000)  

According to the National Bank of Ukraine, estimated index value HHI a 
moderate decline in the banking sector (the level of concentration of total assets is 
1250), while in Poland it is 0.62, which also confirms the moderate concentration of 
the banking sector in Poland. 

Summarizing the study of the competitiveness of the banking system on the 
example of Ukraine and Poland, it should be emphasized that, as the analysis shows, 
the number of functioning banks is not a major factor in its competitiveness. At the 
same time, the growing concentration of the banking sector in both countries and the 
emergence of banks “too big to fail” do not contribute to creating an equal level 
playing field in the banking sector. In addition, for Ukraine, the presence of a high 
proportion of state-owned banks in assets also limits the competitiveness of the 
banking sector. 

At the same time, for the banking sectors of both countries, as well as in most 
countries of the world, the banking sector operates in conditions of monopolistic 
competition, because the banking product is slightly diversified, which, however, has 
close substitutes, and the existence of potential competition causes that entities use 
market power to the extent to which it allows monopolistic competition.  

In addition, according to research by scientists [4], the introduction of 
innovations in banking practice and their advertising, do not contribute to the growth 
of competitiveness and the growth of market share. In our opinion, this situation is 
connected, first of all, with such an important aspect of the bank’s activities as its 
financial stability and public confidence to the banking sector. These conditions play 
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a significant role in increasing the competitiveness of the banking sector of all 
countries.  
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В последнее время в Литве очень часто слышат, что есть очень 

предприимчивое, инновационное, начинающее поколение, которое воспри-
имчиво к науке, технологиям и информационным технологиям. Молодые люди 
хотят творить, начинать бизнес, руководить. Не менее важны характеристики 
поколения Z и когда они выбирают вести собственный бизнес, управлять и 
работать так, как им хочется, или выбрать относительно более безопасный путь 
и стать наемным работником в бизнесе других или правительственной 
организации. 

Целью исследования было выяснить ожидания молодежи двух литовских 
регионов — Клайпедского и Шяуляйского. Исследование проводилось в два 
этапа: 1 этап в 2014—2015 годах, 2 — в 2018 году. Анонимный вопросник, 
состоящий из закрытых и открытых вопросов, был выбран для сбора данных 
опроса. Опрос проводился в двух регионах Литвы — Клайпеде (третий по 
величине город в Литве с населением 149015 человек, чей доход выше, чем 
средний доход населения страны, порт Балтийского моря, важный 
экономический центр Западной Литвы), и Шяуляй (четвертый по величине 
город в Литве с 100618 жителями, важный транспортный и логистический 
центр в Северной Литве). Первый этап опроса состоялся в 2014—2015 гг. Было 
распространено 600 анкет — по 300 в Клайпеде и Шяуляй. 35 учеников из 
Клайпедского края и 29 учеников из Шяуляйского края не вернули вопросники. 
На втором этапе с октября по декабрь 2018 года 200 анкет были распространены 
в Шяуляйском регионе. 31 ученик из Шяуляйского региона не вернул анкеты. 
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Данные первого этапа исследования 2014—2015 гг. представлены на основе 536 
(265 Клайпедского и 271 Шяуляйского регионов) респондентов, а второго 
исследования 2018 года представлены 169 респондентов.  

Согласно исследованию первого этапа, проведенному в 2014—2015 г. г., 
молодое поколение Клайпедского и Шяуляйского регионов растет достаточно 
предприимчивым (или, по крайней мере, таким себя считает); молодые люди из 
Клайпедского и Шяуляйского регионов имеют тенденцию изучать 
предпринимательство и организацию бизнеса. Однако, согласно исследованию, 
молодые люди Клайпедского региона больше стремятся создать собственный 
бизнес, управлять им или работать в качестве сотрудников в бизнесе, 
приобретая опыт и, возможно, развивая собственный бизнес. Между тем, 
молодые люди в Шяуляйском регионе предпочитают работать в 
государственных организациях или на государственных предприятиях, и у них 
нет твердой решимости вести собственный бизнес и руководить им. 

На втором этапе, чтобы выяснить, изменилось ли отношение молодежи 
Шяуляйского региона к созданию и управлению собственным бизнесом, в 
октябре-декабре 2018 года был проведен повторный опрос с использованием 
той же анкеты. 

Целью доклада является представление ожиданий трудовой жизни 
молодых людей Клайпедского и Шяуляйского регионов, выраженных во время 
опроса в 2014—2015 годах, и сравнение их с ожиданиями будущей работы 
молодых людей при повторном опросе, проведенном в 2018 году. 

Молодые люди ответили на вопросы: предпринимательство является 
врожденной или приобретенной компетенцией; можно ли научиться 
предпринимательству; ребята мечтают создать свой собственный бизнес или 
предпочитают работать в качестве сотрудника в бизнесе или в правительст-
венной организации или в государственном предприятии. Молодые люди 
должны были объяснить свой выбор. 

Подводя итог, можно констатировать, что по результатам первого этапа 
исследования из опрошенных 265 молодых людей из Клайпедского региона 
наемными работниками в бизнесе планируют работать 118 (44,53%), а в 
Шяуляйском регионе из 271 опрошенного — 92 (33,95%). 64 молодых людей из 
Клайпедского региона (24,15%) и 101 из Шяуляйского региона (37,27%) видят 
себя работающими в государственном учреждении или в государственном 
предприятии. О том, чтобы создавать и управлять своим бизнесом, реализуя, 
таким образом, видение рабочего будущего, задумываются соответственно 83 
молодых человека из Клайпедского региона (31,32%) и 78 молодых людей из 
Шяуляйского региона (28,78%). 

Суммируя данные второго этапа исследования, можно увидеть, что 
молодежь Шяуляйского региона все еще остаются в относительно безопасной 
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зоне и спустя несколько лет: 42 из 169 опрошенных (24,85%) предпочли бы 
работать в государственном учреждении или в государственном предприятии, 
поскольку «гарантированное рабочее место, социальные гарантии, нормальный 
рабочий день, нет эксплуатации со стороны работодателя, сложнее уволить». 77 
(45,56%) предпочли бы работать в бизнесе потому, что «они хотели бы получить 
большой опыт не рискуя, легко сменить работу (и работодателя), если им не 
нравится, как работаю». Тем не менее, второе исследование выявило новую 
тенденцию, которая не была упомянута респондентами в первом исследовании 
— 31 из 77 молодых будущих предпринимателей не работали бы в Литве 
(40,26%) потому, что «больше возможностей за границей, лучше зарплата, 
больше интересных работ, более простой подход и легче общение с 
работодателем». Аналогичная тенденция наблюдалась после обобщения 
данных, когда из 169 опрошенных 50 молодых людей (29,59%) заявили, что 
определено начнут свое дело, потому что «им не нравится, когда их возглавляют 
другие, они не хотят работать на других, когда они могут работать на себя». Тем 
не менее, 12 (24%) заявили, что будут заниматься своими делами не в городе 
Шяуляй или в регионе, где они живут, а в столице Литвы в Вильнюсе, во втором 
и третьем по размеру и потенциалу роста городах Каунасе и Клайпеде, потому 
что «там есть разные и по больше возможности». 7 молодых людей (14%) 
заявили, что будут заниматься своим делом не в Литве, потому что «за рубежом, 
особенно в Европейском Союзе, бизнес предлагает гораздо лучшие условия и 
облегчает инвестиции бизнес-ангелов в стартапы». 

Вывод заключается в том, что есть небольшой, но сдвиг в сторону создания 
собственного бизнеса и лидерства в нем, но также появилась тенденция, не 
замеченная в предыдущем исследовании, что не малая часть будущих 
предпринимателей не хотят создавать бизнес в родном регионе или даже в их 
родной стране. 
 
 

ГРОШОВІ ПОТОКИ УНІВЕРСИТЕТІВ  
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ 

Алєксєєв І. В., Мазур А. В.  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Alieksieiev I., Mazur A. MONEY FLOWS OF UNIVERSITIES IN THE 

EUROPEAN FINANCIAL SPACE. The research is devoted to determining the 
place of cash flows of Ukrainian universities, as well as students from Ukraine in 
foreign universities in the context of Ukraine’s integration into the world and 
European financial space. There are cash flows related to research work of 
fundamental and applied direction. 
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Проблемам управління грошовими потоками банківських установ і 
підприємств присвячено багато досліджень, серед яких можна назвати [1; 2; 3]. 
Натомість щодо університетів, таких вітчизняних досліджень практично немає. 
За кордоном цю проблему досліджують [4; 5]. Проте, публікації 
переважноявляють собою фактичні дані бюджетів університетів [6; 7 і багато 
інших], оскільки фінансування університетської діяльності має надзвичайно 
велике значення і для підготовки висококваліфікованих кадрів, і для 
провадження наукових досліджень та виконання науково-технічних розробок. 
Автори у попередніх дослідженнях звертали увагу на грошові потоки, що 
надходять до закордонних університетів від студентів-іноземців як оплата за 
навчання [8]. У такий спосіб українці, які навчаються за кордоном, є прикладом 
інтеграції до європейського та світового фінансового простору через грошові 
потоки, що складають оплату за навчання, послуг за проживання, харчування, 
транспортні витрати отримання віз тощо. 

В сучасних умовах трансферу технологій, активного залучення наукових 
кадрів до міжнародних програм з інноваційних проектів важливу роль 
відіграють університети, де зосереджені науково-педагогічні працівники вищої 
кваліфікації. Саме у провідних університетах світу ведуться дослідження з 
перспективних напрямів біологічної, фізичної та хімічної наук. У дослідних 
виробництвах університетів розробляються й проходять випробування 
перспективні технології, інноваційні конструкції машин, механізмів, приладів, 
апаратів. Як фундаментальні дослідження, так і науково-технічні розробки 
вимагають значних фінансових ресурсів. Нові засоби наукових досліджень, 
матеріали, програмне забезпечення для моделювання різних процесів 
потребують значних інвестицій. Окрім того, залучення провідних науковців, 
інженерів, висококваліфікованих робітників для виконання унікальних за 
науковим задумом і складних для технологічного виконання робіт вимагають 
високої заробітної плати. Будь-яка інноваційна діяльність вимагає значних 
витрат для її матеріально-технічного і кадрового забезпечення. Це й визначає 
необхідність залучення фінансових ресурсів. 

Інтеграційні процеси у здійсненні інноваційних програм, залучення 
науковців, інженерно-технічних працівників різних університетів, виробничих 
підприємств обумовлюють необхідність залучення грошових коштів з різних 
джерел. Саме інтеграція різних організацій до інноваційних проектів є 
пешопричиною урізноманітнення грошових потоків, які концентруються у тому 
числі й в університетах у вигляді грантів, кредитів, прямого фінансування з 
боку замовників. 

Процес глобалізації характеризується залученням ресурсів з максимально 
зниженими витратами. Це стосується пошуку родовищ з найдешевшими 
покладами корисних копалин, виробництв з найнижчими витратами на 
енергоресурси і робочу силу, мінімальних логістичних витрат. Бізнес також 
зацікавлений в отриманні науково-технічної продукції при мінімумі витрат 
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часу і грошей. Інакше кажучи, замовники науково-технічної продукції прагнуть 
отримати результат у вигляді інноваційних конструкцій і технологій від 
фахівців достатньої кваліфікації у терміни, що дозволяють вивести на ринок 
свій продукт раніше за конкурентів і через це підвищити рентабельність 
власного виробництва. Це викликає потребу у пошуку університетів з достат-
ньо високим рівнем інтелектуального потенціалу і в той же час з низькими 
витратами на заробітну плату і мінімальними вимогами до інвестицій. У за-
значеному контексті українські університети відповідають в сучасних умовах 
зазначеним вимогам. 

Таким чином, українські університети, беручи участь за європейськими 
інноваційними програмами та проектами, провадять наукову й освітню 
діяльність, яка визначаєпевні витрати й необхідність формування відповідних 
грошових потоків кожного університету. При цьому формування грошових 
потоків українських університетів в частині наукових досліджень залежить 
значною мірою від іноземних споживачів науково-технічної продукції. 

Вхідними грошовими потоками, за рахунок яких має наповнюватися 
бюджет університету, його фонди, що мають дослідницьке призначення, є 
фінансування науково-технічних тем з боку державного або місцевих бюд-
жетів; фінансування з боку вітчизняних підприємств; гранти іноземних інвесто-
рів, які діють в інтересах закордонних корпорацій. 

В сучасних умовах грошові потоки університетів формуються за участю 
багатьох суб’єктів, які й визначають фінансові відносини вищих закладів освіти 
на фінансовому ринку, який є міжнародним. Саме тому усі зацікавлені спо-
живачі продукції освітніх закладів беруть участь у наповненні різноманітних 
фондів для формування грошових потоків університетів. 
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ПІДХОДИ ДО БУДОВИ КУРСУ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Горбачевська О. В. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Horbachevska O. APPROACHES TO THE STRUCTURE OF THE COURSE 

BEHAVIORAL ECONOMICS. The historical analysis of the emergence of 
behavioral Economics as a science is made. The article presents the main concepts of 
scientists who became the founders. Proposed his vision of trends in the development 
of behavioral Economics in the near future. 

Сучасна світова економічна наука зазнає трансформацій, зумовлених 
падінням її статусу. Новий якісний стан економіки пов’язаний з 
глобалізаційними процесами, інноваціями, посиленням креативності у 
виробництві, бізнесі. Загострюється потреба на особливі теоретичні знання про 
людину. Важливим завданням економістів є не лише окреслення контурів нової 
економіки, але й формування економічного мислення, посилення практичного 
сторони економічної теорії, яка покликана дати уміння передбачати і 
прогнозувати дії людей. 

Нова галузь знань — поведінкова економіка (ПЕ)– внесла свіжий струмінь 
в економічну науку. З одного боку, відбувається оновлення неокласичної 
парадигми, а з другого, формуються знання, покликані стати основним 
інструментом підвищення ефективності у сфері бізнесу, маркетингу. 

ПЕ отримала визнання наукової спільноти. Її апологети стали Нобе-
лівськими лауреатами з економіки: рік 2002 — Д. Канеман і В. Сміт, рік 2017 р. 
— Р. Талер. Щоправда не обійшлося без сарказму. Легендарну Шнобелівську 
премію отримали у 2000 р. Д. Даннінг і Д. Крюгер за дослідження когнітивних 
викривлень у поведінці кваліфікованих, розумних людей ([1], с. 278). У 2003 р. 
нею відзначені С. Гірланд, Л. Янсон і М. Енквіст за працю «Курчата віддають 
перевагу гарним людям» ( [1], с. 79—80), а у 2017 р. М. Роклоф, Н. Гріір за 
експериментальне вивчення ситуації, коли почуття небезпеки провокує людей 
на передчуття виграшу в азартній грі. Що ж, це теж є визнанням нової науки. 

ПЕ — міждисциплінарна наука, яка інтегрує знання з економіки, психо-
логії, фінансів, соціології, культурології, біології, формує широкий спектр 
концепцій, напрямів, методів. Однак поки що є лише розрізнені дослідження, 
що займаються окремими феноменами. Відтак, створення цілісної базової теорії 
ПЕ з чіткою архітектурою є важливою задачею. 

Зробимо короткий огляд напрацьованого. Для американського психолога 
Д. Аріелі ПЕ — нова дисципліна, що пов’язує економіку з психологією ([2], 
с.14). Його книга є за суттю доповненням до тих питань мікроекономіки, де 
гальмує неокласика. Мета Д. Аріелі — пояснити, чому люди поводяться 
ірраціонально. Не досить тільки розбиратися у поведінці, потрібно знати 
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чинники, що стоять за такою поведінкою. При цьому використовуються инші, 
ніж в неокласиці, інструменти, які людську поведінку в розвитку бачать крок за 
кроком. Цю процедуру названо «експериментом» ([2], с. 70). Д.Аріелі 
вибудовує свою структуру ПЕ: значення відносних категорій при виборі; 
встановлення цін; роль нульових витрат, що дозволяє пояснити дію 
інструменту посилення уваги до товарів, послуг; ціна соціальних норм, коли 
люди можуть працювати краще без грошей; ірраціональна суть людини в 
емоційному просторі, що може привести до невірних рішень; відмова від 
довгострокових цілей на користь негайної винагороди; вплив ефекту 
очікування на різні аспекти людського життя; аналіз нечесної поведінки людей. 
Д.Аріелі підводить до важливої ідеї: ірраціональна поведінка людей не є 
випадковою чи безглуздою — вона має систематичний характер, і є цілком 
передбачуваною ([2], с. 260). Помилки в мисленні людей є лише ґрунтом для 
поліпшенням рішень, стимулом до використання спеціальних технологій до 
подолання недоліків ([2], с. 265). 

Американський економіст Р.Талер розглядає ПЕ як міждисциплінарне 
дослідження з ціллю об’єднати економіку з психологією ([3], с. 220). Такий зсув 
парадигми є рідкісним в науці, бо відбувається істотний розрив з напрямом, у 
якому галузь розвивалася, і обирається новий для ([3], с. 211). Справжня мета 
ПЕ полягає у висвітленні людської поведінки, яка порушує стандартну 
раціональну модель. За Р. Талером ПЕ еволюціонувала від двох цілей: 1) пошук 
і документування аномалій у поведінці як окремих осіб, так і фірм та ринкових 
цін; 2) розвиток теорії, що мали місце у середині 1990-х рр. до третьої мети: 
використати набуті знання, щоб зробити світ кращим ([3], с. 365). Ним також 
зроблено структуризацію науки як за хронологічним, так і за тематичним 
принципом. 

Наша точка зору: процес прийняття рішень людиною є відправною точкою 
ПЕ. Кінцевою метою діяльності людини є виживання за будь-якої форми 
суспільства. Це потребує створення цілісної моделі прийняття рішень 
людиною. Вона має включати такі компоненти: 

- біологічні інстинкти людей, що успадковані людиною генетично від своїх 
предків (не ризикувати майном, утриматися від підозрілих оборудок); 

- соціальне оточення. Це правила поведінки людини у соціумі. 
Передбачається певна культура, що доповнює чи блокує інстинкти; 

- свідомий вибір, на який впливає інтелект. Не лише про особистісний але 
й соціальний (успішність в оцінюванні поведінки людей); поведінковий 
(розуміння сенсу поведінки інших людей, оцінка реальної ситуації, вміння 
спілкуватися, поводити себе адекватно до ситуації); поточний або вільний 
(оволодіння новими знаннями, гнучкість і швидкість мислення); академічний 
(здібність до навчання); практичний (природна інтуїція до успіху і 
максимальних результатів). 
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Від психології: слід доповнити механізм прийняття рішень людьми 
аналізом поведінкових ефектів, що впливають на процес мислення.  

Від економіки: слід поглибити вплив висновків ПЕ на макроекономіку, 
питання монетарної та фіскальної політики держави. 
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Domrachev V. POLITICAL CYCLES AND CORRECTNESS OF MACRO-

ECONOMIC PROGRAMS OF UKRAINE. This research consists of a general 
analysis of problems of the Ukrainian financial system.  

Поточний стан економіки України характеризується присутністю великих 
ризиків, які пов’язані з невизначеністю динаміки багатьох макроекономічних 
параметрів.   

Аналіз динаміки макроекономічних показників розвитку України свідчить 
про велике значення політичних циклів, зокрема це періоди виборів Президента 
та депутатів Верховної ради. 

В економіці відомі Цикли Кондратьєва (К-цикли, або К-хвилі) — 
періодичні цикли підйомів, спадів сучасної світової економіки, описані у 1920-
ті роки Миколою Кондратьєвим та які активно досліджувались у роботах 
Йозефа Шумпетера (Joseph Schumpeter). В Україні економічні цикли особливо 
виражені. У разі зміни чергової політичної еліти урядовці приймають нову 
модель функціонування економіки. При цьому згідно нової моделі частостає 
неможливим досягнення тих цілей для яких і була запроваджена модель. 

В Україні за часів незалежності не було сформульовано обґрунтованої 
Стратегії розвитку, як самої України, так і моделі її економіки. У цих умовах 
першочерговим завданням, що постало перед ВР, урядом та НБУ, є 
розроблення концепції побудови стратегії розвитку України та її економічної 
політики шляхом реформування. Не може бути заяв відносно напряму реформ у 



23 
 

певному напрямку, а дій спрямованих у протилежному (що є 
загальноприйнятою практикою в Україні).  

Питанням побудови стратегії розвитку країни з відкритою економікою у 
напрямі протидії загрозам фінансовій системі країни присвячено дослідження 
багатьох українських та іноземних вчених, зокрема у межах досліджень МВФ 
та Світового банку. 

При побудовістратегії розвитку країни важливим є процес моделювання та 
прогнозування макроекономічних ризиків (стрес-тестування). 

Моделювання динаміки факторів дозволяє провести аналіз та 
прогнозування макроекономічних ризиків в Україні, дослідити питання 
фінансової безпеки України, виявити загрози та основні напрями протидії їм 
завдяки посилення законодавчої бази. Функціонування економічної системи 
забезпечують сукупність законів, які характеризують функціонування її 
складових та взаємодію цих складових між собою. 

Серед основних показників, які пов’язані з ризиками від яких залежить 
подальший напрям розвитку української економіки, зокрема є: 

• Якісні: терористичні угрупування; зовнішні конфлікти; демографічна 
катастрофа; злочинна курсова політика; системна корупція у владі; 
необґрунтована політика процентних ставок; скорочення споживання; 
зруйнована банківська система; дефіцит бюджету; соціальна політика. 

• Кількісні: валютний ризик (вказує наскільки девальвувала національна 
валюта на протязі останніх 12 місяців); банківський ризик (вказує наскільки 
впали обсяги активів банків); фіскальний баланс / ВВП; демографічна динаміка 
(народжуваність / смертність); реальна відсоткова ставка за кредитами; обсяг 
тіньового сектору; реальний ВВП; індекс промисловості; внутрішній 
державний борг % ВВП; поточний рахунок % ВВП; торгівельний баланс % 
ВВП; зовнішній борг % ВВП; короткостроковий зовнішній борг % ВВП; 
кредитний ринок % ВВП; фондовий ринок % ВВП; інфляція; рівень безробіття; 
реальна середня заробітна платня, тощо. 

Моделювання, аналіз динаміки основних макроекономічних ризиків та 
стрес-тестування дозволять покращити фінансову безпеку України, завчасно 
попереджати можливі негаразди та провести необхідне вдосконалення методів 
регулювання діяльності банків в Україні. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО 
СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Єфименко T. I. 
ДННУ «Академія фінансового управління» 

 
Iefymenko T. PROVIDING NATIONAL FINANCIAL SOVEREIGNTY IN 

GLOBALIZATION CONDITIONS. The objective of the paper is to study the 
content and forms of the contradictory process of independent country’sintegration 
into the global socio-economic space and to develop, on this basis, directions and 
ways of providing financial sovereignty, countering economic downturns. 

Сучасний розвиток світоустрою супроводжується перебудовою 
міжнародних, державних і суспільних інститутів. Конкретні напрями 
інституційних реформ, актуальність яких випливає із викликів цього століття, 
сформованих кризовим і посткризовим періодами, пов’язані зі змінами світової 
і національної економічної політики.  

В умовах глобальної невизначеності та нестабільності підвищується 
значимість надійної захищеності інтересів держави від внутрішніх і зовнішніх 
загроз. Необхідним єінституційно координоване макрофінансове, 
інформаційно-інтегральне та регуляторне забезпечення фінансового 
суверенітету країни, насамперед з точки зору загроз нової економічної 
реальності. Водночас, складність, масштабність та суперечливість процесів 
міжнародної кооперації та розподілу праці потребують наукового 
обґрунтування нових напрямів інтеграції теоретико-методологічних і 
прикладних досліджень макрофінансового управління, а також координації 
фіскальних і монетарних регуляторних механізмів всіх рівнів. Авторський 
контекст доктрини комплексної безпеки фінансової системи базується на 
нерозривності її складових із загальнотеоретичними засадами формування та 
досягнення цілей сталого розвитку.  

Сучасні валютно-фінансові відносини характеризуються найвищим 
ступенем глобалізації при збереженні національно-державної форми організації 
грошово-кредитного та бюджетного простору. Потужність світових ринків 
капіталу значно перевищує фінансові системи окремих країн, що робить 
останні вразливими до кон’юнктурних коливань та впливу кризових явищ. Для 
реалізації стратегії у сфері національної безпеки важливим є питання 
координації фіскальної та монетарної політики. Незбалансований 
станопераційної діяльності реального сектору створює потенційну загрозу 
виникнення платіжної кризи, що може негативно вплинути на стабільність 
фінансової системи в цілому. 

Процеси глобальної фінансіалізації супроводжуються змінами в обсязі й 
розподілі доходів і багатства; у рівнях зайнятості та інфляції; доступі до 
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міжнародних ринків; постачанні енергоресурсів тощо. Для забезпечення 
фінансового суверенітету країни необхідні інноваційні заходи фіскальної та 
монетарної політики з урахуванням особливостей складових економічної 
безпеки (енергетичної, промислової, фінансової, інвестиційної, продовольчої, 
інфраструктурної). Умовою сталого зростання національної економіки є 
стійкість фінансової системи країни з чітким дотриманням принципів 
комплементарності та координованості при використанні антикризових 
фінансово-економічних інструментів, спрямованих на протидію ризикам 
фінансової дестабілізації й економічної нерівноваги. Тому, при розробці та 
реалізації державних стратегічних пріоритетівварто проводити постійний 
моніторинг впливуглобальних загрозна стан безпеки національної економіки та 
інформаційне забезпечення антикризового фінансового управління. 

В умовах ресурсної обмеженості якість і можливості використання 
факторів виробництва стримуються зовнішніми й внутрішніми ризиками 
невизначеності, характерними для процесів глобалізації. Чинники поширення 
інновацій при формуванні гігантських виробничо-збутових структур вимагають 
від ринкових агентів адаптованості, гнучкості щодо всесвітнього 
інформаційного простору. Всеосяжні кон’юнктурні обставини іноді однобоко й 
непослідовно впливають на конфігурацію розміщення продуктивних сил, рух 
інвестицій тощо. Тенденції універсалізації життєдіяльності суспільства, 
прискорення динаміки обміну знаннями, товарами, робочою силою збільшують 
відкритість національних економік. Перед фірмами, домогосподарствами, 
державами постають проблеми вибору інститутів та інструментів для 
забезпечення добробуту громадян та досягнення цілей сталого піднесення. 

Глобалізація фінансових ринків, підвищення нестабільності міжнародних 
ринків капіталу, відповідальність урядів за навантаження майбутніх бюджетів 
при визначенні державної боргової політики потребують стабільної, прозорої та 
підзвітної фіскальної політики, коли фінансові потреби держави 
задовольняються за якнайменші витрати в середньо- і довгостроковому 
періодах, враховуючи особливості внутрішніх та міжнародних ринкових умов, 
необхідність захисту не тільки цінностей, а й майбутніх можливостей.У 
глобальному вимірі перспективи антикризового регулювання супроводжуються 
широким впровадженням принципів податково-бюджетної консолідації.Серед 
заходів з обмеження бюджетного дефіциту та обсягу державного боргу в 
середньостроковому періоді слід виокремити поширення так званих бюджетних 
правил. Це інституціональні параметри довгострокового характеру в кількісній 
формі, які відображаються на національному й наднаціональному рівнях та є 
обов’язковими для виконання. Сучасна міжнародна практика передбачає значне 
поширення правил бюджетного балансу й боргових обмежень. У розвинутих 
країнах набули популярності такі заходи, як застосування лімітів на державні 
видатки та контроль податкового тягаря. 
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Особливості та швидкість форсованого розвитку, ступінь вразливості 
національних економік до зовнішніх гібридних загроз дестабілізації 
перебувають у тісному зв’язку з проведенням реформ базових інститутів 
державного регулювання. Дисбаланси поточних рахунків протягом багатьох 
років залишаються однією з основних світових проблем.Тому, в умовах 
глобальної фінансіалізації проблеми фінансового суверенітету, фіскальної та 
монетарної безпеки національної економіки набувають критичного значення, 
особливо у транзитивних державах. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ 
Жерліцин Д. М. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Zherlistyn D. M. INNOVATIVE FINANCIAL TECHNOLOGIES AS AN 

ELEMENT OF NOWADAYS MANAGEMENT PARADIGM. Information economy 
is based on a dramatically growth of the volume and speed of information 
processing. This research consists of a theoretical analysis of those changes in 
Ukrainian and world economy. It shows principles of innovation financial 
management and new generation of financial technology. 

Фінанси як комплексна економічна категорія, яка пов’язана із 
розподільними та контролюючими процесами в економіці, є центральною 
ланкою у системі управління будь-якого рівня. Так, державні фінанси, з одного 
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боку, є основними ресурсними відносинами, які формують базу систем 
регулювання економіки, з іншого — самі виступають частиною інструментарію 
контролю і державного регулювання. На рівні підприємств саме фінансові 
процеси є складеним елементом системи ефективного управління. Основна 
фінансова категорія — прибуток — є узагальненим мікроекономічним 
критерієм ефективності підприємства. Значна роль фінансів в управлінні 
економічними об’єктами різної природи обумовлює необхідність розробки й 
удосконалювання інструментарію реалізації зазначених відносин. 

Цілісна еволюційна парадигма, засновником якої є Й. Шумпетер, великого 
значення надає принципу розвитку. Кожен системний об’єкт, у тому числі і 
фінанси, постійно змінюється у певному напрямі, перебуває у стані руху. 
Всередині кожної економічної системи є джерело енергії, яка викликає 
порушення рівноваги. Якщо це так, то має існувати і відповідний комплекс 
інструментів управління, що спирається не тільки на підтримування рівноваги, 
але й спричиняють рух фінансової системи від одного стану рівноваги до 
іншого [1]. Такий розвиток економічних систем забезпечується впровадженням 
господарських та управлінських інновацій. 

Управлінські інновації пов’язані зі зміною системи управління за певними 
аспектами. Ці зміни стосуються організаційних процедур, інформаційно-
аналітичних і соціально-психологічних інструментів та методів у такому 
напрямку, що суттєво відрізняються від прийнятої практики підготовки та 
реалізації управлінських рішень [2]. У свою чергу, управлінські інновації, 
виходячи з сутності поняття «система» можуть стосуватися як суто суб’єкта 
управління, так і об’єкту, інструментального апарата та їх комбінацій. При 
цьому новітні механізми, методи, моделі управління можуть бути вже відомі та 
застосовуватися на інших підприємства, проте для певної організації їх 
впровадження все одно носить інноваційний характер, якщо вони здатні 
принести очікуваний результат.  

Інноваційне управління базується на впровадженні таких нововведень, що 
призводять до поліпшення умов функціонування відповідної системи 
(зменшення витрат, підвищення оперативності інформаційних потоків і 
процесів реалізації рішень, збільшення продуктивності управлінської праці 
тощо) та на певному етапі накопичення знань призводять до значного 
збільшення ефективності як системи управління, так і об’єкта управління 
(способу використання ресурсів).Таким чином, фінансова система 
можерозглядається як кібернетична система, що складається з суб’єкта та 
об’єкта управління і поєднує у собі процеси збирання, обробки, зберігання, 
передавання та використання інформації. У таких умовах управлінські інновації 
виступають нововведеннями, що призводять до поліпшення умов 
функціонування відповідної системи (зменшення витрат, підвищення 
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оперативності інформаційних потоків і процесів реалізації рішень, збільшення 
продуктивності управлінської праці тощо) та на певному етапі накопичення 
знань призводять до значного збільшення ефективності як системи управління, 
так і об’єкта управління (способу використання ресурсів).  

Наслідки світової фінансової кризи 2008—2009 років визначили не лише 
проблеми сучасних фінансових систем, а і стали поштовхом до розвитку 
фінансових інновацій. Зокрема, нова парадигма еволюції фінансових 
технологій визначила наступні інноваційні перспективи [3]: розповсюдження 
фінансових стартапів;створення проактивних систем фінансового регулювання 
(визначення цілей та інструментів, що дивляться у майбутнє, а не лише 
констатують минулі тенденції); стрімкий розвиток і трансформація систем 
розрахунків (виникнення криптовалют, масові електронні платежі тощо); 
формування принципово нових інноваційних продуктів (P2P платформи, 
crowdfunding); розвиток інформаційно-аналітичних фінансових систем 
(шаблонний аналіз, технологія великих даних, створення цифрової економіки 
тощо). 

Таким чином, у межах фінансових систем різного рівня, визначальним 
чинником ефективності та складовою сутності фінансів виступає інформація та 
відповідні інформаційні технології. Останнє визначається як умовами 
формування інформаційного суспільства, так і сутністю фінансів як 
«фіктивного» ресурсу або форми організації відносин. Тобто саме інформація 
визначає реальну ціну фінансових ресурсів. Зокрема, грошей — правова 
інформація центрального банку; акцій та облігацій — інформація з фінансових 
ринків; дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів — інформація з 
відповідних договорів та нормативно-правова інформація. Відповідно до 
вказаних особливостей фінансових та інформаційних технологій здійснюється 
уточнення інструментів інноваційного управління економічними системами.  
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Zasadna Kh., Rusynko M. INTERNET OF THINGS. This research is 

dedicated to networks of things that are connected to the Internet and have a 
practical use. Based on IoT, smart add-ons can be imlemented in various segments of 
business and life, and in the future − smart energy, smart transportation, smart city, 
and smart planet. One of the key IoT components is Industrial Internet of Things. 

Ключовою технологією Індустрії 4.0 вважається Інтернет Речей (Internet of 
Things, IoT). Вже сьогодні ринок пропонує багато «розумних» речей: дрони, 
GPS-маячок для велосипедів, системи моніторингу кавових автоматів, 
«розумні» валізи, «розумні» розетки і датчики, смарт-освітлення, smart-
горнятка, роботи-прибиральники, «розумні» кухні, «розумні» горщики для 
рослин, smart-дзеркало, дзеркало-стиліст, «розумна» плитка для декорування 
стін, smart-душ, телевізор зі штучним інтелектом, «розумний» сміттєвий бак, 
пристрої-помічники для захисту помешкання від злодіїв та ін.  

В майбутньому всі ці новинки утворять «розумний» дім. Smart-house 
матиме системи управління мікрокліматом кімнат, автоматичного вмикання і 
вимикання електропристроїв, «розумні» столики, гаджети для вирощування 
зелені та овочів в домашніх умовах, роботизовані механізми для прибирання 
приміщень, пральні машини, з якими можна спілкуватися, систему управління 
всіма кухонними пристроями. Система «розумний будинок» буде розпізнавати 
конкретні ситуації, що відбуваються в будинку, і реагувати на них відповідним 
чином, що забезпечить мешканцям безпеку, комфорт і ресурсозбереження.  

Складовою частиною IoT і його головною, на даному етапі розвитку 
технологій, рушійною силою є Промисловий (Індустріальний) IoT. Це система 
об’єднаних комп’ютерних мереж і підключених до них промислових та 
виробничих об’єктів з вбудованими датчиками і програмним забезпеченням для 
збору та обміну даними, з можливістю віддаленого контролю і управління 
виробництвом в автоматизованому режимі — без участі людини. Інформація, 
що надходить з датчиків — це величезні масиви неструктурованих даних, тому 
пріоритетним завданням є їх фільтрація і правильна інтерпретація. Для 
представлення інформації в зрозумілому для користувача вигляді 
використовуються передові аналітичні платформи, призначені для збору, 
зберігання і аналізу даних про технологічні процеси і події, що відбуваються в 
реальному масштабі часу.  

Промисловий ІоТ дозволяє створювати виробництва, які виявляються 
більш ощадливими, гнучкими і ефективними, ніж існуючі. Прикладом 
Промислового ІоТ є обладнання заводу Philips з виробництва бритв 
(Голландія). Завод працює в неосвітленому приміщенні, де встановлені 128 
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роботів, а весь персонал заводу складається з дев’яти працівників. Ще один 
приклад — проект компанії Harley Davidson. У період з 2009 по 2011 рік 
компанія провела масштабну реконструкцію своїх виробничих майданчиків. В 
результаті був створений єдиний складальний майданчик, що випускає 
мотоцикли п’яти моделей, при цьому замовнику пропонується вибір з понад 
1300 варіантів. В результаті виробничий цикл скоротився з 21 дня до 6 годин, 
кожні 89 секунд з конвеєра сходить мотоцикл, повністю налаштований під 
свого майбутнього власника. Більшість країн і компаній ще не мають 
конкретних планів та цілісної стратегії використання Промислового ІоТ, 
оскільки він вимагає використання передових аналітичних інструментів, 
створення і дослідження цифрових копій фізичних об’єктів (цифрових 
двійників), штучного інтелекту, машинного навчання, бізнес-аналітики, 
інструментів інтелектуального виробництва та відповідних інвестицій.  

Майбутнє ІоТ — це «розумна» енергетика, «розумний» транспорт, 
«розумне» місто, «розумна» планета. 
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РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
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Kloba S. ROLE OF INSTITUTIONS IN FORMATION OF COMPETITIVE 

UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES. The aim of the work is to determine the 
role of institutions in the activities of the united territorial communities and to assess 
the influence of institutions on the creation of a competitive model in united 
territorial communities. 

Протягом тривалого часу в науці і практиці територія розглядається лише 
як певний простір, де реалізовувалася відповідна політика. Згодом ситуація 
змінилася, було введено місцеве самоврядування і змінилися принципи 
управління територіями. В останні ж роки стало ясно, що території або регіони, 
взаємодіючи з іншими територіями та інституціями, грають важливу роль в 
економічному розвитку країни. 
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Сучасні економічні та соціальні процеси змінюють форми діяльності 
територіальних громад, висувають нові вимоги — конкурентоспроможність, 
здатність створювати на певній території кращі в порівнянні з іншими 
територіальними суб’єктами умови для проживання і ведення господарської 
діяльності, отримання кращих соціально-економічних результатів [1]. 

Конкурентоспроможність сьогодні є універсальною вимогою не тільки, 
щодо економічних суб’єктів або економічної системи. На наш погляд, вона 
також повинна стати стратегічним орієнтиром в діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та інших інституцій. Відповідно, це 
вимагає формування нової моделі місцевого самоврядування, в якій 
територіальні громади використовують демократичні інструменти взаємодії з 
владою, а органи місцевого самоврядування виступають як повноцінні суб’єкти 
економічних відносин. Загальна мотиваційна та домінанта діяльність тиках 
інституцій — є посилення соціально-економічних позицій адміністративно-
територіальної одиниці [2]. 

Під конкурентоспроможністю територіальної громади, слід розуміти 
здатність муніципальної системи створити і підтримати конкурентні переваги, 
за допомогою ефективного використання всіх видів потенціалу, з метою 
забезпечення економічного зростання територіальної громади та підвищення 
рівня і якості життя населення. 

Конкурентоспроможність ОТГ — це основна роль і місце в економічному 
середовищі України. В свою чергу, вона обумовлюється можливістю ОТГ 
виготовляти товари і послуги, які б відповідали вимогам внутрішніх і зовнішніх 
ринків. Таким чином, забезпечуючи високий рівень життя суспільства та 
можливість реалізовувати наявний у регіоні економічний потенціал [3]. 

В умовах фінансової та економічної кризи органи місцевого само-
врядування постійно шукають додаткові шляхи для вирішення проблем 
життєзабезпечення та подальшого розвитку відповідних територіальних 
громад. Все більш важливою, стає здатність територіальної громади сприяти 
швидкій адаптації наявних ресурсів регіону до зміни соціально-економічного 
клімату. Тому, перш за все, саме інституції можуть впливати на економічні 
відносини і підвищувати рівень конкурентоспроможності адміністративно-
територіальних одиниць [4]. 

Для підвищення ефективності функціонування системи місцевого 
самоврядування повинні бути забезпечені сприятливі правові, організаційні та 
економічні умови для діяльності його органів. З цим важко не погодитися, але 
крім цього необхідно враховувати особливості територіальних громад, як 
суб’єктів місцевого самоврядування.  

За допомогою інституцій приватного сектору, можливо залучати кошти, 
які були б спрямовані для розвитку місцевої економіки в межах нових проектів, 
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поширеної на сьогодні корпоративної соціальної відповідальності. Для 
вирішення грошових питань, повинні залучатися фінансові інституції, такі як 
комерційні банки чи установи муніципального кредитування .  

Не варто забувати про подвійну природу місцевого самоврядування — як 
частини державної системи і як окремої інституції самоорганізації населення, 
яка передбачає участь територіальної громади в спільному вирішенні місцевих 
проблем як організаційних, так і фінансових. Саме такий підхід, може 
забезпечити суттєві зміни в існуючій моделі здійснення місцевого само-
врядування в Україні.  

Поняття конкурентоспроможності стає ключовим для управління роз-
витком адміністративно-територіальної одиниці. Головним, в ефективному 
засвоєнні концепції конкурентоспроможності громад є усвідомлення фор-
мальними і неформальними лідерами територіальних громад, активом асоціацій 
самоврядування та взаємодіючих інституцій, прагматичного змісту цієї 
концепції для подальшого успішного розвитку, як окремих територіальних 
громад, так і країни в цілому [5]. 

На нашу думку, модель місцевого самоврядування, створена державою і 
впроваджена «зверху», не дасть таких результатів, як та, що створюється 
спільно з товариством, народом. Тому сьогодні важливий зворотний зв’язок у 
формі конкретних запитів і вимог. При цьому, роль територіальної громади у 
відносинах з органами місцевого самоврядування перетворюється в 
партнерство, що в свою чергу значно підкріплює можливість реалізації прав 
територіальної громади. У відносинах з державними інституціями статус 
територіальної громади, будучи на сьогоднішній день двоїстим, повинен 
вирости до статусу органів місцевого самоврядування у вирішенні стратегічних 
питань громади, що дасть можливість державної влади вирішувати питання «на 
місцях», а не «через центр». 

Таким чином, посилення конкуренції висуває нові вимоги до управління 
розвитком муніципальних утворень на основі забезпечення їх конкуренто-
здібності, які можливі на основі взаємодії з фінансово-економічними 
інституціями. Саме така взаємодія підвищення конкурентоспроможності 
територіальної громади сприятиме соціально-економічному розвитку, 
забезпечить самофінансування і активізації інвестиційно-інноваційних процесів 
на рівні регіону і країни.  
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Bukhtiarova A., Mershchii B. CREATION OF BASIC SOCIO-ECONOMIC 

MODEL FOR COUNTRIES THAT INTEGRATE TO EU. The purpose of our work 
is to identify the basic indicators of socio-economic development that have the 
greatest influence in the group of countries that want to become members of the EU.  

Метою роботи є розробка науково-методичного підходу до виявлення 
ключових факторів соціально-економічного розвитку країн, що йдуть 
євроінтеграційним шляхом. Отриманий в процесі дослідження методичний 
підхід має надати практичні рекомендації до покращення аналітичної роботи та 
пояснення тих чи інших тенденцій економічного розвитку. 

Здійснюване дослідження відбувалося в рамках попередньо сформованої 
групи країн — Україна, Молдова, Грузія та Арменія. Перш за все було 
прийнято рішення про побудову загальної моделі соціально-економічного 
розвитку. В якості результативного показника соціально-економічного 
розвитку було взято розмір ВВП на душу населення. Серед факторних ознак до 
розгляду були взяті наступні: співвідношення зайнятих до загального населення 
старше 15 років (Employment); експорт товарів та послуг (Export_of_goods); 
частка ВВП створеного в галузях промисловості (Industry); обсяг прямих 
іноземних інвестицій dir_invest). Також слід відмітити той факт, що в якості 
бази від якої кожна країна відштовхується у своєму економічному розвитку 
було обрано обсяг ВВП, але з часовим лагом n-1.Оскільки ВВП попереднього 
року є базою для економічного розвитку в поточному.  

Після збору статистичних даних за обраними індикаторами було 
розраховано кореляційний взаємозв’язок показників між собою. В результаті 
було підтверджено, що між більшістю факторів є сильний або середній 
взаємозв’язок. Специфіка нашого дослідження передбачає використання 
панельних даних. Усі розрахунки були зроблені з допомогою програмного 
комплексу STATA. Першочергово було побудовано 2 базові моделі соціально-
економічного розвитку з фіксованими та індивідуальними ефектами. У 
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підсумковому вигляді модель економічного зростання набула вигляду: Y=58.4 
Employment+42.5 Export_of_goods+44.6 Industry-40.3 dir_invest+0.004GDP_n-
1+2620.  

Аналітично отримані результати можна пояснити так. Найбільшого 
впливу на темпи зміни ВВП на душу населення в даній групі країн відігравав 
показник зайнятості (+58,4). У традиційних економічних моделях рівень 
зайнятості займає істотну роль в зростанні ВВП. Напрямки зміни ВВП і рівня 
зайнятості співпадають, тобто якщо зростає зайнятість, то знижується рівень 
безробіття, а відповідно зростає ВВП. Експорт забезпечує фінансування 
зростання ВВП за рахунок надходжень від продажу товарів та послуг. Також 
експорт — джерело надходження іноземної валюти в країну. Тобто отриманий 
позитивний коефіцієнт при факторі експорт товарів та послуг (+42,5) є 
закономірним та логічним. Вплив показника валової доданої вартості сектору 
виробництва на економічне зростання такої є позитивним (+44,6). Даний 
показник підтверджує тезу про те, що без динамічно зростаючого сектору 
виробництва неможливо досягти економічного зростання. Негативний 
коефіцієнт перед показником обсягу прямих іноземних інвестицій в моделі (-
40,3) може пояснюватися наступним чином: в досліджуваній групі країн існує 
певний фактор державного втручання, волатильність, значний рівень 
ризиковості, низький рівень підприємництва та інше.  

Отже, було розроблено базову модель соціально-економічного розвитку 
групи країн, що вбачають вектор свого розвитку в рамках Європейського 
співтовариства. В результаті отримано, що позитивний вплив на економічне 
зростання справляли показники — зайнятості населення; експорту товарів та 
послуг; доданій вартості, створеній у секторі виробництва, а отже це ті сфери, 
розвиток яких має бути першочерговим для зростання соціально-економічного 
благополуччя.  
 
 

ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В ПРОЕКТАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
Ноздріна Л. В. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Nozdrina L. DESIGN THINKING FOR INTERNET OF THINGS. Design 

thinking in IT especially in IoT uses the designer’s sensibility and methods to define 
and match people’s needs with what can be converted into technical innovative 
solution that will have a value for the customers and market opportunity. The article 
presents a design thinking process and it’s stages.  

Сьогодні на зміну сировинній економіці України приходить нова 
економіка, заснована на розвитку креативної індустрії, нових інформаційних 
технологій (IТ) та Інтернету речей (IoT), що відповідає доктрині INDUSTRY 



35 
 

4.0.IT-сектор сьогодні є драйвером економіки України продовжує своє 
зростання вищими темпами, ніж економіка країни в цілому: в 2017 році ринок 
IT зріс на 20%, а у 2018 р. –на 30%[1].Незважаючи на зростання, український 
IT-ринок потребує проривних ідеї, які б забезпечили його подальше зростання. 
Зараз наші компанії починають відходити від аутсорсингу, пропонуючи 
замовникам інноваційні продукти під ключ і готові рішення [1]. 
Найпопулярніші напрямки в роботі ІТ-компаній України — це мобільні, 
програмні, корпоративні та веб-проекти, а також проекти по розв`язанню 
складних інженерних та інноваційних задач, зокрема пов`язаних з кібер-
фізичними системами Інтернету речей (IoT), що висуває особливі вимоги до їх 
безпеки, а також до розробки інтерфейсів таких застосувань, зокрема дизайну 
UI / UX, QA тощо [2]. 

Для успішного запровадження інновацій в умовах становлення за останнє 
десятиліття у всьому світі (і не тільки в сфері ІТ) все популярнішим стаєдизайн-
мислення (design-thinking) ‒ методологія рішення інженерних, ділових та інших 
задач, що ґрунтується на творчому, а не аналітичному підході, і що дозволяє 
створювати послуги та продукти, орієнтовані на людину.  

Сьогодні дизайн-мислення використовується для створення інновацій у 
таких провідних міжнародних компаніях як Facebook, Google, Apple, Samsung, 
викладається у найкращих бізнес-школах та університетах світу, зокрема у 
Стенфорді. В Україні дизайн-мислення застосовується ще недостатньо, тому 
метою цієї статті є опис підходів до використанні цієї методології впроектах 
ІоТ та при викладанні дисциплін пов`язаних з проектуванням застосувань для 
Інтернету речей особливо на етапі проектування web-дизайну. 

Дизайн-мислення в ІТ-проектах. Сьогодні професія «web-дизайнер» 
набула нової назви та значення: «UI/UX дизайнер», що означає — фахівець, 
який займається проектуванням призначених для користувача інтерфейсів. UX 
(user experience) і UI (user interface) — це 2 різних профілю дизайну (досвід 
користувача від роботи з продуктом і візуальний вигляд продукту), завдання по 
створенню яких тісно пов’язані між собою, а тому їх виконує один 
універсальний фахівець[3].  

Згідно підходів дизайн-мисленняUI/UX дизайнерам необхідно розуміти 
теорію кольору, типографіку, композицію, ергономіку сайту (принципи 
юзабіліті (з англ. usability, зручність використання інтерфейсів), а також основи 
маркетингу, бізнес-аналізу, психології. Для ефективнішого спілкування з 
розробниками потрібні навички верстки (HTML / CSS) і базові знання 
JavaScript і фреймворків. Проте перший і головний навик по частині UI — 
освоїти графічний редактор, найпопулярніші з яких це Sketch, Figma, Adobe 
Creative Suite. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe After 
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Effects, Principle, Zeplin. ЗокремаZeplin — найкращий інструмент, на нашу 
думку, для спільної роботи UI дизайнерів та front-end розробників. [3]. 

 Процес дизайн-мислення структурує первинну роботу над ІоТ-проектом 
та складається з таких етапів [3-4]: 

 1) Empathize (дослідження, співпереживання, емпатія) — комунікація з 
потенційною аудиторією чи ринком для кращого розуміння потреб та бажань 
користувачів. 

 2) Define (визначення) — наближення ясності на основі попереднього 
етапу. Це крок глибшої аналітики: створення персон –образів цільової 
аудиторіїпроекту, створення Empathy Map та User Journey Map (UJM) за 
моделлю «AS IS». 

3) Ideate (формулювання ідеї) –на цьому етапі також розробляється 
ескізмайбутнього продукту та модель User Journey Map (за моделлю «TO BE»). 

 4) Prototype (створення прототипу). Для того щоб прототип був якісним, 
його розробка повинна включати такі етапи: вайрфрейм (wireframe), 
мокап(mock-up), інтерактивний, клікабельний прототип (Prototype). 

5) Test (тестування) — цей етап надає зворотний зв’язок від цільової 
аудиторії про прототипи створені в проекті і про наступні їх ітерації.  

Цінність підходів дизайн-мислення для ІТ, і зокрема для IoT- 
проектів,полягає в тому, що ця методологіядозволяє виявити, інтерпретувати і 
візуалізувати інформацію в доступній для подальшої комунікації формі зусіма 
зацікавленими сторонами IoT-проекту.Методологію дизайн-мислення було 
використано в курсі «Проектування складних кібернетичних систем», яка 
викладається студентам 4-го курсу освітньої програми «Економічна 
кібернетика», при виконанні індивідуальних завдань з IoT-проектів. Зокрема 
при розробці «розумної речі» дляSmart House: Value Proposition Canvas, 
Business Model Canvas, Mind Map архітектури додатку, UML-діаграмкласів, 
взаємодії тощо, ваєрфреймів та візуальних дизайн-проектів. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС:  
ПЕРСПЕКТИВИ І ЗАГРОЗИ В КОНТЕКСТІ  

СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Панковець М. П. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Pankovets M. COOPERATION OF UKRAINE AND THE EU: 

PERSPECTIVES AND THREATS IN THE CONTEXT OF THE CURRENT 
POLITICAL AND ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE. Ukraine, having 
entered the path of market reforms, has determined in 2013 with a foreign policy 
strategy for its development. This is a course towards the EU and NATO. For the 
success of the ongoing changes, it is necessary to keep this course and demonstrate to 
Western partners that Ukraine’s choice is unchanged.   

Із 1991 року впродовж 22 років державної незалежності України її 
зовнішньополітичний курс був невизначеним. Попри неодноразові 
декларування українською владою західної орієнтації країни, її намірів 
зближуватися із Європейським Союзом, а в перспективі стати його членом, до 
кінця 2013 року, коли розпочалися події, названі згодом Революцією гідності, 
що завершилися анексією Росії Кримської автономії у складі України та 
частковою окупацією російськими військами частини території українського 
Донбасу, реальні кроки і рішення української влади демонстрували 
щонайменше двовекторність (схід — захід) цього курсу, а скоріше — 
відсутність політичної волі остаточно вийти із зони політичного впливу 
Російської Федерації. Із 2014 року, з обранням на посаду Президента України 
П.Порошенка, процес інтеграції України в спільноту європейських держав 
почав реалізовуватися в дійсності. Свідченням цього стало підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.), надання громадянам України 
права безвізового перетину кордонів з ЄС (2017 р.), конституційне 
затвердження курсу України до євроатлантичної інтеграції (2019 р.), 
започаткування економічних реформ у різних галузях із метою наближення 
норм їх функціонування до європейських стандартів (оборони, самоврядування, 
енергетичної системи країни, органів внутрішнього правопорядку, банківської 
системи, судової системи, освіти, культури, медицини), істотне поглиблення 
співпраці з широким колом міжнародних інституцій, а також безумовне 
поліпшення політичного іміджу України на світовій арені.  

Водночас за останні п’ять років на тлі виснажливих для українського 
суспільства як морально, так і економічно воєнних дій на сході України дуже 
загострилися у першу чергу соціальні, а також деякі економічні проблеми. Це 
спровокувало зростання незадоволення з боку громадян країни наслідками 
державної політики, яке втілилося в результатах президентських перегонів у 
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квітні 2019 року, коли близько 73% громадян України зробили вибір на користь 
нового кандидата на президентську посаду — В. Зеленського. Згідно даних 
соціологічних опитувань, їх мотивація була найбільше зумовлена 
нереалізованим суспільним запитом на соціальну справедливість, оскільки 
впродовж попередніх п’яти років так і не вдалося досягнути помітних успіхів у 
боротьбі із корупцією в системі органів державного управління, ліквідувати 
преференції для державних службовців різних гілок влади, а також підняти до 
бажаного рівня доходи, зменшити комунальні платежі і т.п. [1]. Попри те, що 
Україні вдалося уникнути дефолту, що загрожував економіці в 2014—2015 
роках, уповільнилися темпи інфляції (від 143,3% в 2015 р. до 100,9% у березні 
2019 р.) [2], досягнуто 3,4 % економічного зростання в 2018 р. [3], збережені 
діючі і навіть розгорнуті деякі нові соціальні програми (наприклад, державне 
субсидіювання комунальних платежів із запровадженням механізму 
монетизації субсидій), рівень життя в країні знизився, що стало головним 
аргументом для українців.  

Міжнародні та значна частина українських політичних й економічних 
експертів вже бачать у цій ситуації великі ризики для української держави. 
Насамперед вони зазначають, що Україна знову втягнула себе в зону політичної 
турбулентності, коли ні світ, ні саме українське суспільство не можуть бути 
певні щодо того, чи збережеться західний вектор її зовнішньої політики. 
Українці надали безпрецедентний в новітній історії країни кредит довіри 
кандидату на посаду президента людині без належного фаху, без жодного 
досвіду роботи в сфері державного управління, без чіткої передвиборчої 
програми, без команди та із своїм особливим баченням комунікації із 
суспільством, яке відрізняється від традиційного. Тим часом локалізацію 
воєнного конфлікту в двох українських областях — Донецькій та Луганській, а 
також макроекономічну стабілізацію в Україні вдалося досягнути саме завдяки 
політичній і фінансовій підтримці насамперед країн ЄС та США. Ситуація 
невизначеності є тим більше небажаною в умовах, коли для України є вкрай 
важливим зберегти навколо себе міжнародну коаліцію, щоб пролонгувати діючі 
та в разі необхідності запровадити нові санкції проти РФ і домогтися 
завершення воєнного конфлікту на сході країни на умовах, які визначає 
Україна. 

Таким чином, сьогодні в контексті продовження співпраці України з ЄС 
найбільш необхідним є продемонструвати спадкоємність української державної 
політики принаймні щодо зовнішньої стратегії розвитку країни, переконати 
західних партнерів у тому, що конституційно затверджений курс України до ЄС 
та НАТО є свідомим і виваженим вибором українського народу, і 
залишатиметься незмінним. 
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ЗАБОРОНА ЕКСПОРТУ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ  
ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Петришин Н. Я., Медвідь Р. В. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Petryshyn N., Medvid R. PROTECTION OF WOOD EXPORTS IN 

UKRAINE AND ITS ALTERNATIVES IN THE CONDITIONS OF EURO 
INTEGRATION. In order to regulate the export of timber and resolve contradictions 
between Ukraine and the EU it is recommended: firstly, to introduce an effective 
mechanism for limiting the domestic consumption of wood; secondly, to cancel 
import duties and value-added tax for equipment for wood-processing enterprises, 
which are not analogous in Ukraine; thirdly, based on the formation of the tariff 
escalation of customs tariff barriers it is advisable to establish the optimal rates of ad 
valorem and specific export duties. 

Ліси — це стратегічний ресурс України, а досягнення прогресу на шляху 
скасування чи призупинення мораторію на експорт необробленої деревини є чи 
не найгострішим проблемним питанням відносин між Україною та ЄС. Тому 
особливої актуальності набувають дослідження спрямовані на оцінювання 
дієвості заборони експорту, пошуку компромісних та альтернативних способів 
врегулювання суперечностей між Україною та ЄС щодо експортної політики 
торгівлею деревини. 

Результати запровадженого в Україні тимчасового мораторію на експорт 
лісоматеріалів у необробленому вигляді свідчать про його неоднозначність [1]. 
Згідно з позицією ЄС [2], мораторій суперечить міжнародним зобов’язанням 
України, в тому числі Угоді про асоціацію та статті ХІ Генеральної угоди про 
тарифи і торгівлю СОТ й відповідно вимагає його скасування. Щодо позиції 
України, то вона відображена в низці пояснювальних записок до 
законопроектів, втім жоден із них не дає єдиного обґрунтування запровадження 
мораторію та не використовує можливі винятки в положеннях Угоди про 
асоціацію та Генеральної угоди про тарифи і торгівлю задля врегулювання 
суперечностей. Зокрема, метою запровадження мораторію визначені 
[3]виключно економічні цілі та необґрунтований рівень заготівлі ділової 
деревини. 

Оптимальне вирішення проблеми обмеження внутрішнього споживання і 
виробництва можливе із застосуванням запропонованого підходу: з часу 
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запровадження заборони на експорт лісу-кругляку, рівень внутрішнього 
споживання ділової деревини має обмежитися до 4 млн. куб. м, і з кожного 
наступного року максимальний рівень заготівлі зростатиме на 7% (див. табл. 1). 
Таким чином, із застосуванням цього підходу до останнього року дії мораторію 
рівень внутрішнього споживання ділової деревини дорівнюватиме середньому 
рівню заготівлі деревини до моменту запровадження заборони експорту.  

Таблиця 1 
Рекомендовані прогнозні значення обсягів заготівлі ділової деревини  

на 2016—2026 рр. 
Періоди дії мораторію 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обсяги заготівлі ділової 
деревини, млн. куб. м 

4,0 4,1 4,2 4,4 4,7 5,1 5,5 6,0 6,5 7,2 7,9 

Ланцюгові темпи зміни 
обсягів заготівлі ділової 
деревини, % 

- 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

*Примітка: розроблено авторами 

 
Деревообробна промисловість України наразі лише розвивається і це 

відбувається за рахунок самих підприємств. Слабкі позиції щодо виробництва 
готової продукції глибинної переробки є наслідком того, що досіце питання 
залишається поза увагою центральної влади, яка формуєекономічну політику 
держави [4]. Але, незалежно від відношення до самого мораторію для 
подальшого розвитку деревообробної промисловості підприємствам необхідна 
масштабна модернізація виробництва. Тому, доцільним заходом є скасування 
імпортного (ввізного) мита та податку на додану вартість на обладнання, 
аналоги якого в Україні не виробляються. 

На основі досвіду європейських країн у політиці ведення лісового 
господарства було б доцільно експортувати деревину за «залишковим» 
принципом [4], тобто першочергово забезпечуються сировиною вітчизняні 
товаровиробники. Оскільки за таким підходом успішно функціонують та 
розвиваються європейські підприємства, то доцільно проаналізувати, оцінити 
та розробити прогнозні моделі від застосування різних сценаріїв (повна 
заборона, часткова заборона) для державнихлісогосподарських підприємств. 

Запровадження ставок вивізного мита на деревину та напівфабрикати з 
деревини дозволить створити сприятливий інвестиційний клімат для розвитку 
деревообробного сектору економіки, збільшити обсяги виробництва і реалізації 
продукції з деревини, що в свою чергу забезпечить зростання надходжень до 
бюджету від прибутку деревообробних підприємств та від справляння 
експортного мита. 

У результаті впровадження ставок вивізного мита на лісоматеріали 
необроблені та напівфабрикати з деревини очікується скорочення експорту 
деревини в круглому вигляді, при цьому зростуть надходження до 
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держбюджетувід справляння експортного мита. Крім того, запровадження 
експортного мита сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів 
від розширення бази оподаткування через зростання обсягів виробництва та 
реалізації промислової продукції з деревини та тріски, які будуть перероблені 
на вітчизняних потужностях. 
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Prokopenko K. CONCEPT OF «SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT». 

These theses make it possible to disclose the essence of the concept of «socio-
economic development». It describes the interpretation of various scholars on this 
term. The term was considered from different sides and approaches, a detailed 
analysis was conducted. 

Проблемі соціально-економічного розвитку підприємства присвячували 
свої роботи вітчизняні і зарубіжні науковці, такі як: І. В. Тюха, М. Римкіна,  
Т. Б. Надтонка, А. В. Дякус, О. В. Корнілова, Н. В. Лохман, Г. Макмілан,  
Л. Браун та багато інших. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень 
поняття «соціально-економічний розвиток підприємства», однозначного 
тлумачення даного терміну не існує, тому тема даного дослідження актуальна. 

Мета дослідження – з’ясувати сутність дефініції»соціально-економічний 
розвиток підприємства». 

Розглянемо визначення досліджуваного терміну різними вченими та на їх 
основі сформулюємо узагальнене. 

І. В. Тюхавизначає соціально-економічний розвиток організації як 
необоротну, цілеспрямовану, закономірну зміну економічного становища та 
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соціальної інфраструктури суб’єкта господарювання, в результаті якої 
підприємство переходить до принципово нового якісного стану [4]. 

Іншими словами автор вважає розвиток підприємства процесом змін, які 
ведуть до переходу з одного стану в інший. 

М. Римкіна розуміє соціально-економічний розвиток організації як 
безпосередній процес неперервного удосконалення — позитивних якісних змін, 
нововведень у виробничому процесі, продукція, послугах, управлінні 
підприємством, за умови ефективного використання наявних фінансових, 
трудових, матеріальних, природних ресурсів, що спрямований на зростання 
інтересів та задоволення потреб колективу та підвищення конкуренто-
спроможності підприємства в цілому [3, с. 448]. 

Тобто, автор доповнює визначення І. В. Тюхи уточненнями, про те що 
зміни (розвиток) відбуваються постійно, причому новий стан підприємства 
повинен бути «покращений», «удосконалений» за рахунок ресурсів 
підприємства. 

На думку Н. В. Лохмана, соціально-економічний розвиток підприємства — 
це динамічна, цілеспрямована діяльність підприємства на основі раціонального 
використання ресурсів, яка має детермінований характер [2, с. 116].  

Так як слово «детермінант» означає — визначальний або обмежувальний 
чинник, то автор, швидше за все, мав на увазі, що розвиток може бути 
обмежений різними факторами. При цьому про Н. В. Лохман не уточнює, які 
зміни спричиняє розвиток — позитивні, нейтральні чи негативні. 

Крім визначення досліджуваного терміну, Н. В. Лохман запропонував 
конкретизувати детермінанти соціально-економічного розвитку через 
характеристику його економічного та соціального розвитку [2, с. 120]. 

О.О. Гречишкіна вважає, що соціально-економічний розвиток 
підприємства — це сукупність змін, що забезпечують перехід підприємства до 
більш високого соціально-економічного рівня. До таких змін слід віднести 
зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції, підвищення 
ефективності діяльності підприємства, зростання добробуту персоналу, 
підвищення його кваліфікації та професіоналізму, підвищення зацікавленості 
персоналу в результатах своєї праці тощо [1, с. 157]. 

Тобто, автор значну увагу звертає на персонал, як визначальний фактор 
змін та робить акцент на вдосконаленні діяльності підприємства в результаті 
розвитку. 

Проведений аналіз дефініції «соціально-економічний розвиток 
підприємства» засвідчив, що підходи науковців до її визначення розрізняються 
повнотою розкриття поняття та врахуванням різних факторів впливу.  

На нашу думку, найбільш точним і доцільним є визначення М. Римкіної, 
адже автор наголосила, що розвиток підприємства — це процес неперервних 
позитивних якісних змін за рахунок наявних ресурсів підприємства. 
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Пропонуємо узагальнене трактування дефініції «соціально-економічний 
розвиток підприємства», як незворотного, неперервного процесу позитивних 
якісних змін, спрямованого на закономірну зміну економічної ситуації та 
соціальної інфраструктури суб’єкта господарювання, внаслідок чого 
організація переходить у принципово новий якісний стан за рахунок наявних 
ресурсів. 
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Stebliy H., Kalynets K. SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF 

UNEMPLOYMENT IN UKRAINE. The causes of unemployment increase in the 
national economy and its negative social and economic consequences are being 
analyzed. Emphasis is placed on the availability of significant opportunities for 
raising the level of employment and reducing unemployment level.  

Як стверджують експерти з питань національної економіки та 
макроекономічної політики, економіка України зараз перебуває у глибокій 
депресії. Аби вибратись із неї та повернутись до показників докризового 2013-
го року, потрібно, на думку фахівців, щонайменше 7 років за умови збереження 
досягнутих у 2018 році 3% темпів річного економічного зростання [5]. Також 
існує багато сумнівів щодо достовірності офіційних статистичних даних, які не 
дозволяють об’єктивно оцінювати реальну ситуацію з безробіттям в Україні. 

Зокрема статистика безробітних не враховує працівників, зайнятість яких є 
частковою, які задіяні в сезонних роботах і отримують нерегулярні доходи. 
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Неможливо також підрахувати число осіб, які «втратили надію» на працю і не 
стають на облік в державній службі зайнятості, а також безробітних, які 
надають неправдиву інформацію про фактичну реалізацію свого права на 
працю [4, с. 753]. При цьому статистика також не враховує, що близько 7 млн 
наших співвітчизників виїхали закордон на заробітки, а близько 2 млн селян 
живуть лише на доходи від власного присадибного господарства [3, с. 50]. 

Зокрема, на кінець 2018 року рівень безробіття досягнув 9%. За 
результатами статистичного спостереження економічної активності населення 
України, кількість зайнятого населення віком 15—70 років у 2018 р. становила 
16 млн. осіб, а кількість безробітних відповідного віку — 1,7 млн. осіб [5]. 

Загалом до негативних соціально-економічних наслідків безробіття ми 
відносимо: 

1) незайняту робочу силу, що означає неефективне використання 
економічного потенціалу суспільства і веде до його прямих економічних втрат; 

2) зниження кваліфікації працівників в умовах тривалого безробіття. За 
результатами досліджень, працівник навіть після 3 місяців безробіття досягає 
попередньої продуктивності праці лише приблизно через 7 місяців  
[2, с. 182—184]; 

3) падіння попередньо досягнутого рівня життя. Допомога із безробіття в 
Україні є істотно меншою, ніж середня заробітна плата і має тимчасовий 
характер, тому зростання безробіття знижує купівельний та інвестиційний 
попит, скорочує обсяги заощаджень у населення. Якщо взяти до уваги 
допомогу з безробіття в розвинутих країнах світу, то, наприклад, у Франції 
безробітні впродовж 30 місяців отримують 79% свого місячного заробітку, як 
страхову допомогу. Відповідний показник у Німеччині складає 72%, у 
Португалії — 81%, у Бельгії — 82%. Тривалість виплат коливається від 1 до 5 
років. У Бельгії вони взагалі безстрокові, відтак можливо з допомоги по 
безробіттю одразу переходити до отримання пенсії [6];  

4) значні психологічні травми, які фахівці порівнюють із такими важкими 
обставинами в житті людини, як смерть близьких, тюремне ув’язнення тощо. 
Соціолог з Університету Хопкінса Харві Бреннер встановив, що збільшення 
безробіття в національних масштабах на 1% викликає збільшення кількості 
самогубств на 4,1%, пацієнтів у психіатричних закладах — на 3,4%, ув’язнених 
— на 4%, а число убивств зростає на 5,7% [6]. 

Одночасно, безробіття — це завжди трагедія для тих, хто через нього 
втрачає законне стабільне джерело доходів для існування. Тривала професійна 
бездіяльність веде до соціальної деградації людини, до втрати кваліфікації, до 
пошуку сумнівних джерел доходу.  

У той же час, в Україні існують величезні можливості для підвищення 
рівня зайнятості. Серед них — розвиток приватного підприємництва, малого 
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бізнесу, сфери послуг, фермерства, всієї ринкової інфраструктури тощо. Для 
цього потребується кваліфіковане державне регулювання усього ринку праці, 
важливим показником якого є відсоток ВВП, який витрачається на здійснення 
відповідних програм. На жаль, даний показник в Україні складає приблизно 
0,3% ВВП, тоді як у розвинутих країнах, зокрема США, Японії, Бельгії, він 
досягає від 0,5% до 3% ВВП цих країн [1, с. 443]. 
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Tanchak Ya., Drebot N., Mykolyshyn M. SUPPORT FOR SMALL 

ENTERPRISE AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
ECONOMY. This research consists of a general analysis of problems of the 
Ukrainian small business. Investigated the importance of small business for the 
national economy and programs of small business support. 

За рейтингом «Doing Business», Україна зайняла 76 місце серед всіх країн 
по веденню бізнесу в 2018 році, що на чотири позиції краще в порівнянні із 
2017 роком. Однак, Україна серед 44 країн світу займає останнє місце за 
індексом бажання, готовності і стійкості намірів відкрити і вести власний 
бізнес. Якщо говорити конкретніше, то: в рейтингу оподаткування — 54 місце, 
в рейтингу міжнародна торгівля — 78, реєстрація власності — 63, захист прав 
мінори тарних інвесторів — 72, отримання дозволу на будівництво — 30.  

Так, серед українців лише 21% бажають розпочати власний бізнес, тоді, як 
в країнах Європи 41%. Тобто, українці настроєні песимістично, а причиною 
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цього є недовіра та зневіра, власні розчарування в дієвість і наявність 
ефективних механізмів підтримки та розвитку малого підприємництва [4]. 

В процесі дослідження виявлено, що існує ряд гальмівних чинників 
розвитку малого бізнесу в Україні. Серед яких найважливіші: високий рівень 
корупції, монополізація бізнесу, політично-економічна ситуація в країні, 
недосконалість податкової системи, нерозвиненість інфраструктури підтримки і 
розвитку малого підприємництва, низька конкуренція на внутрішніх ринках, 
відсутність достатнього стартового капіталу, обмежені можливості для захисту 
від протиправних посягань. Ліквідувавши ці гальмівні чинники, ми тим самим 
дамо «зелене світло» для розвитку малого бізнесу, а це на сьогодні є важливим 
та необхідним для України питанням. Адже, саме мале підприємництво здатне 
протистояти монопольним структурам, здатне не допустити зростання цін, 
забезпечити усі сегменти ринку необхідною продукцією та послугами та 
спромогтися балансу інтересів усіх суб’єктів ринку. 

Зауважимо, що для того, щоб малий бізнес в Україні розширювався, 
необхідно стимулювати фактори його розвитку, а саме: валовий регіональний 
продукт ВРП, чисельність економічно активного населення, капітальні 
інвестиції, обсяги експорту та імпорту, обсяг реалізованої продукції малим 
бізнесом (робіт, послуг) у діючих цінах. До кінця 2020 року прогнозується 
зростання всіх факторів розвитку малого бізнесу, що сприятиме його 
розширенню та зміцненню. Найпомітніше зростання відбудеться в частині 
валового продукту, обсягу реалізованої продукції та капітальних інвестицій. 
Важливе значення для розвитку малого підприємництва має інституційне його 
забезпечення та підтримка. Наведемо кілька головних інституцій підтримки 
малого бізнесу на прикладі Львівщини: Інститут Регіонального Розвитку, Клуб 
ділових людей, Центр «Регіональний розвиток», Львівська обласна молодіжна 
хостел асоціація, Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді, 
Конфедерація ділових кіл Львівщини, Спільнота «Соціально відповідальний 
бізнес», Центр сприяння розвитку підприємництва. 

Зауважимо, що крім інституційного забезпечення, для розвитку малого 
бізнесу важливе значення мають розроблення та реалізація програм підтримки 
на загальнодержавному та місцевому рівні. І, таких програм в Україні є теж 
безліч. Проаналізуємо основні із них [5]: 

1. Підтримка малого і середнього підприємництва на міжнародному рівні 
(міжнародні кредитні лінії) — можливість підприємств отримати фінансову 
підтримку через вітчизняні банки. Так, Німецько-український фонд (НУФ) 
надає кредити відібраним українським банкам-партнерам для подальшого 
кредитування мікро-, малих і середніх підприємств, що відповідають вимогам, 
які висуваються в рамках Програм та Проектів НУФ. До таких Програм 
Німецько-українського фонду можна віднести: Програма кредитування малих і 
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середніх підприємств за пріоритетними галузевими напрямками, Програма 
мікрокредитування, Програма рефінансування заходів з підтримки системи 
кредитування у сільській місцевості. 

2. Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і 
середнього бізнесу (COSME) (2014—2020)» дає можливість українським 
підприємствам вийти на європейські ринки та ринки країн-партнерів даної 
програми, Еразмус, бізнес-стажування та обмін досвідом на підприємствах за 
кордоном. 

3. Unlimit Ukraine by EBA — проект, який ініціювала Європейська Бізнес 
Асоціація для того, аби дати поштовх до зростання та розвитку малому 
українському бізнесу. Вітчизняні підприємці мають можливість розвивати свої 
професійні навички за допомогою освітніх програм Центру з Професійного 
Розвитку Асоціації, розширювати мережу своїх контактів шляхом участі у 
нетворкінг подіях Асоціації (мінімум 4 рази на рік), отримувати фахову 
консультаційну підтримку від партнерів проекту та долучатися до Щорічного 
SME форуму. 

4. Банківські продукти та програми допомоги малому і середньому 
підприємництву. Фінансову підтримку малому бізнесу в Україні надають ряд 
таких банків: 

1. АТ «Ощадбанк» — програма підтримки малого бізнесу «Будуй своє», 
основною метою якої є надання малому і середньому підприємництву 
наступних можливостей: навчання та консалтинг для підприємців, швидке 
відкриття рахунків, привабливі умови ведення бізнесу та отримання фінансової 
підтримки. 

2. АТ «Укрексімбанк» — кредити малому і середньому підприємництву в 
аграрному секторі та кредитування за програмою «Білоруський імпорт». 

3. АБ «Укргазбанк» — фінансова допомога малому бізнесу впровадити 
екологічні та енергоефективні проекти, «зелені технології», проекти з 
використанням вторинної сировини, альтернативні види енергії, збереження 
навколишнього середовища  

Крім зазначених програм, держава теж бере активну участь у підтримці 
малого підприємництва. Основні із них:  

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України: бюджетна 
дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулю-
вання виробництва сільськогосподарської продукції. 

2. Державна служба зайнятості: започаткування власного бізнесу. 
3. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: 

податкові та митні пільги, отримання «зеленого тарифу». 
4. Антимонопольний комітет України: портал державної допомоги. 
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Крім того, при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі за підтримки 
ЄС створено Офіс розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), 
головною метою якого є розробка цільових програм підтримки малого та 
середнього бізнесу. Однак, малий бізнес в Україні підтримується не лише на 
державному, а й на регіональному рівні. Так, наприклад у Вінницькій області 
ефективно функціонує Агенція регіонального розвитку Вінницької області. 
Також, на сьогодні, в багатьох регіонах України на основі впроваджених 
програм фінансово підтримується малий бізнес, а саме: в Сумській області діє 
часткова компенсація відсотків за кредитами, залученими у державних банках 
для реалізації інвестиційних проектів, в Полтавській — часткове відшко-
дування суми кредиту без урахування відсотків за умови створення нових 
робочих місць, в Івано-Франківській — фінансово-кредитна підтримка малого 
підприємництва та розвиток інфраструктури його підтримки. 

Як бачимо, малий бізнес в Україні підтримується як на загально-
державному, так і на місцевому рівні. Однак, цього мало для ефективного його 
розвитку та збільшення кількості малих підприємств в країні. Першочергово 
потрібно ліквідувати гальмуючі фактори, про які згадувалось вище.  
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The analysis of foreign and most successful Ukrainians haring companies is 
conducted. 
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За останні кілька років ми спостерігаємо сплеск спільного споживання — 
використання онлайн платформ для шерингу автомобілів, квартир, навичок. 

Шерингова економіка використовує технології для полегшення 
транзакцій між людьми, в яких вони передають один одному ресурси, що не 
використовують самі. Таким чином працюють такі платформи, як BlaBlaCar, 
Kickstarter, Etsy, які побудовані на взаєминах і довірі між людьми, а не на 
механічних транзакціях. SharingEconomy або економіка спільного споживання 
— досить нове явище для України. Вважається, що такий підхід допомагає 
пережити бізнесу кризи, що вельми актуально для нашої країни [1]. 

У таблиці 1 представлено ТОП-5 компаній економіки спільного 
споживання за об’ємом залучених інвестицій.  

Таблиця 1 
ТОП-5 компаній шерингової економіки за об’ємом залучених інвестицій 

Компанія Країна Рік 
заснування 

Капітал 
(млрд дол. США) 

Кількість 
працівників 

Uber США 2009 24,7 5000 
Airbnb США 2008 4,5 1000 
Lyft США 2012 3,9 180 
Ola Індія 2010 3 200 
Grab Сінгапур 2011 5,3 1000 
Джерело: складено автором на основі [2]. 

 
Спочатку шерингова економіка передбачала обмін між людьми, але бізнес 

швидко навчився використовувати зростаючу популярність тренду. Компанії 
стали надавати майданчики для спільного користування товарами. Знакові 
компанії нової економіки — Uber і Airbnb.  

На сьогоднішній день ринкова капіталізація Uber 68 млрд. дол. США, 
Капіталізація Airbnb — 31 млрд. дол. США. Серед великих гравців також 
можна назвати Lyft — Шеринг поїздок в Америці, Ola — спільні поїздки в Індії, 
аналогічний транспортний сервіс Grab в південно-східній Азії і китайський 
DidiChuxing[2]. 

Згідно з дослідженням PwC шерингова економіка зростає експоненціально. 
У 2014 році її обсяг оцінювався в 14 млрд. доларів, до 2025 року передбачається 
зростання до 335 млрд. доларів [1]. 

Переходячи від дослідження розвитку шерингу на глобальному рівні до 
національного, варто зазначити, ринок економіки спільної участі в Україні 
тільки починають заповнювати першопрохідці, проте, все ж таки, шерингова 
економіка в Україні не випадає із глобальних трендів. Підтвердження цьому є 
діяльність в Україні таких платформ, як Кабанчик, Preply, Prometheus, 
BlaBlaCarУкраїна, OLX Україна тощо. 

В економічній сфері України є також краудфандінг для соціальних 
проектів, винаходів,фільмів, який отримав назву «Велика Ідея» (BiggggIdea).Це 
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платформа соціальних інновацій, яка отримує комісійні від загального обсягу 
зібраних коштів. Різноманітні волонтерські проекти, спрямовані на вирішення 
проблем, які держава не може ефективно вирішити. Серед таких проектівможна 
виділити роботу фондів «Пігулки» (підтримкаонкохворих дітей України), 
«Крила Фенікса» (допомога ЗСУ), «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (підтримка 
ВІЛ-інфікованих) та інші. Зазначені вище приклади — лише та невелика 
частина нинішньої економіки спільного споживання,яка дуже популярна. Так, 
за оцінками аналітиків,майданчик OLX щомісяця використовує до 8 млн 
споживачів, а всього в минулому році було опубліковано 52 млноголошень: 
60% оголошень пропонували вживані речі, інші 40% — нові товари. Вартість 
всіх представлених товарів і послуг склала 4,8 трильйона гривень. Для 
порівняння: обсяг ринку інтернет-реклами в Україні в 2017 році склав 2,5 млрд 
гривень [3].  

Слід зазначити, що перевагами реалізації шерингової економіки в Україні 
для споживача є низька ціна,висока швидкість, зручний і якісний сервіс, захист 
інтересів учасників проекту платформою. Недолікишеринга для споживача — 
наявність певних ризиківі в деякому сенсі обмежена доступність. Для 
постачальників переваги — це наявність альтернативного джерела заробітку, 
компенсація раніше реалізованих витрат, прозорі умови участі, захист 
інтересівадміністрацією платформи. А недоліки — зростання конкуренції, 
певна залежністьвід власників платформ [2]. 

Таким чином, шерингову економікуще можна назвати економікою довіри. 
Необхідно відзначити, що емпіричний аналіз нинішніх соціально-економічних 
реалій обґрунтовує той факт, що сучасне покоління людей (в першучергу 
молодих), як правило, вважає нераціональнимпридбання вельми дорогих 
об’єктів з використанням позикових коштів. Для більшості з них набагато 
раціональнішеорендувати певну річ лише на деякий періодчасу, в який вона 
вкрай необхідна, або ж поділитися нею з іншими за окрему плату. Що 
доводить, що шеринг — не просто комунікація попиту і пропозиції, яка 
грунтується на застосуванні сучасних телекомунікаційних технологій, а 
реальна еволюція сукупності поглядів щодо концепції споживання. 
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АПРОКСИМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РЕГУЛЮВАННЯ 
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Львівський торговельно-економічний університет 
Канцір І. А.  

Національний університет «Львівська політехніка» 
 
Andrejkiv T., Kantsir I. APPROXIMATION OF INTERNATIONAL 

STANDARDS OF REGULATION OF THE FINANCIAL SECTOR. This research 
is devoted to the improvement of the financial sector regulatory mechanism, in line 
with world standards. It is proposed to unify the requirements of investment activity 
of financial institutions, trust asset management, as well as tax regimes for the same 
nature of financial transactions and services.  

Пізнання економічної природи фінансового сектора здійснюється крізь 
призму його комплексного аналізу, як цілісного бачення з врахуванням 
особливостей структури, еволюції, стійкості, що забезпечується сукупністю 
методів, нормативів та програм. Фінансовий сектор — це частина національної 
економіки, яка приймає участь у створенні національного продукту шляхом 
мобілізації та розміщення фінансових ресурсів опосередком фінансових 
інституцій.  

Інтеграція України у глобальний фінансовий простір вимагає 
удосконалення регуляторного механізму фінансового сектора, на кшталт 
відповідності загальноприйнятим нормам європейського співтовариства. 

Провідними міжнародними документами у галузі регулювання 
фінансового сектора виступають: Директива Європейського Парламенту та 
Ради № 2009/138/ЕС щодо заснування та здійснення діяльності зі страхування 
та перестрахування (Solvency II), Угода у рамках Базельського комітету з 
банківського нагляду щодо міжнародної конвергенції вимірювання капіталу та 
стандартів (Basel II) та стандарти Міжнародної асоціації органів страхового 
нагляду (IAIS), Міжнародної асоціації органів нагляду за недержавними 
пенсійним фондами (IOPS) та Міжнародної асоціації кредитних спілок 
(WOCCU). 

Провадячи моніторинг наукових поглядів щодо регулювання та нагляду за 
функціонуванням фінансового сектору [1], можна окреслити наявність трьох 
регуляторних моделей: 1) секторальна (наявність регуляторних та наглядових 
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органів в розрізі секторів національної економіки); 2) модель Twin Peaks, яка 
базується на розподілі регуляторних повноважень між двома установами: 
органом пруденційного нагляду та органом нагляду й регулювання за 
фінансовим ринком; 3) мегарегулятор, тобто існування єдиної установи, яка 
здійснює усі функції нагляду та контролю за функціонуванням та стабільністю 
фінансового ринку. 

В Україні використовується традиційна інституційна або, інакше кажучи, 
секторальна модель, функціональне значення якої полягає в існуванні 
регуляторних органів, що здійснюють координацію окремих складових 
фінансового сектора. Модель нагляду репрезентована Міністерством фінансів 
України, Національним банком України, Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку та Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Взаємодія регуляторів 
фінансового сектора підтверджується меморандумом про співпрацю, який 
реалізується фрагментарно, що і спонукає до аналізу ефективності 
функціонування органів нагляду за фінансовим сектором. 

У наукових колах не вщухають суперечки щодо зміни моделі й 
оптимального вибору регулятора та органу нагляду й контролю. Диференціація 
регуляторних й наглядових функцій безпосередньо пов’язана із уніфікацією 
норм чинного законодавства до міжнародних стандартів та підвищення 
ефективності управління та адміністрування.  

Впродовж останніх років в Україні активізувалася робота зі створення 
підґрунтя для впровадження пруденційного нагляду за небанківськими 
фінансовими установами з боку Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Дійсно, реалізація даного 
напряму повинна сприяти остаточному переходу на міжнародні стандарти 
нагляду, подальшій інтеграції та співпраці регуляторів на міждержавному рівні, 
що загалом позитивно впливатиме на вітчизняний ринок послуг небанківських 
фінансових установ. Проте, для досягнення зазначеного ефекту при реалізації 
запропонованого напряму регулятор має орієнтуватися на загальновизнані 
стандарти і підходи здійснення пруденційного нагляду. Так, необхідно обрати 
систему регулювання страхових компаній, що діє відповідно до Solvency ІІ, для 
кредитних установ — врахувати рекомендації Міжнародної ради кредитних 
спілок, а для пенсійних фондів — рекомендації Міжнародної асоціації органів 
нагляду за НПФ (International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) [2, с. 5]. 

Апроксимація міжнародних стандартів регулювання фінансового сектору 
повинна базуватись на засадах гармонізації методів і правил нагляду за 
небанківськими фінансовими установами з вимогами банківського нагляду; 
уніфікованих підходах до управління ризиками фінансових установ, які 
сформовані на основі «Базельських принципів», які доцільно поширити й на 
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інших професійних учасників фінансового ринку (компанії з управління 
активами, страховиків та кредитні спілки, з урахуванням специфіки діяльності 
таких учасників, їх клієнтів та видів здійснюваних операцій). 

Удосконалення регуляторної політики має здійснюватися з урахуванням 
реалій сформованої в Україні системи регулювання, зокрема, необхідності 
перегляду існуючого законодавства та збереження за Національним банком 
України відповідних повноважень, що безпосередньо випливають із завдань 
макроекономічного регулювання та здійснення грошово-кредитної політики. 
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 Vovchak O. NONLINEARITY AS A SIGNIFICANT FUNCTIONING OF A 
MODERN BANKING SYSTEM. The essence of nonlinearity as a sign of the 
development of the banking system is considered. It was emphasized that the 
qualitative aspect of the nonlinearity of the banking system is manifested in the 
ambiguity, instability and irreversibility of its functioning. 

Прискорення соціальних та економічних процесів, новітні відкриття 
останніх десятиліть, пошуки нових форм соціального існування економічних 
суб’єктів формують інший тип економічного суспільства з відкритими 
системами, інтенсивним обміном інформацією та енергією, де головними 
ознаками розвитку стають різноманітність, нестійкість і випадковість. Еволюція 
та поступальний розвиток сучасної банківської системи безпосередньо 
пов’язані, перш за все, з нелінійністю, що набуває універсального характеру.  

Ґрунтовне дослідження особливостей розвитку сучасної банківської 
системи вимагає використання методології «нелінійного мислення», ідеї якої 
вперше були висунуті в 30-их роках XX ст. Л. Мандельштамом. Загалом, 
поняття лінійності-нелінійності є складними й багатогранними й потребують 
детального вивчення. В методологічному плані нелінійність трактується через 
ідеї багатоваріантності та альтернативності вибору, незворотності та швидкості 
розвитку процесів у середовищі чи системі. Наведемо характерні ознаки 
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лінійних і нелінійних економічних систем у табл. 1. Нелінійність відкритої 
економічної системи може виявлятися в різний спосіб. Так на думку І. 
Пригожина, нелінійність системи можлива трьох видів:  

1) неоднозначність дії системи, стохастичність, неповна чи м’яка 
детермінованість; 

2) диспропорційність традиційних причин і наслідків; в нестійкому стані 
система може докорінно змінюватись під впливом ледь відчутних обставин або 
лишатися практично незмінною, навіть незважаючи на суттєві модифікації 
чинників, що мають на неї свій вплив; 

3) здатність до саморозвитку, яка виявляється у використанні механізмів 
від’ємного зворотного зв’язку, який націлений на компенсацію впливу 
зовнішнього середовища і діючих в протилежному останньому напрямі [1]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика лінійних і нелінійних складних систем 

Лінійні системи Нелінійні системи 
Відсутність залежності властивостей системи 
від процесів, що в них відбуваються 

Властивості системи залежать від процесів, 
що в них відбуваються 

Зворотність стану Незворотність стану 
Неперервність зміни важливих параметрів 
системи 

Перервність характеристик зміни важливих 
параметрів системи 

Передбачуваний характер змін у системі 
(детермінованість) 

Залежність поведінки системи від 
випадкових подій (невизначеність) 

Динамічна рівноважність Динамічна нерівноважність 
Відносна симетричність взаємодії внутрішніх 
і зовнішніх чинників 

Несиметричність взаємодії внутрішніх і 
зовнішніх чинників 

Незалежність ключових параметрів системи 
від часу та простору 

Мінливість ключових параметрів системи 
від часу та простору 

Відповідність принципу суперпозиції Невідповідність принципу суперпозиції 
*Систематизовано на основі [2,3] 

 
Динамічні процеси в банківській системі перебувають у сфері нелінійних 

коливань, які відображають ефекти синергії в результаті комбінованого, 
спільного й узгодженого здійснення банківських операцій та взаємодій. За 
синергетичним підходом процес розвитку банківської системи слід розглядати 
як взаємодію лінійності та нелінійності, стійкості та нестійкості, постійності та 
структурних змін на противагу властивостям чистої лінійності, неперервності 
та сталості.  

 Застосовуючи методологію нелінійності до динаміки розвитку 
банківської системи відмітимо, що нелінійність означає підвищену реакцію 
системи на зміну одних чинників і повну її байдужість до зміни інших 
чинників. Властивість нелінійності полягає в непропорційній реакції  
банківської системи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, що 
робить можливим багатоальтернативний, послідуючий розвиток системи в 
точках, де її функціонування відбувається в умовах невизначеності.  
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Сучасний розвиток інформаційних технологій формує зв’язки, що 
породжують множинні нелінійності у банківській системі, які зумовлюють 
появу нових можливостей розвитку її складових (банків) у точках біфуркацій, 
важливою особливістю яких є те, що саме в них можна досить слабким 
інформаційним впливом змінити вибір поведінки системи. Саме в такі моменти 
визначальну роль відіграє не впорядкованість системи, а хаос і випадковість, 
без яких неможливими є якісні зміни банківської системи.  

Нелінійність банківської системи передбачає також наявність об’ємних 
нелінійних позитивних зворотних зв’язків, які здатні прискорювати процеси 
самоорганізації та саморозвитку системи за рахунок вибору найбільш 
актуального та ефективного шляху з усіх можливих варіантів. Негативний 
обернений зв’язок змушує систему постійно повертатися до стану рівноваги, 
тобто має стабілізуючий ефект, а позитивний зворотний зв’язок, навпаки, 
сприяє відхиленню системи від рівноважного стану й веде до її нестійкості. 

Отож, ефективний розвиток відкритої, нелінійної банківської системи 
зумовлюється її нестабільністю та нестійкістю. Такий режим самоприскореного 
зростання системи, по суті, є результатом перетворення лінійних зворотних 
зв’язків в об’ємні нелінійні позитивні зворотні зв’язки.  
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ЗМІНИ В ЕКОСИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ  

ТА ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ  
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

Вядрова Н. Г. 
Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Vyadrova N. CHANGES IN THE ECOSYSTEM OF INNOVATIVE 
ACTIVITIES OF BANKS AND INNOVATIVE DEVELOPMENTS OF THE 
MODERN BANKING SECTOR. The modern aspects of stimulating competition in 
the financial services market through the creation of an ecosystem as a catalyst for 
innovation processes are considered. 

Сучасний світ постійно змінюється. Зокрема, відбувається глобальна 
діджиталізація бізнес-процесів банків; змінюється роль банків в економіці, вони 
стають повноцінними центрами з комплексного фінансового обслуговування; 
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цифровізація банківської діяльності з кожним роком все більше трансформує не 
тільки механізми залучення клієнтів банку та продажу банківських продуктів, 
але й змінює засади організації банку, як суб’єкта господарювання. У такому 
динамічному середовищі народжуються найновіші технологічні рішення: 
віртуальні валюти, децентралізовані системи розрахунків, прямі позики між 
учасниками ринку, хмарні технології та «великі дані» [1]. Виходячи з цього, 
дослідження формування фінансової екосистеми банківського секторуяк 
основного механізму стимулювання конкуренції на ринку фінансових послуг, 
що у загальному підсумку впливають на прибутковість фінансових інститутів, є 
актуальним як у науковому, так і у прикладному аспектах. 

Дослідження інноваційних напрямів розвитку банківської діяльності 
висвітлені в наукових працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених як:  
Л. О. Примостки, І. А. Павленко, Н. А. Дехтяр, Т. С. Смовженко, S. Jansen та ін. 

У загальному вигляді екосистемою є»сукупність живих організмів, які 
пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, 
утворюючи з ним єдине ціле» [4]. Поняття «екосистема» стало 
загальновживаним в економічних науках, де існує органічний взаємозв’язок 
між сукупністю суб’єктів певної екосистеми і середовищем їх існування, 
забезпечується еволюційний розвиток цієї екосистемиу відповідність 
встановленим цілям. Зокрема, у 1993 р. Дж. Мур визначає бізнес-екосистему як 
«економічне співтовариство, яке складається із сукупності взаємопов’язаних 
організацій і фізичних осіб, де кожнакомпанія повинна стати активною в 
розвитку взаємовигідних (симбіотичних) відносин з клієнтами, 
постачальниками і навіть конкурентами [5]. Дж. Бредфорд Делонг, вважав, що 
«бізнес-екосистема» — це екологія бізнесу, депрацює «більш продуктивний 
набір процесів для розробки і комерціалізації нових технологій», для якого 
характерні «швидке створення прототипів, короткі цикли розробки продукту, 
ранній тестовий маркетинг, компенсація на основі опціонів, венчурне 
фінансування, рання корпоративна незалежність тощо. 

Сьогодні, фінансова екосистема охоплює набагато більше, ніж просто 
фінансовий супермаркет, оскільки вона об’єднує на одній ІТ-платформі безліч 
послуг різного характеру, причому їх провайдерами є не тільки самі банки і їх 
дочірні компанії, а й сторонні організації (страхові компанії, консалтингові 
організації, біржові агенти, туристичні компанії та інші). Крім цього, сервіс, що 
пропонується банками, стає вкрай простим і зрозумілим для споживача 
банківських послуг. Тобто, клієнт має можливість отримати в одному місці на 
одній платформі усі послуги, в яких у нього є потреба на поточний момент. 
Розвиток власних екосистем, безумовно, єконкурентною перевагою для будь-
якого банку, яка забезпечує його успішне функціонування та розвиток в умовах 
загострення конкуренції на ринку банк послуг. Для створення успішної 
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екосистеми банкам необхідно поєднати декілька чинників. По-перше, це 
наявність великої бази клієнтів, які довіряють банку і можуть бути зацікавлені в 
можливості отримання різних послуг і сервісів від банку та його партнерів. По-
друге, це готовність банку відійти від традиційних методів ведення бізнесу, що 
забезпечується на підставі формування загальної стратегії розвитку, яка має 
бути тісно пов’язана із впровадженням ІТ-технологій. По-третє, створення 
власних екосистем потребує значних інвестицій в розробку технологічних 
рішень (великих хмарних технології, цифрових каналів, великих електронних 
систем обліку). Виходячи з того, щоекосистемаз технічної точки зору є 
комплексом різних ІТ-кластерів, веб і мобільних додатків, CRM-систем, 
важливого значення набуває єдиний стандарт для користувача інтерфейсу, який 
би забезпечував можливість об’єднання різних систем з точки зору дизайну і 
досвіду взаємодії. 

Сьогодні першочерговим завданням для регуляторів фінансових ринків в 
усьому світі, і в Україні зокрема, єадаптація до інновацій у банківський системі 
та протидія ризикам задля фінансової стабільності банків. Радикальні 
технологічні та соціальні зміни призводять не тільки до частих і різких змін 
економічного середовища, а й до втрати інвестиційної привабливості старими 
бізнес-моделями, зокрема і у фінансовій сфері. За цих умов, інноваційну 
діяльність банків слід розглядати як необхідну умову зміцнення банківського 
сектору, підвищення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, 
а також посилення його ролі у стимулюванні прискорення та 
збалансованогорозвитку всіх секторів економіки. Тому, на сьогодні розвиток 
технологій дозволяє поєднати всі фінансові продукти, сервіси і послуги в 
рамках єдиної фінансової екосистеми. Головними напрямами розвитку 
інноваційної діяльності сучасних банків повинні стати такі, як: здійснення 
оцінки ефективності інновацій та інноваційної діяльності з точки зору 
«прибуток-ліквідність-ризик»; використання єдиного інформаційного простору 
для відбору та експертизи пропозицій; забезпечення збалансованості інтересів 
та ефективної взаємодії всіх учасників інноваційного процесу з метою 
отримання синергетичного ефекту. За цих обставин, системна організація 
інноваційної діяльності банку у вигляді екосистеми передбачає активну 
взаємодію з клієнтами та залучення до творчого інноваційного процесу 
співробітників банку, що подають пропозиції з покращення діяльності банку 
тазадоволення потреб клієнтів. У рамках ефективності інноваційної діяльності 
слід звернути увагу на необхідність досягненнязапланованого ефекту, а також 
величину операційного ризику, що виникає при впровадженні інновацій, 
пов’язаних зі зміною процесів, бізнес-моделі та організаційно-функціональної 
структури банку. 
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На підставі викладеного, пропонуємо визначати екосистему інноваційної 
діяльності банків як відкриту, динамічну систему, що створюється для 
забезпечення ефективної інноваційної діяльності та активної взаємодії банку з 
клієнтами, партнерами, інвесторами з метою залучення до інноваційної 
діяльності як можна більшої кількості учасників для колективного пошуку ідей 
і ринкової ніші, цільової аудиторії, розроблення і впровадження банківських 
новацій, просування та моніторингу їх на ринку банківських послуг. 
Складовими такої екосистеми є: інвестори, розробники/проектувальники 
інновацій, кінцеві споживачі інноваційних продуктів, партнери, постачальники 
сервісних послуг і маркетологи, дистриб’ютори, системні аналітики, 
адміністратори, провайдери, генератори ідей тощо [1,с.51]. Тобто 
інноваційнаекосистема передбачає не відокремлену діяльність структурного 
підрозділу з інноваційної діяльності від інших структурних підрозділів банку, 
споживачами банківських послуг, а тісну з ними співпрацю, як на етапі 
створення інновацій, так і їх комерціалізації. Для ефективного функціонування 
екосистеми важливо передбачити комплексне супроводження прийнятих 
управлінських рішень, що забезпечить повноцінне управління в реальному часі 
та дозволить скоротити терміни виведення банківського продукту/послуги на 
конкурентний ринок, а також дозволить підвищити рентабельність інвестицій і 
якість обслуговування клієнтів [2]. 

Таким чином, в сучасних умовах ефективна організація інноваційної 
діяльності банків Українинеможлива безстворення відповідної екосистеми, яка 
дозволить по-новому взаємодіяти з усіма її учасниками,координувати 
взаємозв’язок між людськими, матеріальними, фінансовими, інформаційними 
ресурсами, забезпечуючи конкурентоспроможність істабільний розвиток банку. 
Разом з тим екосистема інноваційної діяльності банку, яка відіграє роль 
каталізатора інноваційних процесів, надає нові можливості завдяки активному 
зворотному зв’язку, збору даних про потреби і задоволеність клієнтів, 
урахуванню їхніх інтересів і побажань. 
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Гірна О. Й., Верней О. Є. 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Hirna O., Vernei O. IDENTIFICATION OF THE SYSTEMICALLY 

IMPORTANT BANKS BASED ON Z-INDEX. The paper reveals the decrease of 
the systemically important role of state Ukrainian banks after 2015. Some foreign 
and private Ukrainian banks could be treated as systemically important during the 
2011—2017 as well. 

Одним із найпопулярніших показників стійкості банків у сучасній 
науковій літературі є запропонований Рой А.[1] Z-індекс, який розраховується 
як на рівні банку, так для окремих груп банків та банківської системи у цілому. 
Світовий банк у базі даних Global Financial Development Database поширює 
річні значення Bank Z-Score для більшості країн, що дозволяє проводити 
співставлення стійкості банківських секторів різних країн та регіонів. 

Композитний показник фінансової стійкості Z-Score, який позначають 
через Z (інші вживані назви Z-індекс, Z-статистика), поєднує позитивні 
характеристики статичного коефіцієнта та ймовірнісної міри, та визначається із 
формули: 
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де )(ROAE - середня рентабельність активів, 

TA

EQ

 
 — відношення власного капіталу до активів. 

(1)

Квадрат оберненої до Z-індексу величини обмежує зверху ймовірність 
банкрутства інституції. Тобто, більше значення Z-індексу є індикатором вищої 
фінансової стійкості, і навпаки. 

Застосуємо запропонований в роботі Li X. та інших [2] спосіб 
ідентифікації системно важливих банків на основі агрегованого Z-Score із 
використанням концепції «мінус один банк» (англ. leave-one-out bank approach). 
За цим підходом порівняння між результатом діяльності банківської системи та 
діяльності системи без урахування окремого банку дозволяє оцінити внесок 
цього банку до сумарного системного ризику. Очікується, що для системно 
важливого банку агрегований Z-індекс системи банків, за виключенням даного 
банку, буде менший. 

Побудовані нами агреговані Z-індекси 44 банків, які були присутні на 
українському банківському ринку упродовж 2007-2017 років, відповідно до 
підходу «мінус один банк» порівнюються із агрегованим Z-індексом системи 
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[3]. У результаті такого аналізу, державні банки та Приватбанк, 
ідентифікуються, як системно важливі тільки до кінця 2014 року. З них до кінця 
2016 року системно важливим залишався тільки Приватбанк, а внесок 
Укрексімбанку та Ощадбанку до фінансової стійкості системи зменшився до 
рівня, що не спричиняє відчутного впливу на агреговане значення Z-індексу 
фінансової стійкості системи. Після переходу у державну власність Приватбанк 
втратив провідну роль у забезпеченні стійкості банківської системи.  

Натомість, ознаки системно важливих банків мали також ряд великих 
банків з іноземним капіталом, зокрема, ОТП Банк — у період з 2010 до 
середини 2014 років, а також Укрсоцбанк — у період 2013-2014 років. Надалі 
банки з іноземним капіталом зменшили свій вплив на стійкість банківської 
системи в цілому.  

Методика агрегованого Z-індексу «мінус один банк» ідентифікувала також 
зростаючий вплив на стійкість банківської системи банків з українським 
приватним капіталом, таких як Перший Український Міжнародний Банк та 
банк Південний, особливо у сприятливий період з 2013 року до середини 2014 
року. 
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РИЗИКИ ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  
НА ВІТЧИЗНЯНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
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Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Hirnyak V. RISKS OF EXPANSION OF FOREIGN CAPITAL ON THE 

DOMESTIC FINANCIAL MARKET. The necessity of analyzing and evaluating the 
risks of expansion of foreign capital in conditions of weighting the risk assessment, 
taking into account behavioral factors in the conditions of the unstable political and 
economic situation in Ukraine are done. The expansion of foreign banks in the 
Ukrainian financial market is appropriate both from the perspective of identifying the 
positive effects of this process and from the point of view of risk assessment for the 
development of the domestic banking system. The causal links of the emergence of the 
risks of expansion of foreign capital to the domestic financial market are proposed 
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and financial technologies are considered as a perspective direction of cooperation 
between financial companies and banks, which will promote the transparency of the 
activities of foreign and domestic banking business.  

На сьогодні політична та економічна ситуація в Україні залишається 
нестабільною, та потребує зовнішньої підтримки зі сторони країн 
Європейського Союзу, зокрема присутності іноземних банків на фінансовому 
ринку України. Іноземні банки не лише впливають на зміну кон’юнктури 
ринку, а й запроваджують свої інноваційні тренди та технології у веденні 
бізнесу, таким чином створюючи високу конкуренцію вітчизняним банкам. 

Проведений аналіз ризику присутності діяльності банків іноземних 
банківських груп в Україні у 2016—2018 рр. засвідчив посилення їх позицій як 
за абсолютними показниками, так і за відносними показниками. Фінансова 
криза в Україні серйозно похитнула фінансову стійкість, кредитоспроможність 
та платоспроможність вітчизняних банків, чим скористалися дочірні банки 
іноземних материнських компаній, посиливши свою конкурентоспроможність 
шляхом додаткової капіталізації. 

На нашу думку, з метою підвищення стабільності вітчизняної фінансово-
банківської системи, основні сили Національного банку України повинні бути 
покладені на врівноваження експорту та імпорту банківських продуктів, що 
відобразиться на зниженні ризикованості як вітчизняних, так і іноземних 
банківських установ на фінансовому ринку України. Це може бути досягнуто за 
рахунок оптимізації таких позицій: проведення щорічної оцінки стійкості 
(стрес-тестування) для двадцяти найбільших за розмірами активів та капіталу 
вітчизняних та іноземних банківських установ (зниження ризику концентрації); 
гармонізація вітчизняного законодавства з нормативно-правовими актами 
Європейського Союзу як в сфері банківського регулювання та нагляду, так і в 
сфері протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (зниження 
політичного ризику та ризику легалізації); встановлення кількісних обмежень 
на відкриття філій та відділень іноземних банків в Україні, що підвищить 
конкурентоспроможність вітчизняних банків (зниження структурних ризиків). 

Для виходу вітчизняних банків на абсолютно новий рівень надання 
фінансових послуг, а також зниження відповідних фінансових ризиків, 
вбачаємо перспективу їхнього розвитку крізь призму еволюції ФінТех компаній 
в Україні [1; 2; 3]. Такі компанії використовують поєднання технологій, 
клієнтоцентричного сервісу та гнучкі бізнес-структури для зниження витрат, 
розширення клієнтської бази та зростання ринкової частки. В умовах 
скорочення банківського сектору та зниження довіри населення до банківської 
системи в Україні формується значний потенціал для розвитку FinTech-
індустрії. 
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Усі вищезгадані заходи дозволять нівелювати політичну та економічну 
нестабільність в Україні, натомість сприяти розвитку як філій іноземних банків 
та банківських груп, так і якісному розвитку вітчизняних банків, знижуючи 
відповідні фінансові та структурні ризики. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ 
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Грудзевич У. Я.  
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Grudzevuch U. IMPROVING THE REGULATION OF THE CAPITAL OF 

BANKS OF UKRAINE IN CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF 
THE BASEL III. The actual problems and directions of improvement of capital 
requirements of banks of Ukraine are investigated. The influence of the introduction 
of capital buffers and the improvement of the regulatory capital structure on the 
financial stability of banks is determined. 

Одним із найважливіших показників фінансової стабільності банку є 
капітал. Вимоги до даного показника динамічно змінюються, враховуючи реалії 
економічного середовища та зобов’язання України щодо впровадження 
європейського законодавства щодо капіталу (пакет CRR/CRD IV), що базується 
на рекомендаціях Базель ІІІ.  

Аналізуючи показники розвитку банківської системи України за останні 10 
років, спостерігаємо здебільшого тенденцію до збільшення статутного капіталу 
банків. Станом на початок 2019 р. статутний капітал банків України становить 
465532 млн. грн. і зменшився на 29845 млн. грн. у порівнянні з попереднім 
періодом. Найвищого рівня показник регулятивного капіталу досягнув у 2013р 
— 204976 млн грн, впродовж 2014—2016 рр поступово знижувався і на 
01.01.2019 р. становив 126116,7 млн грн, що на 10299,1 млн грн більше від 
даних попереднього року [1]. 

Відповідно до результатів стрес-тестування, проведеного НБУ у 2018 р із 
24 банків, потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму 42,1 млрд грн. 
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Без урахування ВТБ Банку, який було визнано неплатоспроможним, потреба 
становила 34,7 млрд грн. Найбільшу (за абсолютною сумою) потребу в 
покритті браку капіталу відчуває Укрексімбанк — 10,973 млрд. грн. [2]. 

Баланс між перевагами для зростання ринку та фінансовою стабільністю 
має забезпечуватись через оптимальний рівень вимог до капіталу. Впродовж 
останніх років НБУ впроваджує нові вимоги до капіталу банків у відповідності 
з рекомендаціями Базеля ІІІ. Зокрема, основними нововведеннями стали: 

1. З 01.01.2019 р. НБУ запровадив норматив достатності основного 
капіталу (Н3), як співвідношення основного капіталу до суми активів та 
позабалансових зобов’язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного 
ризику, який має бути не менше ніж 7%. Досягнення такого рівня достатності 
основного капіталу до кінця 2018 р. для 20 найбільших за розміром активів 
банків було передбачено Меморандумом про співпрацю між Україною та МВФ. 
Станом на 01.02.2019 р значення Н3 по банківській системі становило 10,43%. 

2. Згідно з змінами до Інструкції «Про порядок регулювання діяльності 
банків» банки повинні формувати буфери капіталу (з 01.01.2020 р.), понад 
нормативне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) з метою 
компенсації можливих втрат, які виникають в умовах загального економічного 
спаду та захисту банківської системи від акумулювання ризиків у періоди 
кредитної експансії. Зокрема, банки повинні формувати: буфер запасу 
(консервації) капіталу, який спочатку складатиме 0,625%, та до 2023 року 
поступово зросте до 2,5% та контрциклічний буфер, значення якого може 
варіюватись залежно від стадії фінансового циклу: зростати у періоди 
активного кредитування та накопичення боргів і зменшуватись у періоди 
рецесії. Найближчими роками не планується активація цього буфера через 
низьке боргове навантаження на економіку країни та помірні темпи 
відновлення кредитування. Однак у подальшому він може сягати до 2,5%. 

Крім цього для системних банків буде запроваджено буфер системної 
важливості з 2020 р. Розмір буфера установлюватиметься диференційовано 
залежно від категорії системної важливості банку від 1% до 2% [3]. 

3. З 2020 р. НБУ запроваджує новий інструмент капіталу з умовами 
конверсії / списання, який розширить можливості для збільшення рівня 
капіталізації банківської системи України Основною характеристикою 
капітального інструменту є здатність поглинати збитки банку через конверсію 
або списання зобов’язань за таким інструментом за рахунок коштів інвесторів, 
а не за рахунок коштів інших кредиторів та держави. Конверсію або списання 
зобов’язань за інструментом банк здійснює у разі настання тригерної події — 
зменшення рівня достатності основного капіталу банку (без врахування 
інструменту) нижче рівня 6,25% [3]. 
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4. У відповідності до Концепції до вдосконалення вимог до капіталу 
передбачено майбутній поділ капіталу 1 рівня на основний капітал 1-го рівня та 
додатковий капітал 1-го рівня (запроваджений капітальний інструмент). Без 
змін залишається капітал 2-го рівня. Таким чином структура капіталу банків 
України буде приведена у відповідність до стандартів Базеля ІІІ. Окрім того 
передбачається перегляд показників капіталу з врахуванням пропорцій 
встановлених СRR, між значеннями коефіцієнтів достатності капіталу (4,5%, 
6%, 8%), грунтуючись на встановленому НБУ нормативі Н2 на рівні 10%. 
Зокрема передбачено, встановлення співвідношення основного капіталу 1 до 
активів зважених на ризик на рівні 5,625; співвідношення капіталу1 до активів 
зважених на ризик на рівні 7,5% та співвідношення регулятивного капіталу до 
активів зважених на ризик на рівні 10% [4]. 

Додаткові вимоги щодо впровадження буферів капіталу можуть 
стримувати кредитну експансію та зростання фінансового сектору, але в той же 
час посилювати стійкість окремих банків та системи в цілому до можливих 
шоків. А впровадження капітального інструмента створить основу для 
підвищення капіталізації банківської системи та забезпечить поглинання 
збитків під час поточної діяльності банків. У результаті вищевказані заходи 
гарантуватимуть стале економічне зростання без ризиків втрат для бізнесу та 
домогосподарств. 
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INDUSTRY. This research consists of a general overview of the emerging branch of 
the financial industry named Fintech in context of integration in global banking. It 
shows a competitive advantage and cost saving model of Fintech instead of 
traditional banking services. 
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The global Technology-enabled innovation in financial services is developing 
rapidly, driven by a powerful blend of innovative start-ups and major technology 
players [1]. The term Financial Technologies or «Fintech» is used to describe a 
variety of innovative business models and emerging technologies that have the 
potential to transform the financial services industry. Financial technology startups 
and other new businesses have been working to break the hold traditional banks have 
on the financial services industry for more than a decade [2]. 

However, analyses show, that many incumbent banks continue to dismiss the 
threat of new entrants, claiming that new entrants are not creating new innovations, 
but rather dressing up traditional banking products; significant revenue is not moving 
to new entrants, and new entrants are not generating profits. 

But now it appears to be finally paying off, according to the expertise provided 
by famous consulting companies. New entrants to the banking market, including 
challenger banks, non-bank payments institutions, and big tech companies have 
captured around one-third of new revenue for the 2018 year.  

In the UK, where the government has been pushing to open up the financial 
industry statistic shows that 63% of newcomers have taken some 14% of total 
banking and payment revenues, while in the U.S. Fintech and banking startups have 
snagged just 3,5% of the total USD 1,04 trillion in revenue [2]. Across Europe more 
broadly, 20% of the banking and payments institutions are new entrants and have 
captured nearly 7% of total banking revenue and 33% of all new revenue since the 
2005 year. 

The rise in Fintech banking startups was sparked by the 2008 global financial 
crisis, which caused banks to cut back on spending and withdraw from some markets 
altogether — leaving some vacuum innovative companies stepped into. 

By using technology to make the finding, registering and lending to new 
customers quicker and easier these Fintech companies have forced the traditional 
banking industry, which is famously slow to adapt, to react [2]. 

Digital innovators are bringing increased competition and efficiency to the 
traditional financial sector. For example, following the increasing use of Fintech 
providers, the cost of sending remittances has been declining (figure 1), while the 
speed of transactions has been increasing. 

This holds special importance for developing countries because remittances 
constitute one of the biggest flows of funds from the developed to the developing 
world.  

Importantly, the development of Fintech also promotes financial inclusion for 
consumers and Small and Medium Enterprises (SMEs). Mobile money platforms 
allow unbanked consumers, with basic mobile phones, to make and receive payments 
much faster and less expensively than in the recent past. They also provide the 
infrastructure and generate the digitalized data that can be used to create and tailor 
new financial offerings for the financially excluded. 
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Fig. 1. Average cost of sending remittances (% of amount sent) 
Source: [2]. 

 
Despite the potential benefits, Fintech services also pose new types of risks.  
The lack of safety nets in the business models, misuse of personal data, 

difficulties in identifying customers, and electronic fraud are among the main 
vulnerabilities of the new digital financial practices [4]. 

Compare to the well-developed countries, Fintech in Ukraine is beginning to 
take off with more than 60 companies at different stages of maturity. According to 
the UNIT.City and USAID report 40% of the companies were started prior to 2015 
year. More than 60% of the Fintech startups were founded within the last three years, 
and about 84% of innovative companies have already launched services and products, 
and 16% are in the startup phase. Experts mentioned, that over 37% of the Fintech 
providers are engaged in the Business to Business market segment and target SMEs, 
and 32% of Fintech companies are dealing with payments and money transfers. Thus, 
most Fintech providers in Ukraine is seeking additional investment to scale their 
business and develop prospects.  
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ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
В МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 

Дробязко А. О., Любіч О. О. 
ДННУ «Академія фінансового управління» 

 
Drobiazko A., Lyubich O. THE INTEGRATION OF THE UKRAINIAN 

BANKING SYSTEM INTO THE INTERNATIONAL FINANCIAL SPACE. The 
subject of the study of this work is the analysis of the status and development 
prospects of banks with foreign capital in Ukraine and the development of financial 
instruments that bind our market with financial world centers. 

1. Станом на 1 квітня 2019 року на банківському ринку України мали 
ліцензію та виконували операції 77 банків, з яких 36 з участю іноземного 
капіталу, в тому числі 23 дочірні структури зі 100-відсотковим іноземним 
капіталом. Цей кластер в Україні представлений дочірніми структурами банків 
Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Польщі, Греції, Кіпру, Угорщини, 
Нідерландів, США, Туреччини, Казахстану, Росії. Таким чином, для бізнесу 
існує достатньо каналів для входження іноземних інвестиційних коштів.  

Рис. 1. Порівняння ринкової позиції банків із 100-відсотковим  
іноземним капіталом і банків з участю держави на провідних ринках 

банківських послуг (%). 
Джерело: www.bank.gov.ua 

 
Згідно з прийнятим документом «Засади стратегічного реформування 

банківського сектору» Кабінет Міністрів України має намір залучити іноземний 
капітал і іноземних спеціалістів до управління у чотири державні банки в 
найближчому майбутньому.  

2. Українські банки мають розвинену мережу кореспондентських відносин 
з іноземними партнерами, майже з усіма країнами з якими український бізнес 
веде зовнішньоторговельні операції. На сьогодні банками резидентами 
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встановленобільшеніж півтори тисячі рахунків за різними банківськими 
програмами і продуктами, на яких станом на середину квітня 2019 року на 
поточних рахунках обліковується майже 3,7 млрд дол. США в еквіваленті та 1,4 
млрд дол. США за строковими рахунками. 

3. Часткаринку коштів фізичних осіб за 2018 рік для банків із західним 
капіталом зросла на 7,1 млрд грн,незважаючи на дуже низький рівень 
процентних ставок. Іноземні банки, включно з російським державним 
капіталом, контролюють 22,8% коштів населення. В більшості випадків це 
вкладники, які шукають не високі процентні доходи, а «тиху гавань» для своїх 
коштів. 

4. Частка кредитногопортфеляринку фізичних осіб іноземних банків 
складає 29,6%.За 2018 рік частка зменшилась на 1,5%. До 2008 року саме цей 
кластер банків був лідером у кредитуванні домогосподарств у валюті. Кредити 
фізичним особам у валюті, що видавалися до 2009 року, станом на початок 
2019 року не обслуговуються на 97%. В цілому активність зменшилася, але за 
спеціалізованими програмами у 2018 році у гривні збільшували портфель Ідея 
банк (Польща), Креді Агріколь (Франція) та ОТП (Угорщина) із банків із 
західним капіталом, а також Альфа Банк та Сбербанк Росії з російським 
капіталом. 

5. Частка ресурсної бази корпоративного бізнесу у банках з іноземним 
капіталом складає 39,5%. Протягом 2018 року найбільше зростання клієнтських 
коштів мали Дойче Банк ДБУ (Німеччина), Сітібанк (США), Райффайзен Банк 
Аваль (Австрія), УкрСиббанк (Франція), Альфа Банк (Росія). 

6.Кредитний портфель юридичних осібу банків з іноземним капіталом за 
2018 рік складає 21 % від загального портфеля системи, при чому частка з 
російським капіталом суттєво скорочувалася, а із західним зростала. Найбільші 
портфеліз тенденцією зростання мали Райффайзен Банк Аваль (Австрія), 
УкрСиббанк (Франція), ОТП Банк (Угорщина), КРЕДІ АГРІКОЛЬ (Франція), 
ПРОКРЕДИТ БАНК (Німеччина). З 14,7 млрд грн чистого прибутку за 2018 рік, 
5,1 млрд грн були сформовані за рахунок доходів від державних цінних паперів 
(ОВДП та депозитні сертифікати НБУ). Банки з іноземним капіталом мають 
ресурс для кредитування, але до клієнтів підходять дуже вибірково. 

7. За статистикою Світового банку обсяг переказів в Україну за 2018 рік 
перевищив 14 млрддол. США. На ринку міжнародних платіжно-розрахункових 
систем України через банківську систему працюють найбільш відомі бренди — 
MoneyGrаm, WesternUnion, SigueMoneyTransfer, INTELEXPRESS, RIA, MEEST. 
Широко розвинені мережі карткових платіжних систем MasterCard, Visa, 
American, які мають повний технологічний цикл для обігу фінансових 
інструментів. 
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8. За результатами 2018 року на банки з державним капіталом припадає 
13,6 млрд грн (їх сумарний статутний капітал дорівнює 307,8 млрд грн), 
прибутковість статутного капіталу за 2018 р. — 4,41 %. Банки із західним 
капіталом, що мають розвинену мережу філій і схожі за моделлю бізнесу на 
банки з участю держави в капіталі, мали наступну рентабельність: Райффайзен 
банк Аваль — 82,7 %, УкрСиббанк — 52,4%, ОТП — 31,9%, КредіАгріколь — 
119,6%.  

 

Рис. 2. Розрахунок динаміки показника «спред» банків з участю держави  
та провідних банків із західним та приватним капіталом  

за період 2017—2019 рр. 
Складено авторами за даними Національного банку України. 

 
На рис. 2 можна побачити, що провідні іноземні банки мають значний 

рівень (понад 6%) маржинального доходу (Райффайзен банк Аваль, УкрСиб-
банк, ОТП, ПУМБ, АльфаБанк, КредіАгріколь). На рівні 3–4% підтримують 
цей показник Сбербанк Росії та Укргазбанк. З від’ємного на додатний (+2%) 
змінився цей показник у Приватбанку. Водночас в Укрексімбанку цей показник 
–від’ємний. Саме цей показник вказує на досить «комфортні» умови для 
ведення бізнесу банками з іноземним капіталом в Україні, коли рівень 
кредитних ставок досить високий, а депозитних — низький. 

Висновки. Банківський сектор України є відкритим для входження 
іноземних інвесторів в реальний сектор.  

Українські клієнти (резиденти),незважаючи на низькі відсоткові ставки, 
тримають свої кошти в банках із західним капіталом вважаючи їх «тихими 
гаванями» в умовах фінансової невизначеності.  

Кредитна активність банків із західним капіталом на корпоративному 
ринку досить низька, ці банки надають дешевші кредити, але мають високі 
вимоги до якості фінансового стану позичальників. Банки з іноземним 
капіталом кредитують частіше фірми — нерезиденти, які мають бізнес в 
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Україні. Загалом після кризи 2014—2015 рр. банки з іноземним капіталом 
витримали період масових дефолтів українських позичальників, 
реструктурували свої кредитні портфелі тамають ресурсну базу для 
збільшеннясвоєї активності, але основні їх вимоги відносяться до 
інституціонального розвитку ринку щодо захисту прав кредиторів, 
справедливості розгляду справ у судах та виконання судових рішень. 

Рівень адекватності капіталу банків з іноземним капіталом є вищим за 
середній рівень банківської системи, цей кластер банків має запас ліквідності 
для збільшення кредитування, але на сьогодні надає перевагу роботі з 
державними цінними паперами, які є безризиковим інструментом. 
 
 

МОТИВИ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
Дудинець Л. А. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Dudynets L. MOTIVES OF HOUSEHOLDS FINANCIAL BEHAVIOR. This 

study relates to the concept of financial behavior of households. The basic behavioral 
motives of households are explored, economic behavior of households in the sphere 
of consumption of financial services is considered. 

Одним із найважливіших аспектів розвитку економіки України є 
активізація інвестиційної діяльності, потенційним джерелом яких виступають 
заощадження домогосподарств. Тому питання теорії і практики трансформації 
заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси та дослідження мотивів їх 
фінансової поведінки є актуальними та потребують подальшого дослідження. 

Під фінансовою поведінкою розуміються різноманітні зовнішні прояви 
діяльності з використання грошей, орієнтованих на досягнення різних цілей. 
Загальна типологія фінансової поведінки на рівні практичного управління 
грошовими коштами для досягнення конкретних життєвих цілей виражається в 
стратегіях декількох видів, серед яких прийнято виділяти споживчу, кредитно-
позикову, ощадну, страхову та інвестиційну стратегії. Вибір тої чи іншої 
стратегії залежить від цілей та мотивів індивіда або домогосподарства. 

Мотиви фінансової поведінки є спонукальною силою, що детермінує вибір 
щодо звернення за фінансовою послугою, що визначається домінуючими 
ціннісними орієнтаціями у світогляді фізичної особи.  

Найбільш широкий спектр мотивів притаманний заощаджувальній 
стратегії. Мотивами до здійснення заощаджень, зокрема, є: створення резерву 
на випадок непередбачуваних обставин — мотив «на чорний день», 
забезпечення майбутнього (забезпечення пенсійного віку, освіти) — мотив 
життєвого циклу, мотив підвищеного життєвого рівня, мотив незалежності, 
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мотив спадку, мотив жадібності (нагромадження заради нагромадження), 
придбання товарів і послуг, оплата яких перевищує наявний у цей момент обсяг 
коштів (купівля дорогих товарів тривалого користування, придбання квартири, 
будівництво котеджу, дачі, організація літнього відпочинку, туристські подо-
рожі), мотив комфортності (заощадження створюються, щоб почуватися впев-
неніше й мати можливість задовольняти споживчі потреби в будь-який час). 

Мотивами поведінки домогосподарств при прийнятті рішень у сфері 
інвестування є кілька факторів, які є аналогічними мотивам заощаджень, до 
яких можна додати можливість отримання додаткового доходу від вкладення в 
різні категорії активів, основна мета якої знизити втрати від інфляції й спроба 
збільшити первісні вкладення. [1, с. 363]. 

Науковці Мельник В. М., Якушик І. Д., Ломачинська І. А., Драган О. О. 
стверджують, що «мотиви досягнення цілі фінансової поведінки домогоспо-
дарства визначаються його потребами (в споживанні, інвестуванні, фінансу-
ванні, раціоналізації обігу фінансових активів, суспільній ідентифікації), що 
відображає не лише фінансові інтереси домогосподарства, а й соціально 
значимі вимоги. Унаслідок поряд з принципом раціональності існують мотиви 
афективного або емоційного характеру, що, як правило, проявляються 
ірраціонально, а отже поведінка домогосподарства формується, насамперед, як 
соціально-психологічна, а потім як фінансова» [2, c.152]. Тому зауважимо, що 
фінансова поведінка домогосподарств є доволі складною для аналізу, оскільки 
на неї впливає дуже багато чинників психологічного характеру, які складно 
піддаються аналізу. 

Виходячи із вищезазначеного, фінансова поведінка є складним поняттям і 
процесом, на який впливає багато чинників та який залежить як від 
внутрішнього світу самого індивіда, так й від оточуючого його зовнішнього 
середовища.  
 
Список використаних джерел 
1. Дорош В. Ю. Фінансова поведінка домогосподарств в ринкових умовах господарювання / 

В. Ю. Дорош, К. С. Чепель // Економічні науки. Облік і фінанси. — 2012. — Вип. 9 (1). — 
С. 361—372. 

2. Мельник В. М. Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні : монографія 
/ В. М. Мельник, І. Д. Якушик, І. А. Ломачинська, О. О. Драган. — Херсон : Видавничий 
дім «Гельветика», 2014. — 212 с. 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ  
Євтух Л. Б., Леочко О. М. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Yevtukh L., Leochko O. IMPROVEMENT OF THE DEPOSITORY SYSTEM 

IN UKRAINE. The article reveals the features of the depository system in Ukraine. 



72 
 

Формування сучасної ринкової інфраструктури потребує добре 
розвинутого фондового ринку, який на сьогодні представлений численними 
професійними учасниками що надають різноманітні фінансові послуги, 
пов’язані з розміщенням, обігом та обліком цінних паперів. Професійні 
учасники фондового ринку діють виключно на підставі ліцензії, виданої 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

Серед інфраструктурних професійних учасників особливу роль відіграє 
депозитарна система, учасники якої забезпечують ведення обліку цінних 
паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що 
встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів. Професійними 
учасниками депозитарної системи України є Центральний депозитарій (ЦД), 
депозитарні установи, а також НБУ.  

Питання функціонування депозитарної системи в Україні, її перспективи 
вивчають науковці та практики [1—3], проте в умовах удосконалення 
правового регулювання фондового ринку зазначена проблематика є 
актуальною, що сформувало мету даного дослідження: визначення стану 
депозитарної системи в Україні та напрямів її удосконалення. 

Діяльність професійних учасників депозитарної системи врегульовано 
Законами України, зокрема «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну 
систему України», а також і Положенням про провадження депозитарної 
діяльності, затв. НКЦПФР, іншими нормативними документами. 

Відповідно, в Україні можуть провадитися такі види депозитарної 
діяльності: депозитарна діяльність ЦД; депозитарна діяльність НБУ; 
депозитарна діяльність депозитарної установи; діяльність із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних 
фондів. За даними НКЦПФР на кінець квітня 2019р. було видано 189 ліцензій 
на право здійснювати депозитарна діяльність депозитарної установи [4]. 

З метою подальшого удосконалення регулювання провадження 
депозитарної діяльності для забезпечення підвищення захисту активів 
інвесторів у цінні папери, НКЦПФР внесено зміни до Положення про 
провадження депозитарної діяльності, зокрема: передбачається можливість 
відкриття ЦД депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам двох 
типів рахунків у цінних паперах — агрегованого та сегрегованого; передбачено 
можливість обміну інформацією між депозитарною установою та її 
депонентами в іншій, ніж паперові та електронні документи чи SWIFT-
повідомлення, формі, яка визначається внутрішніми документами депозитарної 
установи щодо обміну інформацією та відповідним договором [4]. 

Вважаємо, зазначені зміни сприятимуть поліпшенню якості надання 
депозитарних послуг та функціонування депозитарної системи в Україні. 
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Сумський державний університет 

 
Kryvych Ya., Serdiuk K. ECONOMIC EXPECTATIONS OF FINANCIAL 

SECTOR AGENTS IN THE CONTEXT OF THE CENTRAL BANK’S 
COMMUNICATIONS POLICY. This research consists of a general analysis of 
emotional decision-making factors by economic agents for implementing a central 
bank policy. Central bank communication has increased significantly over the past 
two decades and has continued to evolve. This paper encompasses conceptual 
framework for economical expectations of business and consumers and public trust 
indicators with communication tools of central bank in Ukraine. 

Невід’ємним учасником грошово-кредитної системи будь-якої країни є 
центральні банки, які виконують значну кількість функцій у забезпеченні 
безперервної діяльності не тільки цієї системи, а й загалом економіки країни. А 
отже, усі центральні банки намагаються доводити до відома всіх економічних 
агентів країни про останні зміни, досягнення, пріоритети розвитку та 
вдосконалення монетарної політики.  

Довіра суспільства до економіки на сучасному етапі розвитку країни є 
дуже важливою, оскільки вона є свідченням того, чи вдало підібрано та введено 
в дію ряд економічних інструментів для проведення економічної політики. 
Одним із індикаторів суспільної довіри слід вважати економічні очікування. 

                                           
1 Тези підготовлено в рамках виконання науково-дослідної роботи молодих науковців на тему «Економіко-
математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука 
економічної безпеки України» (номер держ. реєстрації 0117U003924) 
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Проте, існуюча література не дає прямих емпіричних даних про 
взаємозв’язок між довірою до центральних банків та економічними 
очікуваннями, тим більше між очікуваннями та механізмом комунікації 
центральних банків. Тому метою роботи є завдання заповнити цю прогалину 
шляхом вивчення ефективності комунікаційної політики Національного банку 
України та її потенційного впливу на економічні очікування агентів 
фінансового сектору та сприяння підвищенню довіри. 

Дослідження економічних очікувань спричинило те, що для центральних 
банків останнім часом все гостріше постає питання проведення комунікаційної 
політики, яка б допомогла реалізувати всі аспекти своєї діяльності, виявити на 
що націлені очікування агентів фінансового секторута пристосувати свою 
політику якомога ближче до їх сподівань. Головним завданням комунікаційної 
політики центрального банку є завоювання довіри. Проте, при постійному 
проведенні комунікації, він націлений на більш довготермінову перспективу — 
це управління очікуваннями [1]. Самі ж центральні банки наголошують на 
використанні комунікації як на засобі грошово-кредитної політики [2]. 
Національний банк України не є виключенням. Відповідно він є сучасним, 
відкритим і незалежним центральним банком.Національний банк визнає 
комунікацію невід’ємною частиною своєї діяльності та запорукою ефективної 
реалізації своєї політики, спрямованої на досягнення цілей, встановлених 
виключно його стратегією. Хоча цьому питанню Національний банк України 
почав приділяти такої уваги зовсім нещодавно [3].  

Узагалі комунікація, як форма спілкування центральних банків з 
громадськістю, є складним інструментом, який може бути навіть складнішим, 
ніж зміна процентної ставки. Проте, не зважаючи на це, вона є необхідною у 
сучасних ринкових умовах. Комунікація має бути ефективною, чіткою та 
достовірною [4, 5]. Комунікація є одним з основних каналів, через які 
центральні банки можуть впливати на ринкові переконання щодо її майбутніх 
дій. Під час дослідження очікувань економічних агентів традиційно 
розрізняють корпоративний сектор (бізнес), домогосподарств (споживачі) та 
інвесторів, які визначають рівень витрат та споживання в економіці залежно від 
рівня їх впевненості. Відтак рівень впевненості та настрої економічних агентів 
детермінує їх майбутню поведінку, в тому числі і у фінансовому секторі.  

Загалом у країнах Європейського союзу виділяють три різні цільові групи: 
це учасники фінансового ринку; інші інституційні суб’єкти, зокрема у 
політичній сфері, та громадськість у цілому [4]. Стосовно України, то 
цільовими аудиторіями комунікації Національного банку є суб’єкти державної 
політики, громадськість та споживачі фінансових послуг, а також, останнім 
часом, почали виділити окрему групу, таку як академічна спільнота [3].Також 
вважаємо за потрібне, виділити наступні цільові групи без яких комунікація 
між Центральним банком була б не повноцінною. Це такі групи як: журналісти 
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і ЗМІ; бізнес-групи, підприємства; міжнародні та іноземні установи, міжнародні 
організації та проекти; незалежні аналітичні й експертні організації; підприємці 
(приватний бізнес, що не належить до фінансового сектора); вкладники 
проблемних банків тощо. Отже, необхідність вивчення економічних очікувань 
агентів фінансового сектору є однією з головних цілей та завдань 
комунікаційної політики центральних банків світу.  
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Skasko O., Voskalo V. ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PROCESSES OF 

SUBJECTS OF THE NON-BANK FINANCIAL MARKET OF UKRAINE. The 
article presents a statistical and retrospective analysis of the non-bank financial 
sector development dynamics in Ukraine. The indicators, which have been the most 
significant changes during the last four years (2014—2017), are revealed, and the 
problems, which flow substantially on the dynamics of their development, are 
outlined. 

Починаючи з 2014 року вітчизняна банківська система знаходиться у 
системній кризі, зазнавши в кількісному та якісному вимірі суттєвих втрат, 
серед яких виділимо [1]: 

− різке зростання частки проблемних активів на балансах банків — 
частка проблемних кредитів у банківському секторі зросла із 7,7% на 
01.01.2014 р. до 54,5% на початок 2018 р.; 

− зменшення кількості платоспроможних банків із 147 на початок 2015 
року до 82 на початок 2018 р. та одночасне збільшення із 21 до 95 їх кількості, 
що знаходяться у стадії ліквідації;  
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− із прибуткової сфери економіки — за станом на 01.01.2014р. прибутки 
становили 1,4 млрд. грн. — сумарні збитки банківської системи станом на 
01.01.2018 р. становили 159,4 млрд. грн. 

Підтвердженням системної кризи української банківської системи став 
звіт «Глобальний індекс конкурентоспроможності 2016—2017», де Україна 
посідає останню позицію серед 138 держав за показником «Надійність банків», 
116 місце — за показником «Доступність фінансових послуг» та 112 місце — за 
показником «Легкість доступу до кредитів» [2]. 

За таких обставин вакуум фінансового посередництва з перерозподілу 
грошових коштів замість банків мав би наповнювати небанківський фінансовий 
ринок. Динаміка зміни показників розвитку суб’єктів небанківського 
фінансового ринку відображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка окремих показників розвитку суб’єктів фінансового ринку [1; 3] 

Суб’єкти 
страхового 
ринку/роки 

Станом 
на 

01.01. 
2014 

 

Станом 
на 

01.01. 
2016 

Станом 
на 

01.01. 
2018 

 

Загальні 
активи 

станом на 
01.01.2014 
млн грн 

Загальні 
активи 

станом на 
01.01.2016 
млн грн 

Загальні 
активи 

станом на 
01.01.2018 
млн грн  

Кредитні 
спілки  

624 588 378 2 598,8 2 064,3 2 169,8 

Страхові 
компанії 

407 361 294 66 387,5 60 729,1 57 381,0 

Інші кредитні 
установи 

85 110 113 8 137,8 17 441,7 11054,0 

Недержавні 
пенсійні фонди

81 72 64 2 089,8 1980,0 2 465,6 

Фінансові 
компанії 

377 571 677 39 781,2 44772,3 70 298,3 

лізингодавці 254 268 183 21041,7 26 347,7 22 417,9 
ломбарди 479 482 415 1518,6 2 218,6 3 763,7 
Всього: 2037 2452 2124 141 555,4 155 553,7 169 550,3 

 

Як ми бачимо з таблиці 1, загальна кількість суб’єктів фінансового ринку 
за останні чотири роки зросла несуттєво, а саме на 87 одиниць. Таке незначне 
збільшення зумовлене суттєвим обсягом закриття недостатньо стабільних на 
той час кредитних спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, 
які під впливом економічної кризи 2014—2015 років зазнали банкрутств. 
Важливо наголосити, що вагомою причиною негативного ланцюгового впливу 
на діяльність кредитних спілок стало системне банкрутство банків, які в свою 
чергу, не повертали кошти резервного капіталу, що формується у розмірі до 
10% від обсягу залучених депозитів, розміщені спілками на поточних та 
депозитних рахунках в банках.  
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Аналіз динаміки обсягів загальних активів суб’єктів фінансового ринку 
показав, що вони за 2014—2017 роки зросли на 28 005,1 млн грн, що можна 
вважати задовільним приростом. Найбільше зростання активів відбулось на 
ринку фінансових компаній (30 517,1 млн грн., або вдвічі), кількісний приріст 
яких за аналізований період склав майже 80%. Однією із вагомих причин поряд 
із створенням нових компаній, які вплинули на зростання активів, була 
реорганізація окремих комерційних банків у фінансові компанії.  

Водночас тих очікувань і передумов щодо розвитку небанківського 
фінансового ринку в Україні не відбулось. Така ситуація є наслідком наступних 
проблем: невідповідність вітчизняних законодавчих актів нормам, стандартам 
ЄС; відсутність мотиваційних механізмів сталого розвитку фінансово-кредит-
них інституцій небанківського фінансового ринку; відсутність дій із підвищен-
ня довіри вкладників, інвесторів, споживачів до учасників фінансового сектору 
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Sloboda L. DEVELOPMENT OF THE FINTECH INITIATIVES IN 

BANKING: UKRAINE COMPARED TO OTHER EUROPEAN COUNTRIES. 
This research outlines the key trends of the Fintech initiatives in banking across the 
European Countries. It presents the list of drivers and challenges for Fintech 
companies and the current statement for the development Fintech industry in Ukraine 
in comparison of Lithuania, the United Kingdom, Germany and other well-developed 
countries. 

Technological innovation has allowed new market players to change the way the 
world perceives financial services in the last five years. The banking industry is the 
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most sensitive to the innovation challenges compared to the other financial market 
players. The new forms and business models of banking business are coming now. 
According to Bill Gates in the new era of financial services, the banking is necessary, 
but banks are not [1]. Traditional banking is facing the threat of irrelevance at each 
stage of this disruption, given the emergence of newer and more preferable modes of 
accessing banking.  

Fintech or financial technology is the term used to refer to any technology 
applied to financial services. The essence of the Fintech could be described as a 
complex combination of financial services and technological innovations in an ever-
changing ecosystem of customer expectations and regulators. After international 
financial crises 2008, banks worldwide had to adapt to new risks and challenges in 
the financial industry. 

Regulators raised capital requirements, imposed new risk management 
standards, enforced stricter Know Your Customer (KYC) requirements, and put in 
place more robust Anti Money Laundering (AML) provisions. Thus, the Fintech 
banking landscape will be segregated into three main sections [2]: 

• payments and remittances with focusing on innovative payment solutions for 
clients; 

• process improvement includes the efficiency of processes making them more 
agile and lean in terms of time, cost and professional engagement; 

• target customers’ involvement by enhancing their experience and 
convenience, saving their time, money and efforts to make payments. 

Further developments of these sections depend on the drivers of innovations in 
banking, which are important for Ukrainian Fintech companies as well. Among 
others the most important are the following: 

 the Internet became widespread and smartphones and mobile applications 
quickly gained popularity and use, even in developing countries;   

• social media expanded at a rapid pace;  
• the Big Five (Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft) technology 

companies developed innovative products and services that created new 
standards of quality, speed and comfort for consumers;  

• migration and concomitant remittances accelerated; Small and medium-sized 
enterprises began to look for alternative ways to finance activities; 

• private investors, previously focused on real estate, started looking for new 
areas to invest.  

As a result, the Fintech banking was growing up during the last four years and 
creates a high level of competition to the traditional banking services. According to 
the Roland Berger expertise, the 248 FinTechs in 18 European countries cover the 
most relevant markets in Central, Western and Southern Europe [3]. The most 
favourable regulatory landscape for Fintech banking creates the United Kingdom. 
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However, before Brexit, a lot of Fintech e-money institutions and payment service 
providers comes to Lithuania for carrying their business across Europe. According to 
the Bank of Lithuania, FinTech has a huge competitive advantage over other financial 
institutions registered and licensed in Lithuania, allowing it to significantly reduce its 
set-up and operating costs when entering European financial markets. A favourable 
regulatory environment, good infrastructure, Europe’s fastest Internet and huge talent 
pool make Lithuania attract many international financial institutions and FinTech 
start-up companies. Lithuania is quick to adapt, focusing its business environment to 
meet the needs of specific industries. It has already leveraged its highly educated 
talent pool and streamlined its regulatory framework to become a leading destination 
for international Fintechs. Short business establishment times and low corporate taxes 
are just a few of the benefits that characterise this business-friendly environment. In 
Lithuania, the number of FinTech companies grew by almost 45% in 2018, compared 
to 2017. Currently about 170 FinTech companies operate in Lithuania (in 2017 — 
117). Out of these FinTech companies 50% offered payment solutions directly to 
business and consumers. Over the year, the number of those working in this sector 
grew by 700 — to 2,600 [4]. As many as 70% of all FinTechs operating in Lithuania 
are established there. The market’s largest segment is digital payments with a total 
transaction value of USD 1,286 m in 2019. Based on the official statistic the total 
transaction value is expected to show an annual growth rate (CAGR 2019-2022) of 
9,3% resulting in the total amount of USD 1,680 m by 2022 [5].  

Over the last three years, it has begun to emerge in Ukraine, with about 80 
providers active in the market. These range from start-ups to more mature financial 
providers. However, in order to stimulate the growth of new Fintech projects, there is 
still a serious need to improve the overall business environment — regulatory 
improvements, changes in legislation, tax policies for innovative companies, and 
greater simplicity and transparency in creating Fintech companies in Ukraine.  
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СИСТЕМНІСТЬ І СИНЕРГЕТИЧНІСТЬ — БАЗОВІ АСПЕКТИ 
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Tkachuk N. SYSTEMATIC AND SYNERGETICITY — BASIC ASPECTS 

OF THE BANKING SYSTEM OPERATION. Systemic and synergistic features of 
the banking system are considered. The emphasis is placed on the feasibility of using 
a synergistic approach in the study of the banking system. 

Банківська система є найважливішим чинником зростання економіки 
країни, яка, виконуючи притаманні їй функції, забезпечує ефективний 
перерозподіл ресурсів між економічними суб’єктами. Сучасна економічна 
практика породжує зміну існуючих теоретичних концепцій, трансформує 
теоретичні парадигми, зокрема, економічної діяльності. Для розуміння 
закономірностей функціонування сучасної банківської системи необхідно 
поєднати традиційний системний підхід із його ознаками системності з 
сучасним синергетичним підходом, що є найбільш доцільним і раціональним у 
дослідженні складних динамічних економічних систем, до складу яких, на нашу 
думку, варто віднести й банківську систему. 

Не заглиблюючись в усі визначення поняття «система» зазначимо, що в 
найбільш загальному та широкому сенсі під системою розуміють упорядковану 
сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, об’єктів, процесів, що 
змінюються в часі [1]. При цьому варто зазначити, що для правильного 
розуміння поняття “система” сукупність елементів повинна володіти 
основними ознаками системності. Зокрема, банківська система відповідає цим 
вимогам, оскільки в повній мірі наявні головні ознаки системності, а саме: 
цілісність, наявність стійких зв’язків, організація, емерджентність, цільова 
спрямованість, ієрархічність, інтегративність, комунікативність, 
цілеспрямованість, адаптивність.  

Отже, банківську систему з позицій системного підходу слід розглядати як: 
сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів (банків); яка є 
цілісною, керованою системою, що підпорядкована досягненню певної мети; 
постійно трансформується відповідно до внутрішніх закономірностей розвитку 
та зовнішніх впливів.  

З урахуванням існуючих теоретичних здобутків і практичних результатів 
системного підходу економічної науки в контексті дослідження економічних 
систем виникла синергетична парадигма, яка уможливлює відкриття 
універсальних принципів еволюції та самоорганізації складних систем будь-
якого походження. При цьому система повинна характеризуватися відкритістю, 
нелінійністю, когерентністю, мати велику кількість елементів і підсистем, 
перебувати у стані нестабільності, тобто стані, далекому від рівноваги.  
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В основі синергетичного підходу дослідження банківської системи 
перебувають такі її характеристики, як: складність, динамічність, відкритість, 
адаптивність, стохастичність, когерентність, нелінійність, нерівноважність, 
фрактальність і здатність до самоорганізації. 

В сучасних умовах розвитку економіки та фінансового ринку саме 
синергетика дозволяє пояснити процеси, які раніше вважалися випадковими, 
непередбачуваними й не підлягали концептуалізації. В синергетичному 
трактуванні банківська система є складною, відкритою, динамічною, 
нелінійною системою, що здатна до самоорганізації й для якої в тій чи в іншій 
мірі притаманні інтенсивна взаємодія її складових, поєднання негативних і 
позитивних зворотних зв’язків. По суті, синергетичний підхід не відкидає ні в 
якій мірі системного підходу, навпаки, використовує його як базисну основу 
для виявлення стнергетинчих ознак. Отже, сучасній банківській системі 
притаманні властивості як системності, так і синергетичності, що дає 
можливість зрозуміти закономірності її функціонування та розвитку на основі 
логічного поєднання системних і синергетичних ознак.  
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INVESTMENT SUPPORT OF THE REGIONS DEVELOPMENT. Actualized the 
role of the banking sector in the investment support of the clustering of the regions 
economy of Ukraine. 

Прискорення процесів глобалізації актуалізує питання підвищення 
інвестиційно-інноваційної безпеки економікинашої країни та її регіонів. 

Так, одним із важливих індикаторів інвестиційно-інноваційної безпеки 
країни є дотриманням норми інвестування по відношенню до ВВП на рівні 25% 
[1]. Натомість в Україні протягом аналізованого періоду лише у 2008 р. 
спостерігалося перевищення зазначеного граничного значення, тоді як у 2009—
2018 рр. зафіксовано дефіцит інвестиційних ресурсів в економіці. В цих умовах 
особливого значення набуває залучення прямих іноземних інвестицій, при чому 
на рівні 6 % [1]. В нашій країні цей показник є також критично низьким та 
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виявляє тенденцію до скорочення, а у 2014—2016 рр. він, навіть, мав від’ємне 
значення (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динаміка рівня інвестування економіки України у 2008—2018 рр. 
Джерело: розраховано та побудовано авторами на основі даних Держкомстату України. 

 
Отже, нестабільність та недостатність рівня інвестування негативно 

відбивається на темпах розвиткуекономікикраїни та її регіонів, що обумовлює 
необхідність пошуку більш раціональних просторових форм організації, 
спроможних до самоінвестування.Сучасною тенденцією у забезпеченні 
конкурентних переваг вітчизняних регіонів є формування у структурі їх 
економічного простору виробничих кластерів за участю фінансових установ, 
роль яких полягає у забезпеченні трансформації заощаджень в інвестиції.  

Зростаючий вплив банківського сектору на регіональний розвиток 
обумовлений тим, що вінзнаходиться на перетині інтересів державних, 
регіональних органів влади та бізнесу, виконуючи функцію посередництва у 
переміщенні фінансових ресурсів між секторами, галузями, організаціями, 
населенням.Водночас сьогодні має місце його фрагментарна участь у структурі 
виробничих кластерів, відсутнім є й цілісний підхід до банківського сектору 
регіонуяк ключового компоненту ринкової інфраструктури, що не 
сприяєвирішенню проблеми взаємодії банківського і реального секторів 
економіки. 

Не дивлячись на вагомі переваги для банківських установ від 
співробітництваіз виробничим кластером, що полягають в отриманні 
стабільних та надійних партнерівіз значними фінансовими потоками, 
можливості реальної оцінки діяльності позичальників, підвищенні якості 
кредитних портфелів, розширенні участі в реалізації інвестиційних проектів та 
цільових програм тощо, банківська спільнота іще не готова враховувати 
економічні інтереси регіонів, вона є доволі пасивною до кластеризації.  

Існуючі ризики співпраці в рамках кластеру пов’язані, з одного боку,із 
відсутністю довіри між потенційними членами кластеру, культури 
інформаційної прозорості та відкритості, а з іншого — недостатньою 
розвиненістю самого банківського сектору. Як свідчить зарубіжний 
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досвід,координація сукупності банківських установ, сконцентрованих за 
географічною ознакою у формі банківського кластеру, сприятимезабезпеченню 
успішної алокації інвестиційних ресурсів, оптимізації регіональних та 
державних інструментів регулювання розвитку як економіки регіону, так і 
країни у цілому. 
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ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ 
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Shevchuk O., Tymoshchuk M. DIGITAL INNOVATIONS ON THE 

INSURANCE MARKET. The research reveals the possibilities of digital 
technologies in improving the effectiveness of the insurance business model, and 
identifies key ways for insurers to develop new ideas and accelerate innovation. 

Цифрові інструменти просування страхових послуг, можливість бачити 
процес врегулювання страхових подій в режимі реального часу, створення 
інноваційних цільових продуктів та персоналізованих мікропослуг, повна 
автоматизація страхових бізнес-процесів, прийняття рішень на основі нових 
джерел даних — ключові напрямки змін в страховій індустрії, у відповідності з 
вимогами часу і нового покоління клієнтів. Рис. 1 демонструє, де на сьогодні 
страхові стартапи зосереджують свої інноваційні зусилля. 

 
Рис. 1. Найважливіші тренди серед InsurTech стартапів (у % до загальної 

кількості страхових стартапів) 
Джерело: побудовано автором на основі [1] 

 
Так, технологія блокчейн може запропонувати нові підходи до 

андерайтингу в страхуванні, управління договорами і позовами, дає можливості 
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вирішувати проблеми, пов’язані з надмірною централізацією, непрозорістю та 
відмиванням грошей у страховій сфері (табл 1). 

Таблиця 1 
Можливості застосування технології блокчейн у страховій індустрії 

С
ф
ер
а 

Недоліки поточних процесів Блокчейн рішення 

Д
ан
і 

Персональні дані клієнтів особливо 
цінні в телематизації та страхуванні 
на основі використання (usage-based 
іnsurance). Однак страховик, а не 
клієнт, володіє даними про 
використання об’єкта страхування 
та пов’язаними з цим перевагами. 
Така інформація не мігрує з 
клієнтом від одного страховика до 
іншого 

▪ Персональні дані клієнтів існують 
незалежно від страховика;  
▪ доступ до даних може надаватися 
клієнтом за допомогою відкритого ключа 
будь-якій третій стороні; 
 ▪ завдяки більш повному врахуванні 
історії поведінки клієнта та ризикових 
факторів, пов’язаних з використанням 
об’єкта страхування, покращується оцінка 
ризиків та андерайтинг. 

С
м
ар
т 
к
он
тр
ак
ти

 

Ручна обробка позовів про 
відшкодування збитків породжує як 
суб’єктивність рішення, так і 
помилки, є повільною і складною. 

▪ Автоматизований поліс страхування 
записується в розумний контракт, який 
забезпечує виплату відшкодування за 
наслідками страхової події без ручного 
адміністрування;  
▪ розподілена мережа гарантує виплату 
лише законних позовів на основі даних, 
отриманих за допомогою розумних 
датчиків та сенсорів; 
▪ обробка позовів та управління стають 
прозорими, чіткими та неупередженими. 

П
ох
од
ж
ен
н
я 

ц
ін
н
ос
те
й

 

Відсутність захищеної, 
документально підтвердженої 
історії походження об’єкта 
страхування (наприклад, творів 
мистецтва, цінностей) 

▪Початкове походження реєструється з 
незмінним штампом часу та дати та 
фізичним підтвердженням існування 
(наприклад, фотографія);  
▪ Подальше право власності та місце 
розташування можна записати у 
захищеній, незмінній історії об’єкта. 

За
п
об
іг
ан
н
я 

ш
ах
р
ай
ст
ву

 

▪ Зростання загрози від шахрайства 
на підставі фальшивих позовів, які 
часто пред’являються одразу за 
кількома полісами незалежних 
страховиків;  
▪ Виявлення шахрайства практично 
неможливе без перехресного обміну 
даними в галузі. 

▪Розподілена мережа незалежно перевіряє 
(за погодженістю) контракти та претензії, 
що сплачуються, їх справжню 
ідентифікацію та відхиляє кілька позовів 
за тим самим випадком; 
 ▪ Зберігання історії позовів у розподіленій 
міжгалузевій базі даних дозволяє виявити 
шахрайські моделі поведінки. 

Джерело: побудовано автором на основі [2]. 

 
Для того, щоб скористатися можливостями (рис.2) та подолати загрози, 

притаманні цифровій трансформації, у страховиків немає іншого вибору, окрім 
інновацій, які стають основним потенціалом розвитку. При цьому у страховиків 
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є три основні шляхи для розвитку нових ідей та прискорення інноваційних 
процесів:  

 
Рис. 2. Можливості цифрової трансформації в страховій індустрії 

 
1. Формування стратегічних партнерських відносин (Allianz, наприклад, 

створив спільне підприємство з китайським інтернет-гігантом Baidu, що 
дозволяє використовувати дані про поведінку споживачів в Інтернеті для 
створення індивідуальних цільових пропозицій страхових послуг. AIG 
сформувала стратегічні партнерські відносини з IBM, щоб покращити свій 
досвід в аналітиці ризиків і кібербезпеці); 

2. Інвестування у стартапи, які мають цифровий досвід (деякі страховики 
фінансують технологічні інкубатори; Swiss Re, наприклад, створив страховий 
акселератор в Індії, щоб допомогти стартапам розробляти продукти та послуги. 
Розроблювані технології варіюються від аналізу даних для прогнозування стану 
здоров’я до штучного інтелекту для залучення клієнтів). 

3. Набуття власного досвіду (наприклад, шляхом створення внутрішніх 
інноваційних лабораторій), адже інновації є надто важливими, щоб бути 
повністю аутсорсинговими. Відповідно, компаніям необхідно генерувати власні 
ідеї та з’ясовувати, як їх комерціалізувати, розгортати у великих масштабах та 
інтегрувати з існуючими процесами, функціями та напрямками бізнесу. 
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AND ITS DEVELOPMENT POTENTIAL 
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Cracow University of Economics 

 
According to the topic of our article, we will deal with the topic of transport in 

Poland, or more precisely, we will reflect on road transport in Poland and its 
development prospects in the near future. Many sources give the definition of 
transport as a set of activities that relate to the movement of persons and material 
goods from point A to point B using appropriate means of transport. As a general 
definition of the transport process, we can specify the preparation of the transport (for 
example, loading the goods onto a trailer or boarding passengers), the transport itself 
and its ending, i.e. exiting passengers. As far as road transport is concerned, it is one 
of the transport branches, in which cargoes and passengers travel along land roads 
using means of transport such as passenger cars or lorries. Road transport is very 
important for the national economy. In land transport in the European Union, the 
largest percentage share is just road transport, 75% and it is mainly to ensure the fast 
and efficient transport of goods and persons. Since joining the European Union, the 
number of transported goods and passengers has significantly increased, the distances 
traveled by Polish drivers and those used for transport — means of transport. Already 
in 2011, 7 years after joining the European Union, Poland became one of the leaders 
of the transport market in the European Union. 

The Polish market is dominated by road transport and is a strongly growing 
branch. About 10% of Polish GDP is related to road transport. Polish carriers have 
been the largest group in the EU for years and are ranked first in terms of the number 
of transported goods. The national fleet consists of around 200,000 vehicles traveling 
around Europe. Why Polish fleet is a frequent choice when it comes to road 
transport? Mainly due to the fact that Polish companies offer the best value for 
money services. The transport of goods is fast and flexibility is ensured with the 
growing demand for door-to-door transport. Poland is located in the center of Europe, 
so you can quickly and easily get to other European countries. It also has a well-
developed network of roads, so you can easily pick up and bring the goods to/from 
places of production or consumption. In addition, the fleet of Polish carriers has been 
significantly rejuvenated over the years, which also affects the environment, because 
the emission of exhaust gases in new cars has been reduced and is cleaner and 
complies with the Euro 5 and Euro 6 standards.  
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However, carriers and the Polish market will have to face many challenges and 
threats. Increasingly, the fall of smaller transport companies can be observed. What 
causes this? First of all, by fragmentation of the transport industry, increase of fuel 
prices or shortages of employees. The transport industry meets with high 
competitiveness. On the Polish market, you can observe many transport companies, 
that why it is hard to get clients. Companies are reaching very low rates for transport, 
which affects the economy side of country. We also notice a problem with payment 
blockage and difficulties with access to financing. Another problem of the Polish 
road transport industry is the shortage of employees. There are less and less people 
willing to work in this sector, which causes companies to have problems with the 
recruitment of new employees. This is a serious problem because the industry needs 
suitably qualified employees. Companies wanting to stave off this problem raise 
salaries, but it still does not work. In addition, the transport industry faces inequalities 
in the parties’ contracts. Transport companies have to pay high penalties for delays, 
but forwarding companies have the option of canceling the transport without penalty, 
even when the truck has already been substituted for the company. The brexit of 
Great Britain from the European Union will be a very big risk to be encountered by 
the road transport industry. Currently, every fourth transport leads to this country. 
After brexit, the waiting time at the borders and the increase of transport costs will be 
extended.  

Is there a chance to improve the current situation of the transport industry? 
Companies must focus primarily on improving not only earnings but also the comfort 
of drivers. The should pay attention to the safety of employees and introduce 
additional pension bonuses. They can also introduce training for drivers and any other 
possibilities of their development. It is also worth improving the process of 
transporting, loading and unloading goods. Smaller transport companies should pay 
attention to newly established online stores that are looking for reliable carriers. 

Every year, more and more vehicles are registered. In 2017 this number came to 
29.6 million, including the number of registered trucks is 3.2 million. In 2017, 1747.2 
million tons of cargo were transported, which is 13% more than in 2016. Also tonne-
kilometers transport performance increased by 14.8%. The Polish fleet performed as 
much as 17.5% of total transport in Europe, which gave it the first place in the entire 
EU. In international transport, Polish companies had an even greater share, as much 
as 30.7%, which also gave it the first place. The most transports took place from and 
to Germany. The most common exported products were textiles and leather, food 
products, beverages and tobacco, metal ores and other mining products and furniture. 

Well-developed road infrastructure has a strong impact on the pattern of the 
economy. It allows enterprises to save on transport and storage costs, facilitates 
specialization and promotes the sale of goods outside local markets. Renovation of 
existing infrastructure can often bring better results than its costly expansion. In terms 
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of road density, Poland is in the middle compared to the European Union. There are 
fewer than 100 residents per 1 km of road in Poland. In Poland, we can talk about low 
road capacity. We lack highways. Currently, Poland is in the 5th position when it 
comes to the tonnage of transported goods. Over half of the roads in Poland are in 
poor or very poor condition. This and the lack of freeways and expressways 
contribute to reduced road safety. As part of the savings, single expressways are built, 
but the probability of an accident is very high there. The changes that would be 
worthwhile to be implemented include the introduction of a coherent spatial planning 
system, ie linking road investment planning with other investments in the road traffic 
sector and stabilizing transport policy. 

According to projections and forecasts, the demand for transport of people and 
goods over the next few years may increase by up to 4%. This is tantamount to an 
increase in the demand for drivers. At present, it is already possible to talk about the 
shortage of drivers on the Polish car market, due to the dynamic development of road 
transport in a relatively short time. According to research, 20% of drivers are missing 
in the average enterprise providing services in the field of transporting people and 
material goods. It is not difficult to find a job on the drivers’ market — most of them 
can find it in less than a week. However, the big problem is that in most cases drivers 
are quitting their job day by day and the employer is not able to find a substitute 
person so quickly. Therefore, there are large financial losses for the company due to 
the fact that the given course did not take place. The 2015 study shows that the 
number of estimated drivers is 700,000. while the shortage of drivers is estimated at 
around 100,000. Transport services account for a very large share of the positive 
balance of services, as much as over 40%. This means that assuming a deterioration 
in the development of transport services, this can significantly affect the country’s 
positive balance of payments. The limitation of transport services in Poland would 
also involve the export of goods by Polish drivers. The automotive industry would 
also suffer — the number of imported and produced motor vehicles, trucks and, for 
example, trailers would be reduced. So what are the reasons for leaving professional 
drivers from work? In the first place puts earnings — although compared to other 
professions, drivers constitute a group of relatively well-earning people. A driver 
performing international courses can count on a salary of 7 thousand. zloty up. The 
reasons can also be found in the working conditions themselves and in the mode, ie 
spending too many days on the road in the whole year. The problem of shortage of 
drivers is also their unwillingness to obtain driver’s rights, because this process is 
long and what is more, it costs a lot. 
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КЛАСТЕРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 
Бучик Т. А. 

УО «Полесский государственный университет» 
Buchik T. CLUSTER REPORTING AS AN IMPORTANT ELEMENT OF 

ACCOUNTING FUNCTIONING OF A CLUSTER. The article identifies the need 
for the development of cluster reporting and proposes its main blocks, structuring all 
the information necessary to reflect the results of the cluster. 

Успешное функционирование субъекта хозяйствования в современных 
условиях возможно только при условии обеспечения быстрого реагирования 
его на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды. Это связано, с 
одной стороны, с возможностью минимизации убытков в случае изменения 
конъюнктуры рынка, а с другой стороны, с максимизацией прибыли в 
результате своевременного внедрения в производственный процесс результатов 
инновационных исследований, направленных на разработку новых видов 
продукции или повышения потребительских качеств уже существующих. 
Проведение такого рода исследований очень затратно для отдельных 
организаций, что определяет актуальность формирования инновационных 
кластеров.  

Формирование инновационных кластеров в Республике Беларусь проходит 
в рамках реализации Концепции формирования и развития инновационно-
промышленных кластеров в Республике Беларусь, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014 N 27. 
Одним из объективных факторов, ограничивающих развитие инновационных 
кластеров в Республике Беларусь, по нашему мнению, выступает отсутствие 
четко сформированного учетно-аналитического обеспечения 
функционирования кластеров в стране в общем и отсутствие кластерной 
отчетности в частности. 

Важность разработки системы кластерной отчетности связана с 
необходимостью привлечения дополнительных инвестиций в кластер, 
дальнейшего развития хозяйственных связей, обеспечению возможности 
проведения оценки результативности функционирования кластера.  

Основным назначением кластерной отчетности, по нашему мнению, 
является обеспечение информацией, кающейся функционирования кластера, 
всех заинтересованных лиц (участников кластера, потенциальных инвесторов, 
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контрагентов, работников, органов государственной власти, организаций 
финансового сектора и т.д.). 

Основные задачи кластерной отчетности непосредственно связаны с 
удовлетворением ею потребностей различных групп пользователей 
информации:  

- предоставление основной информации, отражающей цель создания 
кластера, правовой статус его участников и характеристика внутрикластерных 
взаимосвязей между участниками кластера, а также особенности 
функционирования кластера; 

- представление основных показателей, отражающих технический, 
кадровый, научный и ресурсный потенциал кластера и его отдельных 
участников; 

- представление информации об основных инновационных исследованиях, 
проводимых в рамках кластера, о полученных результатах таких исследований, 
финансовых показателей эффективности отдельных проектов, реализуемых в 
рамках кластера; 

- формирование и представление финансовых показателей, отражающих 
результативность функционирования кластера в целом и отдельных его 
участников. 

Наличие множества целей, стоящих перед кластерной отчетностью, 
обеспечивает многообразие ее форм и показателей, в ней отражаемых. По 
нашему мнению, в структуре кластерной отчетности целесообразно выделить 
ряд блоков:  

- блок общей информации о кластере (участники кластера, цель создания 
кластера и стратегия его развития, система управления кластера и 
характеристика внутрикластерных взаимосвязей между участниками кластера, 

основные партнеры кластера и т.д.); 
- блок информации о ресурсах кластера (показатели, отражающие 

производственные, трудовые, научные ресурсы, а также уровень 
технологического развития кластера и его участников); 

- блок информации о результатах функционирования кластера 
(характеристика основных проектов, реализуемых в рамках кластера, отчеты о 
реализации отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в кластере и их 
эффективности); 

- блок финансовой (управленческой) отчетности (характеристика 
имущества кластера в целом и отдельных его участников, результатов их 
функционирования). 

Особое место в кластерной отчетности, по нашему мнению, занимает 
финансовая отчетность, так как именно на основе данной отчетности можно 
будет оценить результативность деятельности отдельных субъектов кластера, 
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рассчитать синергетический эффект от функционирования кластера, 
проанализировать экономическую эффективность его деятельности. 

Таким образом, кластерная отчетность является важнейшим элементом 
учетного обеспечения функционирования кластера. От полноты и качества 
такой отчетности зависят масштабы развития кластеров и эффективность их 
функционирования. 
 
 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 

Вагнер І. М., Левицька І. В. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Vagner I., Levyts’ka I. ACCOUNTING AND ANALYTICAL ASPECT OF 

EFFICIENT MANAGEMENT OF PAYABLES FOR GOODS AND SERVICES. 
Partnership with suppliers plays an important role in the enterprises activity. That`s 
why it requires a proper organization of payables. This process is ensured through the 
use of accounting and analytical aspects.  

В ході ведення діяльності підприємства важливу роль відіграє 
установлення зі своїми постачальниками та підрядниками партнерських 
відносин. Для того, щоб відбувалось безперервне постачання ресурсів та якісне 
надання послуг необхідно якомога раціональніше організувати управління 
розрахунками за товари та послуги. 

Ефективне управління кредиторською заборгованістю має прямо 
пропорційну залежність від повноти відображення інформації на кожному етапі 
облікового процесу. Саме тому, доцільно організувати первинний облік 
розрахунків з постачальниками та підрядниками завдяки графіку 
документообігу відповідно до дати здійснення облікової операції [2].  

Процес управління кредиторською заборгованістю вимагає певної 
послідовності. Для початку, важливо, на основі попередніх даних провести 
аналіз складу та динаміки кредиторської заборгованості за товари. Наступним 
кроком — доцільно детально розглянути коло контрагентів, спланувавши 
розрахунки з ними на майбутні періоди. Опісля, важливо визначити 
особливості ведення розрахунків. Як правило, дані умови прописуються при 
укладанні договору між постачальниками. Наступним етапом, доцільно 
переглянути кредиторську заборгованість з точки зору оптимізації задля 
покращення діяльності підприємства і організувати її управління таким чином, 
щоб вона максимально погашалась.  

Оскільки, зобов`язання є строковими, важливо встановити критичний 
термін та слідкувати за його дотриманням. Звісно, неможливо забезпечити 
ефективне управління зобов`язаннями без використання правових механізмів, 
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адже в ході ведення діяльності виникають різні ситуації. Бувають особливі 
випадки, наприклад, смерть фізичної особи чи ліквідація юридичної особи. Всі 
нетипові ситуації передбачаються Цивільним кодексом України [1]. 

Побудова ефективного управління будь-яким процесом обов`язково 
передбачає людський фактор. Господарські операції на кожному етапі 
облікового процесу проводяться людьми, тому важливо забезпечувати їх 
належним навчанням. 

Отож, управління кредиторською заборгованістю за товари і послуги 
відіграє значну роль в діяльності підприємства. За його неправильної 
організації, підприємство може «потонути» у борговій ямі. Саме тому, слід 
дотримуватись вище переліченого алгоритму організації управління 
кредиторською заборгованістю. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Данилкова С. А. 
УО «Полесский государственный университет» 

 
Danilkova S. DEVELOPMENT OF MODERN DIRECTIONS INNOVATIVE 

AUDIT. This article describes one of the modern areas of activity of internal auditors 
— benchmarking, identifies problems and ways to solve them in choosing indicators 
and obtaining information. 

Одним из современных инструментов изучения и применения инноваций в 
экономику организаций выступает бенчмаркинг. Изначально, выступая 
категорией маркетинга, в настоящее время бенчмаркинг перешел в сферу 
финансов. Аксиомой бизнеса является постоянное совершенствование, рост 
эффективности деятельности, а, следовательно, необходимость постоянной 
оценки конкурентов и деятельности своих дочерних компаний, подразделений. 
По результатам проведенного автором исследования (с привлечением 
студентов ПолесГУ) субъектов хозяйствования г. Пинска и Брестской области 
установлено, что 32,1% и 39,2% соответственно опрошенных периодически 
производят сравнение показателей деятельности не только между своими 
подразделениями, но и с другими организациями (конкурентами). Однако, 
обратная ситуация складывается при регулярном проведении сравнений 
показателей своих подразделений 59,5% и 42,9% вообще не сравнивают 
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показатели с другими субъектами-конкурентами. Однако, лишь 5% 
опрошенных организаций не уделяют должного внимания сравнению 
показателей ни между своими подразделениями, ни с конкурентами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура организаций проводящих сравнение показателей 
между своими подразделениями и конкурентами 

 
Неоднозначность полученных результатов свидетельствует о наличии ряда 

обстоятельств: организационно-правовая форма субъектов хозяйствований; 
виды и масштабы деятельности, особенности ведения бухгалтерского учета и 
др. 

Функционировать с положительным финансовым результатом еще не 
означает рост эффективности деятельности организации, а мониторинг 
конкурентов, изучение и применение передового опыта в управлении, 
производстве и реализации как нельзя актуальны. Работать вслепую, быть 
догоняющим — это значит не видеть себя в будущем, так как конкуренты не 
будут ждать. Все это обуславливает оценку внешней среды и эффективности 
внутренних бизнес-процессов. Данную задачу призвана решать служба 
внутреннего аудита. Вначале целесообразно установить направления 
исследования, которые представлены на рис 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Направления бенчмаркинга во внутреннем аудите 
 
Бенчмаркинг финансовых показателей конкурентов следует проводить для 

изучения финансового состояния и на их основе разрабатывать стратегию 
развития организации. Однако при бенчмаркинге финансовых показателей 
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конкурентов существует ряд проблем: во-первых, закрытость информации. Как 
правило, свободный доступ к данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
возможен по открытым акционерным обществам, которые согласно 
действующего законодательства Республики Беларусь обязаны ежегодно 
публиковать в средствах массовой информации подтвержденную аудитором 
бухгалтерскую отчетность. Но размещенная отчетная информация носит 
свернутый обобщенный характер. Вторая проблема — это сопоставимость 
информации, вследствие применения разными организациями в учетных 
политиках различных способов и методов ведения бухгалтерского учета, часть 
организаций могут составлять отчетность согласно требований МСФО. В 
международной практике проблему доступа к информации решают путем 
изучения проспектов эмиссии облигационных и вексельных займов, данных 
маркетинговых агентств получаемых на платной основе, информации служб 
статистики, отслеживание любой информации о конкурентах и др.  

Бенчмаркинг финансово-экономических показателей филиалов, дочерних 
предприятий и подразделений необходимо осуществлять для повышения 
эффективности их финансово-хозяйственной деятельности, совершенствования 
бизнес-процессов. Расчет финансово-экономических показателей производят на 
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних предприятий 
и филиалов, а также сведений бухгалтерского и налогового учета, 
статистической отчетности. С этой целью службе внутреннего аудита следует 
разработать системы показателей для оценки деятельности дочерних 
предприятий и отдельных участков, цехов и т.д. Системы сравниваемых 
показателей должны отражать все особенности функционирования филиалов, 
дочерних предприятий, а также цехов, участков и других объектов с целью 
определения наилучших величин, установления недостатков у отстающих и 
принятия мер по устранению узких мест и проблем для роста эффективности 
деятельности. Однако, следует предусмотреть дальнейшее развитие лидеров 
путем программного моделирования создание идеального предприятия и (или) 
подразделения. При этом существует ряд проблем: во-первых, требуется 
наличие квалифицированных кадров и программного обеспечения, так как 
необходимо грамотно разработать системы показателей, критерии сравнения и 
обработать полученную информацию; во-вторых, проведение бенчмаркинга 
требует развития управленческого учета и отчетности как открытого источника 
информации. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Демко І. І., Дячок М. С. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Demko I., Diachok M. WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF 

ACCOUNTING OF OWN CAPITAL OF ENTERPRISE. Revealed the main 
directions of increasing the efficiency of the organization of accounting of equity 
capital of the enterprise. 

Функціонування підприємств будь-якої форми власності неможливе без 
формування достатнього обсягу власного капіталу. Власний капітал 
утворюється за рахунок особистої участі власників у його формуванні. При 
цьому, створюючи капітал підприємства, власник частково втрачає прямий 
зв’язок з капіталом, і він фактично стає власним капіталом підприємства, а не 
власника. 

Облік власного капіталу ведеться згідно з Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. Відповідно до законодавчих актів 
підприємство самостійно визначає облікову політику, яка трактується як 
сукупність принципів, методів і процедур, які підприємство використовує для 
складання та подання фінансової звітності [1]. 

Облік власного капіталу забезпечує інформацією про операційну 
діяльність, фінансову діяльність (зміни у складі власного капіталу, і поточних і 
довгострокових зобов’язань підприємства), при цьому об’єднуючи функції 
управління — облік, планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття 
рішень [2]. 

Дослідження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на 
організацію бухгалтерського обліку власного капіталу дозволило встановити, 
що визначальним елементом в організації системи обліку є максимальна 
аналітичність інформації щодо величини, структури та динаміки власного 
капіталу в розрізі конкретних власників корпоративних прав. Ефективне 
управління власним капіталом можливе лише за умови наявності в суб’єктів 
управління необхідної економічної інформації, основну частку якої складає 
облікова інформація. Для вдосконалення облікового процесу важливим є 
вдосконалення бухгалтерської звітності із обліку власного капіталу, яке є 
можливим шляхом підвищення її інформативності. Зокрема, створенням 
додатків з додатковими даними щодо безоплатно одержаних активів та джерел 
їх надходження, детальним описом причин змін у зареєстрованому (пайовому) 
та додатковому капіталах. 

Застосування даної звітності є основою для задоволення управлінських 
потреб підприємства,оперативного інформування учасників про повноту, обсяг 
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і структуру власного капіталу, рух власного капіталу та його джерела, систему 
нарахування та виплати різних видів корпоративних зобов’язань, результати 
перепродажу акцій (часток) або їх анулювання, що дозволить підприємству 
спростити процедуру розподілу дивідендів та уникнути судових спорів щодо 
розрахунків із власниками корпоративних прав [3]. 

Формування облікового процесу власного капіталу — досить складний 
процес, який залежить від структури власного капіталу і передбачає питання 
облікової політики, організаційних ознак діяльності підприємств та 
інформаційного забезпечення емітентів цінних паперів, що безпосередньо є 
основою обліку власного капіталу.  

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що проблеми 
формування та обліку власного капіталу є актуальними і потребують 
подальшого удосконалення. 
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Zolotareva O., Minchenko A. RESEARCH OF THE FINANCIAL DEPTH 

OF THE ECONOMICS OF BELARUS AND UKRAINE. Currently, the entire 
system of targeted macroeconomic indicators is firmly tied to flow indicators. An 
alternative to the dominance of flow indicators is a set of indicators of the financial 
depth of the economy. Their use will allow us to objectively reflect the state of affairs 
in the economy and develop a quality program for long-term economic development. 

В настоящее время уровень экономического развития страны принято 
измерять потоковыми показателями экономического роста, главным образом — 
показателем валового внутреннего продукта. Вместе с тем, последние 
несколько десятилетий географическая матрица экономического роста 
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демонстрирует крайнюю неоднородность по странам (группам стран). 
Обращает на себя внимание снижение темпов роста в развитых странах 
(Япония, США, развитые страны Европы). В то же время такие страны как 
Китай, Индия, другие новые индустриальные страны являют высокие темпы 
роста своих экономик. Мы полагаем, что данная тенденция снижения темпов 
роста, выраженного в показателях ВВП, носит неслучайный характер. По мере 
экономического созревания страны значение валовых показателей уменьшается 
в пользу качественных характеристик, многие из которых трудно измерить 
статистически.  

Кроме того, в развитых странах с ростом социальных программ и 
усложнением экономики увеличивается значение благ коллективного 
пользования и многообразных внешних эффектов (закон Вагнера). Для того 
чтобы учесть эти изменения средствами статистического анализа статистики 
многих стран стали применять так называемые гедонистические индексы. 
Однако методика их расчета несовершенна и не позволяет в полной мере учесть 
прирост полезности выпускаемой продукции. И чем сложнее товар или услуга, 
тем труднее учесть статистически этот прирост. Можно предположить и 
возможность возникновения ситуации, когда производимые государством 
общественные блага носят иллюзорный характер и искусственно завышают 
величину валового внутреннего продукта. Так, например, чрезмерное 
расширение инструментов и институтов контроля может отражать кризис 
вертикального и горизонтального доверия в обществе, а, следовательно, рост 
ВВП, связанный с этим расширением, не выражает роста благосостояния и 
экономического развития страны.  

Есть другой, еще более впечатляющий пример. Статистические материалы 
изобилуют фактами, на основании которых можно с неопровержимостью 
сделать вывод о нехватке денег в наших экономиках. И в Беларуси, и в Украине 
крайне низки коэффициенты монетизации национальных хозяйств. По данным 
Всемирного банка коэффициент монетизации в Республике Беларусь, 
рассчитанный даже на базе самого широкого агрегата (Broad money), 
оказывается равным всего лишь 36 процентам, а в Украине чуть больше — 46 
процентов. Для сравнения в сопоставимых с нами по уровню экономического 
развития странах этот важный индикатор составляет 132 процента, в странах с 
высоким уровнем дохода — 121 процент, в Китае — 208, а в мире в целом — 
125 процентов. Это означает, что на каждую агрегированную порцию 
потоковых рыночных благ в Беларуси и Украине приходится в три раза меньше 
ликвидных средств, способных выполнять функции денег, нежели в мире в 
целом. Преобразовав данное неравенство в эквивалентное, мы получим 
довольно парадоксальную ситуацию: национальные деньги Беларуси и 
Украины обеспечены потоками товаров и услуг избыточно — в три раза 
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большем объеме, чем все остальные страны, взятые в среднем. 
Парадоксальность данной ситуации придает тот, ставший уже эмпирической 
действительностью, факт, что инфляционный тренд в наших странах 
значительно выше, чем в странах с высоким коэффициентом монетизации. 

В целом комплекс показателей, характеризующих финансовую глубину 
экономики, показывает, в какой мере бизнес и домашние хозяйства 
финансируют свою деятельность за счет рынков капитала, банков и прочих 
финансовых посредников [2],[3]. 

Другие важные показатели финансовой глубины (кроме коэффициента 
монетизации), такие как отношение внутренних кредитов частному сектору со 
стороны банков к ВВП и отношение рыночной стоимости листингуемых 
компаний к ВВП в Беларуси и Украине также существенно ниже 
среднемировых значений [1]. 

В свете адекватного макроэкономического анализа, основанного на 
индикаторах финансовой глубины экономики, представляется очевидным, что 
наши страны страдают от «малокровия» — слишком малого количества 
ликвидных средств в экономике. Однако у нас есть адекватное понимание и той 
реальности, что всякая попытка провести расширительную денежно-кредитную 
политику, не изменяя индикаторы финансовой глубины экономики, чревата 
риском спровоцировать галопирующую инфляцию. 

Итак, у нас есть основания утверждать, что одних потоковых показателей 
недостаточно для идентификации развитости экономики или ее неразвитости. 
Идеальная модель макроэкономики должна быть гораздо более сложной, 
синергетичной. Синергетичность экономики мы и предлагаем аппроксими-
ровать более сложными показателями — индикаторами финансовой глубины.  

Полагаем, на базе анализа финансовой глубины экономики можно 
построить более реалистичную модель быстрого движения экономик Украины 
и Беларуси в сторону большей синергетичности — в направлении будущего. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 
Ксензов К. 

УО «Полесский государственный университет» 
 
Ksenzov K. MANAGEMENT OF PORTFOLIO CREDIT RISK. This article 

delimits the definition of the credit risk of a portfolio and a debtor. The importance of 
quality credit risk management on a portfolio basis has been determined. 

В процессе проведения кредитных операций банки сталкиваются с 
наличием широкого перечня рисков, которые в значительной мере оказывают 
воздействие на стабильность и эффективность функционирования кредитной 
организации. 

В настоящее время кредитная деятельность банков в Республике Беларусь 
становится все более обширной и активной. Появляются новые кредитные 
продукты, инструменты финансирования, проявляется индивидуальный подход 
при формировании кредитных продуктов. Все это делает кредитную 
деятельность банков более разнообразной, а риски, сопутствующие кредитной 
деятельности, — более сложными и масштабными по своему объему и 
структуре. Поэтому управление кредитным риском является одним из самых 
значимых элементов в процессе управления рисками в банке. 

В большинстве случаев кредитный риск рассматривается на 
индивидуальной основе в разрезе каждого отдельного должника. Банк проводит 
анализ риска кредитополучателя на предмет его способности выполнять взятые 
на себя кредитные обязательства. С этой целью разрабатываются различные 
методики оценки кредитного риска должника [2]. 

Следует отметить, что разработка методик адекватной оценки кредитного 
риска отдельного должника не устраняет проблемы управления риском по 
всему кредитному портфелю. Требуется определить, каковы причины 
управления портфельным кредитным риском. Основная причина заключается в 
надобности адекватного определения и количественной оценки концентрации 
риска. Увеличение концентрации кредитного риска может возникать при 
кредитовании предприятий одной отрасли, сектора экономики, одного 
географического региона или при наличии большого количества должников со 
схожими характеристиками, которые делают их уязвимыми со стороны одних и 
тех же неблагоприятных факторов. Оценить степень концентрации кредитного 
портфеля на том или ином сегменте можно только с помощью комплексного и 
многостороннего подхода ко всему кредитному портфелю в целом, когда в 
рассмотрение принимается не конкретный изолированный клиент со своими 
собственными характеристиками, а группа взаимосвязанных клиентов со 
схожими характеристиками [1]. 

Традиционно у банковских специалистов одним из основных 
инструментов регулирования портфельного кредитного риска в данном случае 
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выступают лимиты. Это могут быть лимиты на одного или группу 
взаимосвязанных клиентов, ограничения в объеме кредитования определенной 
отрасли или группы взаимосвязанных отраслей. На сегодняшний день 
применение данных лимитов, не учитывающих другие показатели, например, 
соотношения между риском и доходом, является недостаточным и в полной 
мере неэффективным.  

Рассмотрение кредитного портфеля в целом как единый и связанный 
механизм позволяет применять более рациональный и обоснованный подход к 
диверсификации портфеля. Портфельный подход предоставляет возможности 
для мониторинга и контроля концентрации практически по всем подгруппам 
(секторам промышленности, рейтинговым категориям, странам или типам 
финансовых инструментов). 

Не менее важной причиной применения портфельного подхода являются 
новые кредитные инструменты с новыми формами кредитного риска. 
Ошибочно рассматривать кредитный риск только как риск, связанный с 
кредитами. Кредитный риск присутствует в случаях с любым другим 
инструментом, когда имеется контракт. Кредиты и условные обязательства, 
торгово-инвестиционная деятельность, деятельность на финансовом рынке — 
во всех этих областях банк сталкиваются с проявлением кредитного риска. 

Более того, по причине многообразия видов банковской операций, 
подверженной кредитному риску, требуется определение и оценка риска на 
одинаковой основе с целью агрегации и определения совокупного уровня 
кредитного риска, принятого на себя банком. При этом все корреляции, 
возникающие внутри совокупного кредитного портфеля, должны быть учтены. 

Таким образом, управление портфельным кредитным риском позволяет: 
- количественно определять и контролировать риск, возникающий в 

результате концентрации кредитов у одного или группы взаимосвязанных 
клиентов; 

- рассматривать концентрации кредитного риска по различным 
направлениям, таким как отрасли экономики, рейтинговые категории, 
инструменты финансирования и др.;  

- оценивать совокупный уровень кредитного риска и предпринимать 
действия, направленные на его минимизацию; 

- определять совместимые лимиты кредитного риска. 
При этом, отмечая важность портфельного подхода для оценки уровня 

кредитного риска, необходимо учитывать, что оценка портфельного кредитного 
риска основана на определении индивидуального риска каждого кредитного 
инструмента, формирующего портфель. Анализ риска на индивидуальной 
основе и присвоение кредитному инструменту некоторого рейтингового 
значения, отнесение его к определенной группе риска является первым и 
необходимым шагом для комплексного портфельного анализа риска. Таким 
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образом, анализ на индивидуальной основе является неотъемлемой частью 
всего портфельного анализа. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ  

ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Кундря-Висоцька О. П., Боднар О. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Kundria-Vysotka O., Bodnar O. PROBLEMS OF THE SOFTWARE 

ASSESSMENT AS A INTANGIBLE ASSET TO THE ACCOUNTING 
ACCOUNT.In the process of transition to a market economy in post-Soviet countries, 
including Ukraine, the situation with the valuation of intangible assets is very 
complicated. The practice of accounting and valuation of intangible assets shows that 
it is easiest to execute them through accounting entries that have passed through 
actual sale and purchase acts because they are recorded in the transaction by the 
price of the transaction. 

Інтерес до оцінки вартості майна посилився в останні роки, що пов’язано з 
корінними змінами у світових економічних процесах (розвиток торгівлі, 
посилення конкуренції, поява нових технологій тощо). У наш час відповідно до 
вимог законодавства оцінка має обов’язково застосовуватися усіма суб’єктами 
господарювання (незалежно від їх виду та форми власності), оскільки 
інформація про майно господарюючого суб’єкта в обліку має бути 
представлена виключно у грошовому вимірнику. На державному рівні порядок 
проведення вартісної оцінки активів регулюється за допомогою положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. Даними стандартами також визначається 
порядок використання результатів оцінки при веденні бухгалтерського обліку.  

Слід зауважити, що особливим об»єктом оцінки для цілей відображення в 
бухгалтерському обліку є нематеріальні активи, зокрема — програмне 
забезпечення. Цей об»єкт бухгалтерського обліку у більшості випадків 
«позиціонує» усі нематеріальні активи. У зв’язку з цим, необхідно виокреслити 
чіткі підходи до методики оцінки таких активів для цілей бухгалтерського 
обліку.  

Сьогодні українські підприємства мають дуже низький відсоток 
нематеріальних активів в загальній вартості бізнесу (близько 2 — 5%), в той же 
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час ринкова вартість додатково врахованих нематеріальних активів, на одному і 
тому ж підприємстві, при досконалій оцінці, може скласти 15 — 20% і більше, 
що відповідно збільшує вартість компанії. Світові тенденції в сфері купівлі-
продажу бізнесу свідчать, що вартість нематеріальних активів в загальній 
вартості компанії складає від 40 до 90%. Відомі випадки, коли майже вся 
вартість бізнесу сформована нематеріальними активами. 

Програмне забезпечення, як і будь-який інший продукт інтелектуальної 
діяльності людини, є інтелектуальною власністю, яка наділяє власника 
винятковими правами на використання програми і делегування прав. Слід 
відзначити, що для останнього, який використовує в своїй діяльності їх 
можливості, питання обліку залишаються досить дискусійними та актуальними, 
оскільки в українському законодавстві відсутні чіткі рекомендації щодо цих 
питань, а грошові кошти пов’язані зі створенням та обслуговуванням таких 
об’єктів досить вагомі. 

Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки «невідчутними» активами є 
об’єкти невідчутного рухомого майна і можуть включати досвід менеджменту і 
маркетингу, кредитний рейтинг, гудвіл і різноманітні юридичні права або 
інструменти (патенти, товарні знаки, авторські права, франшизи і контракти). В 
українській практиці невідчутні активи названі нематеріальними або об’єктами 
в нематеріальній формі[3]. 

Серед комп’ютерних програм можна виділити системні — ті, що 
забезпечують управління комп’ютером як єдиним цілим (наприклад, операційні 
системи — Windows, DOS), і прикладні — ті, що вирішують конкретне 
завдання (наприклад, програми загального призначення — текстовий редактор 
Word, електронна таблиця Excel; спеціалізовані програми — бухгалтерські, 
навчальні, мовні, інформаційно-пошукові). Комп’ютерні програми є об’єктом 
авторського права. Законом України «Про авторське праві та суміжні права» від 
23.12.93 р. № 3792-ХІІ визначено, що тільки автору належать виключні майнові 
права на використання об’єкта його інтелектуальної творчості[1]. За цих умов 
таке програмне забезпечення може бути віднесено до складу нематеріальних 
активів. В процесі переходу до ринкової економіки в країнах пострадянського 
простору, у тому числі і в Україні, ситуація з оцінкою нематеріальних активів є 
дуже складною. Практика обліку та оцінки нематеріальних активів показує, що 
найлегше їх оформляти через бухгалтерські проводки, які пройшли через 
реальні акти купівлі-продажу, оскільки вони відбиваються в обліку за ціною 
операції[2]. У США практикується облік нематеріальних активів за 
символічною вартістю в 1 долар. Це практично означає, що його вартість ще не 
встановлена. Подібний облік дозволяє в майбутньому переоцінити даний  
актив, в той же час його можливе списання не вплине істотно на баланс  
підприємства. 
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Труднощі капіталізації програмного забезпечення викликані, насамперед, 
трансматеріальною, віртуальною природою цього виду активів і традиційного 
нігілістичним відношенням до них у вітчизняній економічній теорії та практиці 
господарської діяльності. 
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Kupreychik D. TRADING BETWEEN BELARUS AND UKRAINE, 

CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Dynamics of foreign trade 
between Belarus and Ukraine for 2010—2018. 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений устойчивого 

развития экономики любого государства является расширение 
внешнеэкономической деятельности, а именно экспорта продукции, работ и 
услуг. Учитывая исторически сложившиеся связи, влияние советской 
кооперации, а также географическое положение между братскими народами 
Беларуси и Украины должны развиваться экономические, культурные, 
туристические и другие связи. Как не со своими ближними соседями укреплять 
отношения взаимовыгодной торговли и сотрудничества во всех отраслях 
экономической деятельности. 

В последнее время отношения в сфере внешнеэкономической деятельности 
можно сказать постепенно стабилизируются, наблюдается рост экспорта-
импорта товаров, все это положительно влияет на внешнеторговый баланс и на 
благосостояние наших государств.  

Попробуем оценить внешнеэкономическую деятельность Республики 
Беларусь за период с 2010—2018 гг. Данные статистической информации о 
состоянии внешней торговли приведены в таблице. 
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Состояние внешнеторгового сальдо Республики Беларусь,  
млн дол. США 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Экспорт товаров 
и услуг 

29340 46540 51910 44050 43310 32880 29757 36470,9 42561,5

в том числе в 
Украину 

2631 4291 5152 3705 4154 2528 2853 3300 3903,2 

Удельный вес 
экспорта в 
Украину 

9% 9% 10% 8% 10% 8% 10% 9% 9% 

Импорт товаров 
и услуг 

36810 47710 48880 46380 43800 32680 29807 36404,9 42630,1

в том числе из 
Украины 

2031 2077 2370 2105 1715 948 985 1254 1418,2 

Удельный вес 
импорта из 
Украины 

6% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 

Внешнеторговое 
сальдо 

-7470 -1170 3030 -2330 -490 200 -49 66 -68,6 

в том числе с 
Украиной 

600 2214 2782 1600 2439 1580 1868 2046 2485 

 
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют об общем снижении 

внешнеэкономической активности в Республике Беларусь в период начиная с 
2013 года.  

В 2012 году наблюдались самые высокие показатели внешнеторговой 
деятельности, в том числе экспорт товаров в Украину составлял 10 % от общего 
объема экспорта, это свидетельствует о значимости внешнеторговых связей с 
ближайшим соседом.  

Значения удельных весов экспорта-импорта продукции в Украину на 
исследуемом периоде приблизительно неизменно, однако наблюдается рост 
абсолютных значений показателей внешней торговли, что положительно 
сказывается на общем состоянии экономики наших государств.  

Так внешнеторговое сальдо в большинстве случаев имеет отрицательное 
значение, это говорит о том, что мы больше импортируем продукции в наши 
страны.  

Отсутствие многих ресурсов делает нас импортозависимыми, однако мы 
можем и должны выходить на положительный баланс, примером тому служат 
показатели работы 2012 года. 

Рассмотрим общие тенденции развития внешней торговли между 
Беларусью и Украиной.  
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Рис. 1. Динамика внешней торговли с Украиной, млн. дол. США 

 
Данные, приведенные на графике показывают на наличие положительной 

динамики в сфере внешней торговли, однако их уровень находится значительно 
ниже ранее достигнутых результатов.  

Не секрет, что у наших государств есть масса интересов в сфере развития 
внешнеэкономического сотрудничества, однако нерешенными остаются 
вопросы таможенного, налогового и другого регулирования наших партнерских 
отношений. 

Говоря о значимости внешней торговли в системе функционирования 
наших экономик и отдельных субъектов хозяйствования, можно отметить, что 
она выступает важным фактором экономического роста наших государств: 

• она способствует первоначальному накоплению капитала, развитием 
рынка инвестиций; 

• развивает отношения, связанные с международным разделением труда и 
соответственно способствует специализации наших стран на отдельных 
отраслях, а также производстве отдельных групп товаров и услуг; 

• выполняет функции по привлечению недостающих ресурсов во все 
сферы хозяйственной деятельности; 

• способствует созданию современной структуры производства ввиду 
необходимости экспорта конкурентоспособной продукции; 

• способствует росту уровня жизни населения через развитие 
производственных сил наших стран; 

• является источником получения дополнительной прибыли через 
добавленную стоимость на внешних рынках за счет абсолютных и 
относительных преимуществ в производстве того или иного товара; 

• способствует экономии средств через импорт товаров, которые 
экономически нецелесообразно производить внутри страны; 
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• усиливает роль инвестиционной деятельности и соответственно 
увеличивает возможные прибыли; 

• влияет на процесс перераспределения между странами национального 
дохода и формирования национального богатства наших стран. 

 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Любенко А. М., Паплик Н. А. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Lyubenko A., Paplyk N. THEORETICALASPECTS OF FINANCIAL 

STATEMENT ANALYSIS. The analysis of financial statements is a process by 
which the results of the enterprise’s activity and the past and present financial 
condition of the enterprise are compared. 

На сьогодні в підприємницькій діяльності спостерігається різкі зміни на 
економічних ринках, значна нестабільність зовнішнього середовища, а також 
постійне підвищення конкурентних протистоянь господарств. Для підприємств 
в таких умовах досить важко досягнути значної ефективності діяльності, тому 
вони повинні мати абсолютну фінансову стійкість. Зробивши правильну оцінку 
фінансового стану підприємства, а саме за допомогою аналізу фінансової 
звітності, можна охарактеризувати рівень конкурентоспроможності 
підприємства, та правильно зазначити напрям розвитку діяльності.  

Аналіз фінансової звітності — це процес, за допомогою якого 
порівнюються результати діяльності підприємства та минулий і теперішній 
фінансовий стан підприємства [1, с. 41].  

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану 
підприємства є звітний бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, 
звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, дані первинного й 
аналітичного бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті балансу.  

Мета аналізу фінансової звітності — оцінити результати ефективності 
діяльності підприємства за звітний період і його поточний фінансовий стан, в 
потрібний момент виявити та позбутись недоліків, проблем в основній 
діяльності та знайти резерви покращення фінансового стану підприємства.  

 За допомогою аналізу фінансової звітності можливо здійснити: попередню 
(загальну) оцінку фінансового стану підприємства; аналіз платоспроможності 
та фінансової стійкості підприємства; аналіз використання капіталу; аналіз 
кредитоспроможності підприємства та ліквідності його балансу; аналіз ризиків; 
аналіз обігу оборотних коштів; оцінку потенційного банкрутства; аналіз 
дохідності (рентабельності); аналіз валютної самоокупності; аналіз рівня 
самофінансування; оцінку інвестиційної привабливості підприємства; аналіз 
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фінансових результатів підприємства; прогнозування перспектив розвитку 
підприємства; аналіз потенціалу, тощо [2, c. 143]. 

 Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і джерел їх 
утворення. Такий аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити 
порівняння та оцінку економічних показників діяльності підприємств, що 
різняться по величині використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних 
процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності. 

Порівняльний (просторовий) аналіз — це внутрішньогосподарський аналіз 
показників звітності за окремими показниками самого господарства та його 
дочірніх підприємств (філій), а також аналіз показників даного підприємства з 
показниками інших конкуруючих підприємств або середньогалузевими та 
середніми показниками.  

Факторний аналіз — це аналіз впливу певних факторів (причин) на 
результативний показник за допомогою побудови детермінованих (розділених у 
часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. 
Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли ре-
зультативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), 
коли окремі елементи з’єднують у загальний результативний показник. 
 
Список використаних джерел 
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УЧЕТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Малеский Э. З. 
УО «Полесский государственный университет» 

 
Maleskiy E. ACCOUNTING FOR THE CAPITALIZATION OF HUMAN 

POTENTIAL OF THE ENTERPRISE. The proposed method of evaluation and the 
order of reflection in the accounting of operations for the formation of human capital 
in the organization. 

В данной статье автор представляет инновационную технологию 
организации коммуникационного управления развитием человеческого 
капитала. Этот процесс рассматривается как современный институт развития, 
фактор роста национальной экономики, осуществляемый на основе изменений 
макромоделей коммуникации в современном обществе. В публикации 
предлагается модель системы управления социально-экономическим развитием 
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территорий на условиях партнерства общества, власти и бизнеса при ка-
питализации национальной экономики. 

Современная экономика находится в начале очередного исторического 
этапа мирового экономического развития, основой которого являются 
инновации и знания. В центре новой экономики стоят не машины и технологии 
а человек, который является главным коммуникатором в экономической 
системе, генератором идей и источником капитала. Это основная парадигма 
новой мировой экономики. Знания и непрерывное образование стали сегодня 
важнейшими факторами успеха и доминирующим фактором в создании 
добавленной стоимости [1].  

В традиционной экономике импульсом развития был бизнес, который 
привлекал людей, предоставляя им рабочие места. Требования к квалификации 
трудовых ресурсов ограничивались конкретными профессиональными 
знаниями и навыками. Новой экономике нужны не трудовые ресурсы вообще, и 
даже не просто квалифицированные трудовые ресурсы, а интеллектуальные 
ресурсы, способные создавать инновации в любых сферах, внедрять наиболее 
эффективные модели коммуникации. Качество трудовых ресурсов определяет 
возможности роста бизнеса и развития территорий: сегодня серьёзный бизнес 
приходит туда, где есть развитый человеческий капитал.  

Стоит отметить, что одной из главных задач, которая будут стоять перед 
предприятием будущего, можно назвать управление человеческим капиталом. 
Общеизвестно, что эффективное управление любым объектом может быть 
обеспечено только при условии наличия объективной, адекватной информации. 
Такую информацию способна дать система учета, основой которой являются 
четкие принципы и методы. 

Специфика такого объекта, как человеческий капитал, накладывает 
отпечаток на организацию учета.  

По нашему мнению, ключевой проблемой учета человеческого капитала 
является его оценка. Мы считаем, что стоимостная оценка потенциала 
работника как источника капитала должна включать такие элементы: 

− расходы на профессиональное обучение (стипендия, дополнительные 
образовательные услуги, участие в научных мероприятиях); 

− расходы на профессиональную стажировку в организации и вне ее; 
− расходы на участие претендента в научных мероприятиях; 
− расходы на проведение аттестации профессиональных кондиций 

претендента; 
− расходы на социальный пакет, включая профессиональное страхование 

при поступлении претендента на работу. 
Таким образом, затраты, понесенные организацией на конкретного 

претендента до момента его поступления на работу в своей совокупности, 
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можно принять в качестве капитала. В отечественной системе бухгалтерского 
учета наиболее подходит счет 83 «Добавочный капитал». Для повышения 
аналитичности учета организации можно использовать дополнительный счет 85 
с условным названием «Человеческий капитал» или «Трудовой капитал». 

Весь процесс учета капитализации человеческого или трудового 
потенциала будет выглядеть следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Бухгалтерские записи операций по формированию человеческого 

капитала в организации [2] 
Содержание операции Дебет 

счета 
Кредит 
счета 

Начислена и выплачена стипендия претенденту 97 «Расходы 
будущих 
периодов» 

51 
«Расчетный 

счет» 
Понесены расходы на подготовку специалиста и обеспечение 
начальных социально-бытовых условий 97 

76 «Прочие 
дебиторы и 
кредиторы» 

Оплачены услуги по обучению и обеспечению начальных 
социально-бытовых условий претендента 

76 51 

Претендент зачислен в штат организации 04 
«Нематериальные 

активы», 
04/1 «Гудвилл» 

83,85 

Постепенно признаются расходы в течение обязательного 
периода работы в организации 

90 «Доходы и 
расходы по 
текущей 

деятельности» 

97 

 
Человеческий или трудовой капитал в лице конкретных работников 

может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от степени 
ценности того или иного работника. 

Таким образом, нами предложены метод оценки и порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций по формированию человеческого капитала в 
организации. 

В заключение необходимо отметить, что в нашей стране недостаточно 
внимания уделяется реализации стратегии инновационного развития с опорой 
на одно из наших главных конкурентных преимуществ — использование 
человеческого потенциала путём его коммерциализации и капитализации.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА  
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  

ФИНАСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Наимов Ш. Р. 

УО «Полесский государственный университет»  
 
Naimov Sh. INTRODUCTION OF ISLAMIC BANKING AS AN 

ALTERNATIVE TOOL FOR FINANCING BUSINESS IN TAJIKISTAN. The 
article discusses the main tools of Islamic banking. The measures for the introduction 
of Islamic banking instruments in the Republic of Tajikistan are suggested. 

Исламский банкинг, исламское финансирование — это банковская или 
финансовая деятельность, соответствующая шариату.  

Хотя исламские банки являются сравнительно недавним опытом, тем не 
менее, это уже не экзотичное явление для финансового мира. «Исламские 
финансы давно перешли рубеж нишевой отрасли и стали полноправным 
участником международной финансовой системы. К 2021 г. ожидается 
увеличение совокупных мировых активов исламских финансов до 3,5 трлн. 
долл., а на данный момент2 этот показатель составляет около 2 трлн. долл». [1]. 
Индустрия исламских финансовых услуг набирает обороты и присутствует 
сегодня в более чем 75 странах. 

Согласно некоторым исследованиям, возникновение исламских 
финансовых институтов берёт своё начало с 40 годов ХХ века в Малайзии, где 
были созданы беспроцентные фонды.  

Сам термин «исламская экономика» был впервые введен в 1947 году 
мусульманским ученым из Индии Сайидом Маназира Ахсана Гилани. Первая 
попытка ввести исламские принципы в банковской сфере была предпринята в 
Египте в 1963 году без упоминания идеологического характера операции. 
Египетский экономист Ахмед аль-Наджар попытался представить исламский 
банкинг как сберегательный банк, деятельность которого основывалась на 
долевом участии в прибылях и убытках [2, с. 60]. 

Исламские финансовые институты и способы финансирования основаны 
строго на следующих принципах: сделки должны быть беспроцентными (риба); 
товары и услуги, которые являются незаконными (харам) с исламской точки 
зрения, не могут быть произведены или потреблены; действия или операции, 
связанные со спекуляцией (гарар), должны быть исключены; закят 
(обязательный исламский налог) должен быть оплачен [3]. 

Учёнными экономистами была создана целая система оригинальных 
финансовых инструментов, призванных обеспечить эффективное функцио-
нирование исламской экономической системы. Наиболее распространенными 
являются Мудараба и Мурабаха.  

                                           
2 2017 год 
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Мудараба (партнерский договор) — в соответствии с договором банк 
соглашается финансировать инвестиционный проект, но при этом он (банк) не 
имеет права участвовать в управлении данным проектом. Прибыль от 
реализации проекта делится в заранее установленных пропорциях между 
банком и партнером. К тому же банк несет все риски, связанные неполучением 
прибыли по проекту [4].  

Мурабаха (стоимость плюс) — по данному договору банк от имени 
клиента приобретает за свой счет какой-либо актив или товар, согласно 
описанию, предоставленному клиентом в заявке. Товар реализуется клиенту по 
цене, которая включает надбавку (маржу), как правило, на условиях отсрочки 
или рассрочки платежа [4]. 

По характеристике этих двух основных инструментов можно увидеть, что 
исламский банкинг более активно сотрудничает с реальным сектором 
экономики, чем традиционный банкинг, разделяя с ним (реальным сектором 
экономики) не только прибыль, но и возможные убытки, а также возникающие 
риски.  

Исламские банковские инструменты реализуются не только в исламских, 
но и немусульманских странах, таких как Англия, Германия, США и в других 
странах.  

Что касается постсоветских стран, то исламские банки активно работают в 
странах Средней Азии, например, в Казахстане и Киргизии.  

Исламские банки осуществляют свою деятельность на основе двух типов 
банковских систем: 

1) банковских систем, полностью соответствующих нормам исламского 
права (банковские системы Пакистана, Судана и Ирана); 

2) дуальной банковской системы, когда деятельность исламских банков 
осуществляется наряду с традиционными банками с особым регулированием 
государственными органами [5, с.73]. 

Предполагается, что в Республике Таджикистан будет создаваться 
дуальная система исламского банкинга. В республике проживает более 90% 
мусульман. Исходя из этого, здесь нужно развивать исламские финансовые 
институты, которые будут инвестировать средства в малый и средний бизнес. 
Для того чтобы реализовать и внедрять в Республике Таджикистан исламские 
финансовые инструменты, нужно предпринять следующие меры: 

1. Создать нормативно-правовую базу исламского банкинга; 
2.  Урегулировать вопросы налогового законодательства; 
3. Внедрить в оборот исламские банковские карточки; 
4. Создать государственные исламские банки; 
5. Ввести в учебные планы высших учебных заведений предмет об 

исламском финансировании; 
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6. Создать исламские институты, которые изучают и популяризируют 
исламский бизнес. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ  
Нашкерська Г. В., Орлова В. О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Nashkerska G., Orlova V. PECULIARITIES OF TAXATION OF 

DIVIDENDS. Research consists ofanalysis features of taxation of dividends in their 
payable legal and physical persons. 

Отримання прибутку — головна мета створення і діяльності будь-якого 
підприємства. Якщо підприємство прибуткове, то його учасники (власники, 
акціонери) мають право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, 
які виплачуються за рішенням загальних зборів товариства за результатами 
фінансового року і є об’єктом оподаткування. Тому дослідження питання 
оподаткування дивідендів є невід’ємною частиною облікового відображення їх 
нарахування та виплати. 

Згідно П(С)БО 15 «Доходи» [2] дивіденди — це частина чистого прибутку, 
розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у 
власному капіталі підприємства. Процес оподаткування залежить від об’єкта та 
суб’єкта отримання дивідендів. Якщо дивіденди виплачуються юридичним 
особам, то емітент — має сплатити авансовий внесок з податку на прибуток із 
суми нарахованих дивідендів. Також необхідно утримати податок на 
репатріацію, якщо дивіденди виплачуються засновникові (юридичній особі-
нерезиденту). У випадку, коли дивіденди виплачуються фізичним особам то із 
суми дивідендів треба утримати ПДФО і військовий збір. 

Дивідендний авансовий внесок із податку на прибуток нараховується 
емітентом корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів 
акціонерам та перераховується до бюджету разом із виплатою дивідендів, але у 
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декларації його фіксують уже за підсумками звітного періоду, в якому 
проведена виплата дивідендів. Необхідно врахувати, що дивідендний авансовий 
внесок (ДАВ) сплачують тільки з різниці, а саме суми перевищення дивідендів 
над значенням об’єкта оподаткування за рік їх виплати, якщо здано декларацію 
з податку на прибуток та за якою погашені податкові зобов’язання. Суму 
авансового внеску можна визначити за алгоритмом: 

 
ДАВ = (дивіденди — «сплачений» об’єкт оподаткування) × 18 %. 

 
Авансовий внесок не сплачується при виплаті дивідендів фізичним особам, 

інститутами спільного інвестування, платником податку на прибуток, прибуток 
якого звільнений від оподаткування, на користь власників корпоративних прав 
материнської компанії. Платники єдиного податку виключені з числа платників 
авансового внеску. Якщо дивіденди виплачуються юридичним особам-
нерезидентам, то необхідно утримати податок на репатріацію за ставкою 15 %. 
Цей податок повинні утримувати всі, включаючи платників єдиного податку[3] 

Дохід у вигляді дивідендів зараховують до загального оподатковуваного 
доходу фізичної особи й оподатковують податком на доходи фізичних осіб [1]. 
Залежно від виду дивідендів і системи оподаткування, на якій перебуває 
емітент корпоративних прав дивіденди оподатковуються за такими ставками 
ПДФО: 5%, 9% та 18% (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб 
Складено автором на основі ст. 167 
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Дивіденди, що реінвестуються в статутний капітал, не обкладаються 
ПДФО, але за умови якщо при цьому не змінюються пропорції участі всіх 
акціонерів у статутному капіталі емітента. Також, з суми нарахованих 
дивідендів утримується військовий збір за ставкою 1,5 % . Якщо дивіденди 
нараховані особі-нерезиденту, то порядок утримання податку на доходи 
фізичних осіб та військового збору аналогічний. Тобто під час нарахування 
дивідендів з них утримується ПДФО за вищезазначеними ставками та 
військовий збір. Бувають випадки, коли міжнародним договором передбачено 
звільнення або зменшення від оподаткування доходів з джерелом походження з 
України. ЄСВ на дивіденди не нараховується. 

Отже, при нарахуванні дивідендів суб’єктами господарювання порядок їх 
оподаткування залежить від статусу підприємства (резидент або нерезидент), 
обраної системи оподаткування (загальна або спрощена), співвідношення між 
сумою чистого прибутку попереднього звітного періоду та розміром 
нарахованих дивідендів, отримувача дивідендів (юридична особа, фізична 
особа резидент, фізична особа нерезидент). Не підлягають оподаткуванню 
тільки дивіденди, нараховані на користь власників акцій або часток, які були 
спрямовані на збільшення статутного капіталу за умови незмінності їх 
співвідношення у статутному капіталі емітента. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
В ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ 

Невдах С. В. 
УО «Полесский государственный университет» 

 
Nevdakh S. ORGANIZATION OF THE INTERNAL AUDIT SYSTEM B 

INNOVATIVE CLUSTER. Defining approaches to the organization of internal 
audit in the innovation cluster is problematic. The necessary practical experience of 
the innovation cluster is lacking. What identified the existing problems of creating an 
internal audit system of the innovation cluster. 

В соответствии с МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного 
искажения посредством изучения организации и ее окружения» система 
внутреннего контроля представляет собой совокупность организационных мер, 
методик и процедур используемых руководством в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 
деятельности. 



115 
 

По мнению Велютина В.Г., до сих пор основное внимание в области 
корпоративного управления уделялось соответствию требованиям 
законодательства, т.е. преобладала ориентация на внешний контроль. Одним из 
наиболее важных шагов на пути становления качественной системы 
корпоративного управления является организация эффективной системы 
именно внутреннего контроля в рамках групп взаимосвязанных организаций. В 
отличие от внешнего аудита, который служит в первую очередь интересам 
внешних заинтересованных сторон, внутренний аудит призван удовлетворять 
интересы советов директоров (комитетов по аудиту) и высшего 
исполнительного руководства компании. К таким интересам можно отнести 
вопросы: выявления и управления основными рисками бизнеса, разработки 
эффективных систем мониторинга результатов работы компаний, а также 
усиления контроля.  

Организация системы внутреннего аудита и ее функционирование 
направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, 
угрожающих достижению поставленных целей.  

Так, экспертной группой по внутреннему аудиту АССА Великобритании 
отстаивается модель трехлинейной защиты, согласно которой ответственность 
за средства и методы контроля несут менеджеры первой линии. Вторая линия 
отвечает за управление рисками и систему управляющих элементов. 
Внутренний аудит — это третья линия защиты, задачей которой является 
проверка и контроль первой и второй линий. Внутренний аудит не зависит от 
второй линии, но в то же время общим результатом их работы является 
обеспечение единой модели безопасности и устойчивости для правления 
компании.  

Учитывая, что система внутреннего аудита выступает как самостоятельная 
функция управления внутри организации, отличается глубиной и точностью, 
поскольку осуществляется там, где находится центр тяжести управления, то 
концептуальную модель организации системы внутреннего аудита 
инновационного кластера можно представить в виде схемы (рисунок 1.)  

 
Рисунок 1. Модель организации системы внутреннего аудита 
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Данная модель организации внутреннего аудита позволяет охватить 
функциональные службы (финансовую, бухгалтерскую, юридическую и 
другие) организаций входящих в инновационный кластер в пределах их 
установленных полномочий и имеющихся компетенций. 

Логично предположить, что независимо от того кто будет выполнять 
контрольные функции, предопределенностью является наличие у субъекта 
контроля «внутренней структуры». Полагаем, что такой субъект должен 
обладать необходимым набором характеристик для реализации четырех 
направлений внутреннего аудита (сфера деятельности персонала, стадия 
управления, форма обратной связи и нормативно-правовая концепция) [3]. 
Основными характеристиками субъекта контроля являются: 

- Существование в форме отдельного структурного элемента (может быть 
реализовано как единая административная единица, или как совокупность 
нескольких взаимоувязанных единиц в зависимости от степени централизации 
контрольных функций в инновационном кластере); 

- Доступность к внешней и внутренней информации субъектов 
инновационного кластера, что позволит проверить реальность, полноту и 
своевременность совершенных операций, целесообразность принятых 
управленческих решений и т.п.; 

- Действенность, способность оказывать влияние на принимаемые 
управленческие решения с целью достижения соответствия законам и правилам 
(управленческие решения должны опираться на обоснованные выводы и 
учитывать результаты внутреннего контроля субъектов инновационного 
кластера). 

- Адекватность контроля рисков присущих инновационным проектам, эта 
характеристика присуща только внутреннему аудиту инновационного кластера 
и выступает как его отличительная особенность.  

Наличие таких характеристик у субъекта контроля согласуется с 
определением внутреннего аудита как процесса, осуществляемого персоналом 
и предназначенного для обеспечения разумной уверенности и гарантии 
достижения целей в следующих категориях: надежность отчетности, 
эффективность и целесообразность операций, соблюдении действующего 
законодательства. 
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Rudnitsky V., Rudnitskaya O. PRINCIPLES OF FORMATION OF 

REPORTING MANAGEMENT ACCOUNT. The article deals with different 
approaches of domestic and foreign scientists to determine the basic principles of 
construction and formation of accounting management reporting.  

Важливе місце у системі організації внутрішньогосподарського обліку 
займає управлінська звітність. Користувачі такої звітності висувають щораз 
нові вимоги до її змісту, форми, строку і періодичності подання. Практично на 
кожному підприємстві існує власна система управлінського обліку і звітності, 
що є “ноу-хау” кожного суб’єкта господарювання.  

Проблемам вивчення сутності звітності управлінського обліку присвячені 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, проте, відсутній єдиний 
підхід стосовно визначення принципів побудови цієї звітності.  

Так, Гейєр Е. С. виділяє такі принципи: адресність, розподіл 
відповідальності, достовірність, зрозумілість, рентабельність [1]. 

Семиколенова М. Н. виокремлює такі принципи формування звітності 
управлінського обліку: адресність, оперативність, економічність формуючої 
інформації, контролювання відхилення фактичних показників від планових, 
надійність, зіставність доходів і витрат, залежність формату звітності від 
об’єктів обліку [3].  

Корягін М. В. і Куцик П. О. [2] принципи внутрішньої управлінської 
звітності поділяють з однієї сторони на загальні та спеціальні, а з іншого боку 
на принципи організації та формування і оприлюднення внутрішньої 
управлінської звітності. Поділ принципів на загальні й спеціальні є умовним, 
так як важко знайти межу в їх розподілі. Значення має виділення принципів за 
двома групами: складом і структурою; порядком формування. 

 На відміну від інших авторів, Слободняк І. А. [4] об’єднує принципи 
звітності управлінського обліку у три групи: 1) принципи, які визначають 
теоретичну основу бухгалтерської управлінської звітності; 2) принципи, які 
визначають склад і структуру бухгалтерської управлінської звітності; 3) 
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принципи, які визначають порядок формування бухгалтерської управлінської 
звітності.  

Такий підхід має не лише суттєве теоретичне, але і практичне значення у 
процесі складання та формування звітності управлінського обліку. 

На нашу думку, такі принципи, як зрозумілість, суттєвість, своєчасність, 
достовірність, превалювання сутності над формою, повнота, обачність 
співпадають із загальними вимогами до принципів, що висуваються до 
фінансової звітності згідно МСФЗ . 

Отже, визначення основних принципів формування звітності 
управлінського обліку має суттєвий вплив не тільки на форму, але і на її зміст, а 
також не повинні підміняти принципи побудови фінансової звітності.  
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Sarachman O., Hulai O. FEATURES OF FORMATION DEPOSIT POLICY 

OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE. Approaches to the definition of the 
term «bank deposit policy», are analysed, the factors affecting the formation and 
implementation of the deposit policy of banks in modern conditions are described, the 
deposit base of Ukrain’s banks is analysed. 

На сучасному етапі в Україні важливу роль у забезпеченні стабільного та 
ефективного функціонування банків відіграє формування науково-
обґрунтованої політики банку, головною складовою частиною якої є депозитна 
політика. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі 
здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації 
яких залежить стійкість функціонування банківської установи. Депозити є 
основним способом акумуляції ресурсів банку, тому банкам необхідно постійно 
підтримувати високий сервіс клієнтів, пропонувати нові депозитні продукти та 
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умови вкладання коштів, щоб утримувати та розширювати існуючу клієнтську 
базу. [1, с. 29] 

З позицій стабільності ресурсної бази і загалом діяльності банку 
необхідним є те, щоб найбільшу частку його ресурсів становили строкові 
вклади. Але, на жаль, в умовах нестабільної економіки України зростає рівень 
недовіри вкладників до формування строкових вкладів.  

Часи, коли за вклади у гривні давали понад 20%, — у минулому. Сьогодні 
максимум, що можна отримати від надійних банків — 14—17% річних в 
гривнях. До того ж зазвичай такі великі відсотки дають тільки під 
довгострокові вклади — на рік і більше . Щоб оцінити ризики, пов’язані з 
формуванням строкових вкладів клієнтам завжди слід мати певні орієнтири, 
якими часто слугують певного виду рейтинги. 

За офіційними даними НБУ, обсяг депозитного портфелю банків у 
національній валюті у 2018 році зріс на 10% до 539,7 млрд грн. При формуванні 
заощаджень українці надавали перевагу вкладам у національній валюті. Обсяг 
гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за рік збільшився на 
14,5% до 268,9 млрд грн, в той час як в іноземній валюті — на 1,6% до 8,6 млрд 
дол. США. 

 В результаті, обсяг гривневого депозитного портфелю за підсумками року 
українців перевищив докризовий рівень, який банківська система мала у 2013 
році. Притоку коштів у вклади в національній валюті сприяли високі темпи 
зростання заробітної плати у 2018 році, більш привабливі процентні ставки за 
гривневими депозитами, ніж за валютними. 

 За даними НБУ, в 2018 році депозитний портфель фізичних осіб 
найбільше зріс в Приватбанку (+9,3 млрд грн, або +6%), Альфа-Банку (+8,4 
млрд грн, або +36%), Ощадбанку (+8,25 млрд грн, або +10%), Укргазбанку (+4,3 
млрд грн, або +26%), Укрсиббанку (+2,55 млрд грн, або +20%).[2] 

На сьогодні обсяг готівки «на руках» у населення залишається значним, 
тому відкриття депозитних вкладів є першим етапом співпраці банку і клієнта. 
Проведення банками раціональної депозитної політики, сьогодні, обмежуються 
зовнішніми та внутрішніми факторами: рівнем економічної активності; 
інфляційними очікуваннями. Розвиток новітніх банківських технологій 
дозволить повніше задовольнити потреби клієнтів у різноманітних послугах, 
покращить якість обслуговування, підвищити зацікавленість фізичних осіб у 
розміщенні своїх коштів на депозитних рахунках у банку. 
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Telyak O. DELLARIZATION OF THE ECONOMY OF BELARUS: 

PRACTICE AND RESULTS. The article describes the situation with the 
dollarization of the economy of the Republic of Belarus — a country with a small 
open economy. The article begins with a brief description of the phenomenon of 
dollarization, its forms, causes and effects, an overview of the level of dollarization of 
the Belarusian economy, and the measures of state-impact economic authorities in 
the area of de-dollarization of the economy. 

По экспертным оценкам аналитиков Национального банка Республики 
Беларусь, общий расчетный размер потерь страны от долларизации можно 
оценить в сумме около 2—3% ВВП ежегодно [1]. Это составляет от одного до 
полутора млрд долларов США (по итогам 2017 года). Уровень долларизации 
экономики страны является высоким и потери страны от нее сосредоточены 
прежде всего в области курсовых и инфляционных рисков.  

Среди негативных причинно-следственных связей, сопровождающих 
долларизацию, можно выделить следующие: невозможность обеспечить 
полный финансовый суверенитет страны; отсутствие контроля за денежным 
обращением и денежной массой; сложности проведения суверенной 
монетарной политики и снижение эффективности ее инструментов; отсутствие 
стабильности на финансовом рынке страны; общая экономическая и 
монетарная нестабильность; нарастание инфляционных и девальвационных 
тенденций, в негативном варианте формирующихся в инфляционно-
девальвационную спираль; рост теневого сектора экономики (который 
составляет около трети ВВП Республики Беларусь по внешним и внутренним 
экспертным оценкам); снижение доверия экономических агентов к проводимой 
государством экономической политике, финансово-банковской сфере; 
валютное таргетирование (фиксированный обменный курс национальной 
валюты на иностранную); слабость национальных институтов и т.п. 
Долларизацию в общем виде можно понимать как финансово-экономическое 
явление, при котором наблюдается превалирующее применение иностранной 
валюты во внутриэкономической деятельности суверенной страны, имеющей 
собственную официальную национальную валюту. 

Проявление нескольких форм долларизации одновременно (долларизация 
расчетов, реальная, финансовая и др.), неспособность экономических 
государственных властей реализовать эффективные меры по дедолларизации 
экономики могут привести к попаданию в «ловушку долларизации», что 
значительно усугубит негативные последствия данного финансово-
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экономического явления для экономики страны и ещё больше затруднит 
реализацию мер по противодействию долларизации (по аналогии с 
инфляционно-девальвационной спиралью).  

Для характеристики уровня долларизации в Республике Беларусь можно 
привести следующую статистику: к началу 2019 года рублевая составляющая 
(М2) в составе широкой денежной массы (М3) составила всего 38,14% (для 
сравнения 35% — по итогам 2017 года, 32% — по итогам 2016 года, 27% — по 
результатам 2015 года). В качестве выражения уровня финансовой 
долларизации приведем далее информацию о доле иностранной валютной 
составляющей в структуре кредитов и депозитов банковского сектора. Доля 
депозитов секторов экономики, размещенных в банках Республики Беларусь, 
номинированных в иностранной валюте, согласно данным Статистического 
бюллетеня Национального банка Республики Беларусь по состоянию на начало 
2019 года, составила 64,3 % (67% за 2017 год, 70% за 2016 год, 74% за 2015 
год). Что касается доли кредитов банков в иностранной валюте в общей сумме 
кредитов, выданных банками секторам экономики, то, с учетом 
приостановления с 2009 года кредитования физических лиц в иностранной 
валюте, к началу 2019 года она составила 48% (51% по результатам 2017 года, 
56% по результатам 2016 года% 57,2% по результатам 2015 года).  

Можно констатировать достаточно волатильную ситуацию, а имеющиеся 
позитивные подвижки произошли в результате предпринятых регуляторами 
финансового рынка мер по дедолларизации: ограничение возможного перечня 
расчетов в иностранной валюте на территории страны; дифференциация 
условий налогообложения доходов физических лиц, полученных от 
размещения сбережений во вклады/депозиты, с акцентом на стимулирование 
срочных вкладов в национальной валюте; гарантирование возмещения 
банковских вкладов/депозитов физических лиц в полном объеме; запрет 
предоставления банковских кредитов розничным клиентам в иностранной 
валюте с 2009 года; снижение объемов директивного кредитования; 
поддержание положительных процентных ставок по депозитам в белорусских 
рублях в реальном выражении; увеличение норматива отчислений банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных 
резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 12,5% в 2015 году 
до 17% в 2019 году; ограничение облигационных выпусков, номинированных в 
иностранной валюте; заключение соглашений с рядом государств об 
использовании национальных валют при проведении международных расчетов; 
рыночный механизм курсообразования национальной денежной единицы в 
режиме непрерывного двойного аукциона и, в целом, стабилизация обменного 
курса белорусского рубля относительно иностранных валют; относительно 
эффективная денежно-кредитная политика регулятора в режиме монетарного 
таргетирования с ориентиром на переход к инфляционному таргетированию, 
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повышающая доверие экономических агентов к финансово-банковской системе 
и т.п.  

В дополнение к положительной динамике и имеющимся предложениям 
будет уместно продолжать принимать усилия по приданию национальной 
денежной единице превалирующего положения в экономике страны наряду с 
общим улучшением экономического развития, повышения эффективности 
экономики в целом, стабилизацией финансовой системы, либерализацией 
валютного рынка, снижением инфляционных и девальвационных тенденций и 
ожиданий.  
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКАЯ СФЕРА: 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
Федосенко Л. В., Иванова Т. И. 
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Fedosenko L., Ivanova T. REAL ECONOMY AND BANKING SPHERE: 

PROBLEM ASPECTS OF INTERRELATION. The article discusses issues related 
to the relationship in the interaction of the real sector of the economy and the 
financial and credit system in matters of credit. The problems that have a restraining 
effect on economic growth and negatively affecting the state of the banking sector are 
identified. It was noted that the debt load of the economy, in excess of its real needs, 
as well as directive crediting, adversely affect the long-term development of the 
country. 

Не вызывает сомнений, что реальный сектор экономики и кредитная 
система должны рассматриваться во взаимосвязи, поскольку излишняя 
закредитованность субъектов хозяйствования негативно сказывается на темпах 
экономического роста и имеет отрицательные последствия для банковской 
системы. В Республике Беларусь темпы роста активов банковского сектора 
значительно превышают рост материальных благ, что не приводит, в конечном 
счете, к повышению национального богатства.  

Ситуация, складывающаяся в Республике Беларусь, усугубляется 
наличием директивного кредитования, следствием которого является 
неправильное распределение и использование кредита, как одного из основных 
источников финансирования экономики. В рамках директивных программ 
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кредитования банки вынуждены предоставлять часть своих ресурсов по 
льготным процентным ставкам отдельным группам заёмщиков, которые 
рассматриваются правительством страны в качестве приоритетных. В 
финансово-кредитной сфере результатом такой политики является рост 
процентных ставок и повышение кредитного бремени для прочих заёмщиков. 
Как следствие — эффективность финансового посредничества снижается, а 
финансово-кредитная система страны становится более уязвимой [1].  

Исследование темпов роста закредитованности реального сектора 
экономики страны и валового внутреннего продукта (ВВП) говорит о том, что 
коэффициент закредитованности за период 2012—2017 гг. увеличился на 114 
п.п. и на начало 2018 года составил 308,3%. Аналогичная тенденция 
складывается и с динамикой коэффициента общей закредитованности, который 
за этот период увеличился со 414,8% до 696,8%. При этом темп роста ВВП в 
долларовом эквиваленте за аналогичный период составил 85,8%. 
Следовательно, предоставление кредитов излишне высокими темпами имеет 
негативные последствия для экономики страны. Чрезмерное кредитование на 
нерыночных принципах, без учета реальной потребности экономики в 
кредитных ресурсах, не способствует экономическому росту. Большинство 
субъектов хозяйствования не обеспечивает производительное вложение 
кредитных ресурсов, а направляет их на рефинансирование старых долгов, 
выплату заработной платы и расчеты с бюджетом. Излишняя 
закредитованность реального сектора экономики отрицательно влияет и на 
состояние банковской сферы. По оценкам экспертов, при незначительном 
системном риске, наиболее значимым, оказывающим негативное влияние на 
его устойчивость, является кредитный риск. Это выражается в сохранении на 
высоком уровне доли проблемных активов в активах, подверженных 
кредитному риску.  

Активы банковского сектора, подверженные кредитному риску, выросли за 
2017 год на 7,5% (без учета колебаний курсов валют — на 7,0%) и составили 
43,2 млрд. рублей в эквиваленте. В 2017 году активы в национальной валюте 
увеличились на 22,7%, активы, номинированные в иностранной валюте, 
наоборот, уменьшились на 0,4 млрд. долл. США в эквиваленте (3,7%). На фоне 
замедления кредитных процессов, величина показателя, характеризующего 
общий уровень подверженности банковского сектора кредитному риску, 
увеличилась и на конец года составила 65,5% (59,8% на начало 2017 года) [2]. 
Стратегия устойчивого развития должна быть направлена, на наш взгляд, на 
сбалансированность темпов роста кредитования и реального сектора 
экономики, что является обязательным условием экономического роста и 
финансовой стабильности в стране. Решение сложившейся ситуации видится в 
одновременном целенаправленном взаимодействии обоих секторов, поскольку 
только при этом условии может быть достигнут баланс интересов участников 
кредитных отношений. Относительно банковского сектора, то ему необходимо 
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повысить требования к заёмщикам, путем реальной оценки их 
кредитоспособности. В настоящее время кредиты выдаются, во многих случаях, 
без учета финансового положения и реального обеспечения возврата долга.  

Со стороны государства следует прекратить директивное кредитование, 
объемы которого в 2011—2014 гг. были эквивалентны 4%—9% ВВП. В 
результате такой накачки экономики дешевыми деньгами более 40% 
кредитного портфеля банков приходилось на льготные кредиты. Модернизация 
предприятий, которая в своё время была профинансирована за счет 
директивных кредитов, оказалась неэффективной [3]. В 2016 году 
правительство ограничило выдачу подобных кредитов на уровне 2,8 млрд 
рублей, в 2017 году лимит был снижен до 1,9 млрд рублей, в 2018 году — до 
1,24 млрд рублей. В 2020 году государство планирует полностью отказаться от 
практики директивного кредитования. Одновременно необходимо уменьшать 
объем бюджетных средств, которые направляются на поддержание 
финансового состояния государственных предприятий и финансирование 
малоэффективных государственных программ.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 
Хомуляк Т. І., Мних О. В. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Homulyak T., Mnykh O. THE MARKET OF PAYMENT CARDS ANALYSIS 

IS IN UKRAINE. In this article the evaluation of development level of payment card 
market in Ukraine is conducted. Kinds and amount of payment cards that is issued by 
the Ukrainian banks are considered. 

Сьогодні банківські картки є ключовим елементом електронних 
банківських систем, які поступово витісняють звичні чекові книжки та готівку. 
Операції з банківськими картками розширюють спектр послуг банку та є 
потужним джерелом валютних ресурсів.  

Платіжна картка — електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в 
установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 
використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою 
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оплати вартості товарів і послуг та здійснення інших операцій, передбачених 
відповідним договором. 

Станом на 1 січня 2019 року українські банки емітували майже 59,4 млн 
платіжних карток. Водночас 62,2% від загальної кількості карток становили 
активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 
2019 року становила 36,9 млн шт. Кожна дев’ята активна платіжна картка є 
безконтактною — 4,0 млн шт. 82,3% від загальної кількості активних платіжних 
карток становили платіжні картки із магнітною смугою. Крім цього, все 
більшою популярністю користуються сервіси безконтактної оплати із 
використанням смартфонів та інших пристроїв з технологією NFС.  

У розрізі карткових платіжних систем кількість активних карток у 
платіжній системі MasterCard становила 26,0 млн шт. (70,3% від їх загальної 
кількості), у Visa — 10,5 млн шт. (28,5%), у НПС «ПРОСТІР» — 0,5 млн шт. 
(1,2%), у інших — 0,004 млн шт. (0,01%). Кількість держателів платіжних 
карток на початок 2019 року досягла 42,3 млн осіб. Таким чином кількість 
платіжних карток в обігу на одного держателя в середньому складала 1,4 шт., 
активних — 0,9 шт.  

Деталізовану характеристику платіжних карток, емітованих українськими 
банками за 2015–2018 рр., наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Види платіжних карток, які емітовані українськими банками 

Рік Платіжні картки (тис. шт.) 
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2015 25 491 7 551 356 32 686 153 32 654 236 16 
2016 24 794 6 044 390 30 448 123 30 430 285 9 
2017 29 398 2 991 467 31 922 39 31 906 444 54 
2018 27 464 7 395 523 34 335 1 34 609 248 36 

 
Якщо оцінювати дебетову та кредитову функції, то банки практично не 

змінили свою політику щодо емісії платіжних карток, тому бачимо стабільні 
обсяги їх емісії. За типами фінансових операцій, українські банки зробили 
акцент на універсальності та багатофункціональності, тому кількість платіжних 
карток з одночасною функцією платежу та зняття готівки поступово зростає, а 
платіжні картки виключно з функцією зняття готівки банками практично не 
емітуються. Динаміка як особистих, так і корпоративних карток є зростаючою, 
тобто і підприємці, і громадяни все активніше використовують платіжні картки 
для безготівкових розрахунків. Водночас функція електронних грошей не є 
досить актуальною серед українських банків, що зумовлене законодавчими 
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обмеженнями щодо емісії електронних грошей в Україні та розрахунків ними. 
Тому у 2018 р. скорочується кількість платіжних карток з цією функцію. 

Отже, загальні тенденції розвитку карткового ринку України в цілому були 
позитивними. Зокрема, спостерігалося стійке зростання обсягів безготівкових 
платежів із використанням карток і знятих з них коштів, збільшувалася 
кількість активних карток й терміналів. Також, з’явилися і активно 
розповсюджуються сервіси токенізації. 

 
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ  

З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 
Хомуляк Т. І., Черновол А. В. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Homulyak T., Chernovol A. PROBLEMS OF ACCOUNTING AND 

CONTROL OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS. Payments 
with customers and customers are an important aspect of assessing the solvency of 
enterprises, so the issue of their control is relevant and appropriate. 

У сучасних умовах торгівельних відносин, питання обліку та контролю 
розрахунків з покупцями і замовниками за товари, роботи й послуги є досить 
актуальним та проблематичним. Розрахунки між суб’єктами господарювання є 
важливим елементом розширеного відтворення, від якого залежать не тільки 
кінцеві результати діяльності підприємств, їх фінансовий стан, а й економічне 
зростання країни в цілому. 

Підприємствам дуже важливо вести облік і контроль щодо розрахунків з 
покупцями та замовниками для подолання безнадійної дебіторської 
заборгованості, своєчасності виплат, поновлення грошового обігу в самому 
підприємстві. 

Розбіжність у часі проведення платежу і відвантаження продукції або 
виконання робіт є звичним явищем сучасних економічних взаємовідносин. 
Проте, розміри заборгованостей між контрагентами не завжди продиктовані 
економічною доцільністю. Це пов’язано, насамперед, із створенням 
необхідного запасу ресурсів для ритмічного та безперебійного процесу 
діяльності. 

Під час співпраці між замовниками та постачальниками може виникати як 
дебіторська заборгованість, так і кредиторська. 

Система бухгалтерського обліку є чи не єдиним джерелом інформації про 
фактичний стан розрахунків між підприємствами. А тому, вирішення проблем 
із значними сумами поточної заборгованості перед постачальниками і 
підрядниками лежить у площині обліково-аналітичних процедур. 

Першим етапом обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
первинний облік. Первинні документи є основним доказовим джерелом 
настання певної події — виникнення або погашення заборгованості. При цьому, 
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договори та контракти, будучи юридичною основою виникнення зобов’язань, 
досить часто порушуються і не дозволяють застосувати передбачені санкції за 
порушення їх умов, оскільки первинний документ не оформлений належним 
чином, а отже, подія не завершена. Досить часто прикладом таких порушень є 
не підписання замовником Акту виконаних робіт, що, відповідно, тягне за 
собою необґрунтоване прострочення заборгованості. 

Другим етапом облікового процесу розрахунків з постачальниками є 
поточний облік, який являє собою процес реєстрації даних первинного обліку в 
системі рахунків — в облікових регістрах. Під поточним обліком розрахунків з 
покупцями розуміють обробку, реєстрацію та запис даних первинного обліку, 
тобто носіїв інформації, в облікові регістри, їх групування та перегрупування з 
метою отримання потрібної результативної інформації. 

Бухгалтерський облік не лише інформує про стан справ суб’єкта 
господарювання, його об’єкти обліку, а й здійснює контроль за їх наявністю, 
рухом, використанням в процесі господарювання та здійснює оцінку 
результативності роботи. Оцінювання відбувається на підставі узагальнення 
даних на підсумковому етапі. Цей етап облікового процесу розрахунків із 
покупцями дає змогу отримувати дані про результати роботи за період і 
залежить від якості організації первинного та поточного обліку. 

Сьогодні підприємства мають великі обсяги дебіторської заборгованості за 
товари, роботи і послуги, що значно погіршує їх платоспроможність та 
фінансову стабільність. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками є 
невід’ємною складовою системи внутрішнього контролю підприємства. Тому 
створення чіткої та дієвої система контролю за станом дебіторської 
заборгованості здатне забезпечити ефективне функціонування підприємства. 

 
 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ  
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ  

Чаплига В. В., Кіщак М. В. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Chapliga V., Kishchak M. INNOVATION OF THE AUDIT OF 

CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS. Normal functioning 
of the accounting process is impossible without proper accounting of debts to 
suppliers and contractors. To assess the quality of the accounting organization and 
the optimality of the payment system with suppliers and contractors, we use audit of 
payments with suppliers and contractors. So it is important to find new directions for 
improving of the audit. 

Організація обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і під-
рядниками має стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми 
власності. Результати цього процесу безпосередньо впливають на фінансову 
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стійкість, базу оподаткування підприємства, досягнення пріоритетних цілей 
його розвитку та забезпечення конкурентоспроможності, прибутковості 
господарської діяльності. 

На жаль, на сучасному етапі діяльності та розвитку підприємств, мають 
місце такі негативні факти як: недосконалість ведення обліку розрахункових 
операцій, недбалість працівників, шахрайство, зловживання службовими 
повноваженнями, що слугує причинами порушення розрахункової та 
фінансової дисципліни, тому актуальності набуває своєчасне, регулярне 
проведення аудиту розрахунків із постачальниками та підрядниками, крім того, 
важливо також визначити напрями, які сприятимуть поліпшенню проведенню 
аудиту [2, с. 419]. 

Одним із напрямів покращення аудиту та проведення будь-якої 
перевірочної роботи, сфері розрахунків з постачальниками та підрядниками, є 
створення служби внутрішнього аудиту. 

Важливо також при проведенні та організації аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками використовувати інформаційні технології. 
Вони можуть стати інструментом аудитора, що дає йому змогу не лише 
скоротити час та витрати при проведенні аудиту, а й провести більш детальну 
перевірку і скласти якісний аудиторський звіт (висновок) з рекомендаціями зі 
стратегії, за напрямками і засобами поліпшення фінансово-господарського 
становища підприємства [1, с.1005]. 

Таким чином, напрями вдосконалення аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками доцільно здійснювати за такими позиціями: 

− вдосконалення нормативного забезпечення аудиту розрахунків та 
заборгованості; 

− створення відділу внутрішнього аудиту на підприємстві та 
налагодження контролю за розрахунками з постачальниками та за 
сумнівною і безнадійною заборгованістю; 

− забезпечення своєчасного контролю співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості;  

− визначення та підтримка оптимального розміру дебіторської 
заборгованості;  

− використання інформаційних технологій в процесі проведення аудиту 
розрахунків. 

Отже, аудиторська перевірка розрахунків з постачальниками є важливим 
елементом у системі господарського контролю. Своєчасний аудит забезпечує 
формування повної та достовірної інформації про стан розрахунків з 
постачальниками за одержані матеріальні цінності, виконані роботи та надані 
послуги, необхідної користувачам фінансової звітності для управління та 
розвитку підприємства. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Шурпенкова Р. К., Дмитраш І. І. 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Shurpenkova R., Dmytrash I. ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF 

SUBJECTS OF BUSINESS. The main problems of the analysis of financial stability 
of subjects of management in modern conditions, determination of directions of their 
solution are considered. 

В сучасних умовах нестабільної економічної ситуації в країні виникає 
необхідність у вивчені фінансового стану суб’єктів господарювання, одним з 
основних елементів якого є аналіз фінансової стійкості. 

Для кожного господарюючого суб’єкта існує внутрішня, фінансова та 
загальна стійкість. Внутрішня стійкість досягається при такому стані економіки 
підприємства, який забезпечує досить високий фінансовий результат його 
діяльності. Фінансова стійкість досягається при стабільному перевищенні 
доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими коштами та 
стійкому економічному зростанні. Загальна стійкість характеризується 
позитивним сальдо чистого грошового потоку, перевищенням позитивного 
грошового потоку над негативним [1]. 

Загальноприйнято, що фінансова стійкість передбачає те, що ресурси, 
вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових 
надходжень від господарювання, а одержаний прибуток — забезпечувати 
самофінансування й незалежність підприємства від зовнішніх залучених 
джерел формування майна (активів) [2].  

За допомогою аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості та стабільності 
підприємства можна виявити сильні й слабкі позиції підприємства. Менеджери 
використовують ці дані для забезпечення ефективної діяльності підприємства. 
Важливим є те, що аналіз коефіцієнтів дає змогу виявити взаємозв’язок між 
балансом і звітом про доходи [3]. 

Забезпечення фінансової стійкості підприємств та зміцнення його 
конкурентоспроможності доцільним є використання комплексу заходів щодо 
вдосконалення управління фінансами, основною спрямованістю якого є у 
короткостроковій перспективі — усунення проявів неплатоспроможності у разі 
втрати конкурентних переваг; у середньостроковій — усунення причин, що 
генерують неплатоспроможність та адаптація до умов діяльності в конку-
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рентному середовищі; у довгостроковій — забезпечення фінансової стійкості 
підприємства до впливу зовнішніх факторів конкурентного середовища. 

Аналіз фінансової стійкості на визначену дату дозволяє відповісти на 
запитання: на скільки правильно підприємство управляло фінансовими 
ресурсами протягом попереднього періоду. Важливо, щоб стан фінансових 
ресурсів відповідав вимогам ринку та потребам розвитку суб`єкта 
господарювання, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до 
неплатоспроможності підприємства та відсутності в нього засобів для розвитку 
виробництва, а надлишкова — перешкоджати розвитку, обтяжувати витрати 
підприємства зайвими запасами й резервами[4]. 

Отже, аналіз фінансової стійкості суб`єкта господарювання є одним з 
важливих показників для визначення фінансового стану підприємства та 
прийняття управлінських рішень щодо подальшого його розвитку чи вирішення 
існуючих проблем, оптимізації діяльності підприємства шляхом впровадження 
сучасної системи управління грошовими потоками та розробка і реалізація 
стратегічної фінансової політики підприємства. 
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ  
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Шурпенкова Р. К., Кошак М. І. 
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Shurpenkova R., Koshak M. PRODUCTIVE REPORTING AS AN 

INDEPENDENT COMPOSITION OF THE COMPANY REPORTING. The tax 
reporting is considered as an integral part of the reporting at the enterprise. Tax 
reporting contains key indicators for calculating tax liabilities, reflecting the state of 
obligations of the company related to the calculation and payment of taxes and other 
fees and charges. 

Для здійснення комплексних досліджень системи оподаткування одним з 
головних джерел інформації є податкова звітність. Звітність за податками 
розкриває її користувачам інформацію про наявність зобов’язань за кожним 
податком за звітний (податковий) період на підставі якого здійснюється сплата 
або регулювання заборгованості платника податків за таким податком [1].  
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Верига Ю. А. стверджує що податкова звітність — це звітність, яку 
складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає 
інформацію органам державної податкової адміністрації і характеризує стан 
розрахунків з державою за податками [2].  

Кужельний М. В., Єфименко Т. І., Калюга Є. В. визначає, що податкова 
звітність — сукупність звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, 
звітів, відомостей тощо), які подаються платниками податків до державних 
податкових органів у терміни, встановлені законодавством [3].  

Давідов Г. М., Шалімова Н. С. [4] документація (податкові декларації, 
розрахунки, звіти, тощо), яка містить інформацію про розрахунок податкових 
зобов’язань, на підставі яких здійснюється нарахування та/або сплата податку, 
збору (обов’язкового платежу), що підлягає сплаті до бюджету та державних 
цільових фондів у встановлені законом терміни, яка подається платником 
податку, податковим агентом в податкові органи. Вона подається суб’єктом 
господарювання у податкові органи у порядку, встановленому в податковому 
законодавстві.  

Узагальнюючи проведене дослідження з визначення та уточнення сутності 
поняття «податкова звітність», можна зробити висновок, що це документ 
платника податків, який включає розрахунки, податкові декларації зав кожним 
видом податку та іншого обов’язкового платежу, додатки до розрахунків і 
податкових декларацій, які складаються за затвердженими відповідними 
формами. Дана звітність реалізується шляхом подачі платником податку 
спеціальної документації, тобто документів, у яких наводяться відомості про 
сплату і обчислення податку а також власне і сам процес нарахування та сплати 
зборів і податків. Головною особливістю такої документації є те, що в її складі 
відсутні спеціалізовані «податкові» первинні документи, тому що підставою 
для ведення податкового обліку є, в основному, первинна бухгалтерська 
документація, яка фіксує власне сам факт проведення господарської операції. 
Тому інші відомості в принципі не можуть бути предметом податкової 
документації і виходячи з цього податкові органи не мають права вимагати від 
платника податків подання податкової документації до настання термінів 
звітності або подання відомостей не передбачених законодавством про 
оподаткування. 

Отже, податкова звітність є підсумковою стадією виконання податкового 
обов’язку. Правдивість та достовірність податкової звітності суб’єктів 
господарювання дозволить своєчасно та повно виконувати зобов’язання перед 
бюджетом.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Якубова И. П. 
УО «Полесский государственный университет» 

 
Yakubova I. ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF INFORMATION 

SECURITY OF CLUSTER ASSOCIATIONS. In modern conditions, clusters are an 
effective tool for improving the competitiveness of the economy. The article deals 
with issues related to the development of accounting and analytical support of cluster 
management. 

Рыночная модель экономики и функционирующие в ней организации 
требуют принятия эффективных управленческих решений с целью сохранения 
финансовой устойчивости и финансовой состоятельности. 

При выработке краткосрочных и долгосрочных управленческих решений 
нужно основываться на реальной действующей информации. Таким образом, 
можно сделать вывод, что принятие рационального решения взаимосвязано с 
качественно разработанным учетно-аналитическим обеспечением. 

Одним из приоритетов развития промышленного производства Республики 
Беларусь до 2020 г. при формировании конкурентоспособного инновационного 
промышленного комплекса является совершенствование организационных 
форм в промышленности преобразования и оптимизации крупных объединений 
промышленных организаций в хозяйственные общества кластерного типа. 

В Республике Беларусь разработана и утверждена Концепция разработана 
в целях оценки имеющегося в Республике Беларусь потенциала и определения 
перспектив и организационно-экономического механизма стимулирования 
кластерного развития национальной экономики в 2013—2015 годах и на период 
до 2020 года. 

Информационная система предприятия представляет собой открытую 
систему, образуемую множеством скоординированных информационных 
элементов, которые обеспечивают получение, обработку, хранение и передачу 
необходимой информации в целях эффективной деятельности предприятия. 
Одним из ключевых условий осуществления совместной деятельности 
субъектов кластера является обеспечение соответствующей учётной 
информацией. 
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Система бухгалтерского учёта объединяет учётные и аналитические 
операции в один процесс. При этом совершенствуются как общая методология, 
так и нормативные положения учёта и анализа для рационального 
использования в единой учётно-аналитической системе. Непрерывность этого 
процесса и использование его результатов в организации необходимы при 
принятии управленческих решений руководством предприятия. 

Бухгалтерский учёт в кластере должен способствовать координации 
взаимосвязей между участниками и обязан стать информационной базой для 
разработки тактики и стратегии развития объединения.  

Система бухгалтерского учёта в кластере включает в себя следующие 
элементы: организацию и ведение бухгалтерского учета, формирование 
учeтной политики, методику учета объектов, формирование финансовой 
отчетности. Важным этапом при создании системы бухгалтерского учёта в 
кластере является формирование информации об его деятельности как единой 
экономической единицы. Можно сформулировать основные задачи для 
системы учётного обеспечения кластера: 

– учёт хозяйственных операций по целевым направлениям на базе 
бухгалтерского учёта с добавлением нефинансовых показателей;  

– анализ деятельности предприятия по определенным направлениям; 
– контроль над использованием материальных и нематериальных ресурсов 

согласно точным отражением всех хозяйственных операций на этапах 
планирования, учёта, а также достоверности аналитических данных; 

– планирование деятельности предприятия, в частности, хозяйственных 
операций; деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой, налоговой) 
центров ответственности предприятий и кластера в целом; 

– формирование аналитических бюджетов как источников аккуму-
лирования плановой, учётной и аналитической информации. 

Таким образом, система учётно-аналитического обеспечения управления 
кластером должна объединять через информационные потоки подсистемы 
учёта, аудита и анализа с целью наиболее полной характеристики фактического 
уровня финансовой устойчивости участников. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF A MINIMUM SALARY IN UKRAINE  
Vashchuk A. L. 

SHEІ «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»  
 
An indicator of the main tendencies being inherent to the world labor market is 

the size of wages, which occupies a special place in the general mechanism of 
regulation of incomes in a particular country. Salary is one of the indicators of human 
life and its welfare. Therefore, there is an urgent need for a clear and most effective 
mechanism of payments and control by the state. The latter involves solving such 
problems as counteracting the decrease in the size of real wages and raising the 
overall level of remuneration. 

For a long time, a Ukrainian, performing a simple unskilled work, has received a 
remuneration in the amount of the minimum wage and was in a struggle for survival. 
Therefore, the issue of paying the minimum wage remains relevant for domestic 
practice. 

The aim of the work is to study the level of wages in Ukraine based on the study 
of world experience and the generalization of peculiarities of its use in the domestic 
economy. 

After the economic downturn of the 1990s, the level of minimum wages in 
Ukraine has been steadily increasing not only nominally but also really. This 
ispresentedby the dynamics of the minimum wage of the last years until 2014, 
converted to the euro. 

Analyzing this schedule for the period under study, we note that during 2010-
2013 the minimum wage in the euro converted to a gradual increase, that is, 
household incomes grew. In July 2013, the minimum wage reached the highest level 
in the history of Ukraine and amounted to 116.89 € (1218 UAH) at the official 
exchange rate of the euro — 10.42. [2] 

At the beginning of 2014, all the achievements of previous years were 
eliminated, the reason for this was the constant level of minimum wage with the 
gradual decline of the national currency.  

The worst dynamics was observed in the first months of 2015. As of March 1, 
2015, the minimum wage has reached the minimum value for the previous 12 years 
and amounted to € 35.77. A similar level of minimum wage was observed in Liberia, 
Botswana and the Democratic Republic of the Congo. 

 
 



135 
 

 
 

Fig. 1. Dynamics of changes in the level of minimum wage in Ukraine from 2010 
to 2018 in terms of the euro [1]. 

 
As of January 1, 2018, the minimum wage of Ukraine has become at the level of 

2012—2014, which is a positive trend and is 116.31 € at the official exchange rate of 
the euro — 32.01. 

By the way, as of January 2018, Ukraine officially registered 387 thousand 
unemployed citizens in the State Employment Service, in September 2018 this figure 
was almost 91 thousand unemployed less, excluding those who were not able to work 
in the State Employment Service [1]. 

A significant increase in the size of Ukraine’s minimum wage in 2017 led to a 
decrease in the employment of the population in small and medium businesses due to 
rising labor costs. According to the NBU forecasts, the share of workers reductions 
will be 630 people or 5.4%, but the reduction will be compensated by the growth of 
informal labor, the transfer of workers to part-time employment and the increase of 
employees who will be on unpaid leave [3]. 

As a conclusion, we can argue that wages should increase, but gradually, 
because it is population income (and this is wages), which is the most important for 
economic development, since real growth is preceded by an increase in solvent 
demand, and consequently from the income of enterprises and firms. Expect real 
(non-inflationary) wage growth at a time when productivity growth has increased 
both in the national economy and in enterprises, and reliable support for small 
enterprises is expected. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Другов О. О.  

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Сайтз О.  
Україно-Американська асоціація працівників вищої школи 

 
The modern issues and prospects of High education system in Ukraine are 

researched. The main ideas of future features of high education are observed. 
Питанням розвитку вищої освіти в Україні приділено чимало уваги в 

публікаціях українських учених, викладачів, представників органів державної 
влади. Та хотілось би висловити нашу власну думку і визначитись з реальними 
перспективами її розвитку, а не з окремими проблемами, яких є чимало. 
Думаємо доцільно дивитись на ці перспективи з позицій: а) глобалізації і 
світових тенденцій; б) із урахуванням своїх українських особливостей. Отож, 
основні тенденції розвитку освіти (зокрема й вищої) у світовому масштабі: 

1. Відсутність монополії на знання. Тобто, тепер, отримати інформацію з 
більшості питань можна і не відвідуючи університети і лекції. Достатньо 
комп’ютера і володіння англійською мовою. 

2. Прискорення темпів «старіння» знань. Умовно кажучи, те, що вчили 20 
років тому (за виключенням базових, фундаментальних знань) уже не зовсім 
або й узагалі не актуально. 

3. Інтернаціоналізація вищої освіти. Сучасні технічні можливості 
дозволяють отримувати знання з різних кутків світу, не потрібно більше їхати у 
бібліотеку Мічіганського університету, щоби ознайомитись з працями його 
працівників. 

Наведемо українські особливості (проблеми) розвитку вищої освіти: 
1. Низький рівень фінансування і відтік значного числа реальних та й 

потенційних кадрів у інші сфери, країни. 
2. Відсутність гнучкості, неврахування світових тенденцій — розтягування 

термінів навчання у школі, вищій школі, повільне оновлення навчальних 
планів, робочих програм. 

3. Величезна чисельність ЗВО, що пропонують однотипні послуги, 
слабкий розвиток наукових досліджень, неефективні зв’язки з практикою, 
бізнесом. 

Які можливості відкриваються зараз перед українськими ЗВО: 
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1. Перспективи навчання іноземних студентів (переважно з Африки та 
Азії), які утворюються жорсткою міграційною політикою ЄС.  

2. Усвідомлення ролі науки (саме науки) у суспільстві, що проявляється у 
зростанні фінансування досліджень Університетів, програм підтримки 
дослідників (як українських так і європейських). 

3. Суспільні інститути, які підтримують ідею необхідності вищої освіти у 
молодих людей (що можливо не завжди відповідає ситуації), виховані ще в 
попередньому столітті. 

Які ж перспективи розвитку української вищої освіти і на що очікувати у 
найближчому майбутньому? Тут напевно потрібно усвідомлювати декілька 
процесів, яких навряд чи вдасться змінити. Перше, українська система вищої 
освіти не зможе розвиватись у супереч світовим тенденціям. Друге — суттєво 
більше коштів український Уряд на розвиток вищої освіти виділяти також не 
зможе.  

За цих умов, іншого виходу для покращення фінансування вищої освіти 
окрім скорочення кількості установ та працівників сфери не видно. Світові 
тенденції, описані вище також мають вплинути на терміни та структуру 
навчального процесу. Який сенс вчити 4 роки бакалаврів, для прикладу, з 
економіки, якщо у сусідній Польщі вчать три, а на двох останніх роках 
навчання половина з них вже має роботу , що змінює їх життєві пріоритети і 
знижує (якщо не мінімізує) якість навчання? Ще більше питань до організації 
навчання в магістратурі, яка має або, насправді, стати науковою або перейти в 
он-лайн, систему дуальної освіти тощо. 

Тобто, головними векторами розвитку української системи вищої освіти 
мають стати: наукова діяльність;інтернаціоналізація освіти − кооперація з 
провідними світовими Університетами, залучення на навчання значного числа 
іноземних громадян; поступове укрупнення та спеціалізація закладів вищої 
освіти; впровадження новий, орієнтованих на дистанційний формат освітніх 
продуктів. 
 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ  
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Петришин Н. Я., Кичма С. О. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
Petryshyn N., Kychma S. MODERN APPROACHES TO PERSONNEL 

MOTIVATION IN TERMS OF THE INTEGRATION PROCESSES 
DEVELOPMENT. The research is focused on studying the systems of personnel 
motivation. Modern approaches to personnel motivation that are highly effective 
under the rapid development of integration and globalization processes have been 
singled out and characterized.  
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Питання побудови ефективної системи мотивування працівників, 
використання новітніх прогресивних підходів та технологій мотивування 
набуває особливої актуальності в умовах розвитку світових глобалізаційних та 
інтеграційних процесів. На сьогодні не знайдено єдиного рішення щодо 
визначених напрямів мотивування персоналу, які б забезпечили найбільшу 
продуктивність діяльності, а також справедливу винагороду. Будь-який 
менеджер або керівник знає наскільки важливо наймати працівників, що мають 
високу мотивацію до роботи. Дослідження даного питання показує, що 
мотивовані працівники, як правило, є набагато продуктивнішими, більш 
кваліфікованими і готовими до набуття нових навичок, аніж працівники з 
нижчим рівнем мотивації. Вони також, як правило, шукають більш творчі 
рішення для вирішення проблем та краще виконують роботу. Наявність 
висококваліфікованих, мотивованих співробітників є невід’ємною частиною 
успіху кожного бізнесу.  

Виділяють п’ять сучасних методів ефективного мотивування працівників. 
1. Метод передбачає створення організації, яка керується місією компанії. 

Тобто, варто надихати людей метою компанії, в якій вони працюють. Це 
означає, що потрібно сформулювати спільні цінності та місію, які б були 
зрозумілими для кожного співробітника. Працівники усвідомлюватимуть, що 
успіх компанії — це їх особистий успіх, а їхні дії безпосередньо сприяли успіху 
організації [1]. 

2. Метод, який полягає у сприянні розвитку особистості та розвитку 
кар’єри. Це означає, що необхідно знати особисті цілі та інтереси 
співробітників, знати, що мотивує кожного працівника. Виходячи з цього, 
потрібно мотивувати кожного з урахуванням особистих потреб та інтересів. 

3. Метод передбачає визнання індивідуальних та командних внесків 
співробітників, як публічно, так і приватно. Не варто чекати поки 
завершитьсяякийсь великий проект, чи відбудеться інша вагома подія — 
потрібно нагороджувати за певні успіхи та досягнення регулярно: щомісячно та 
щорічно.  

4. Метод, що спонукає слухати коментарі співробітників, їхні скарги та 
ідеї. Оскільки спілкування є ключем до того, щоб члени команди відчували 
себе значущими та залученими до розвитку компанії[2].  

5. Останній, проте не менш важливий, метод, — це заохочення працівників 
до саморегулювання. Так, компанія GoogleInc. підкреслює індивідуальні 
свободи, розширення можливостей, повагу до індивідуального і колективного 
внеску, які б спонукали працівників до самомотивації. Увага керівника 
приділяється не тільки фінансовому збагаченню працівника, а й заохоченню 
творчості, мозковому штурму і самостійної роботи командитощо [1]. 

В ефективній системі мотивування працівників в умовах розвитку 
інтеграційних процесів зовнішні фінансові винагороди є лише складовою. 
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Працівникипрагнуть регулярного особистого та командного визнання, а також 
підтримки керівника, який справді дослухається до їхні проблем та 
ідей.Працівникам потрібні посадові обов’язки, які сприяють їхньому 
особистому зростанню та розвитку кар’єри. По можливості, вони повинні 
працювати відкрито, самостійно, незалежно та відчуватисвій внесок у спільну 
справу. 
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Kravchuk G., Shevchuk T. PROBLEMS OF PROFESSIONAL 

PREPARATION FOR THE CURRENT MARKET OF LABOR. The level of 
preparation of students for professional activity is analyzed. The emphasis is on the 
distinction between the educational and vocationally oriented functions of higher 
education. The ways of improving the professional training of young specialists are 
outlined. 

У реаліях сьогодення недостатньо отримати вищу освіту, свої професійні 
знання треба «відстояти» на ринку праці. Відсутність фахових практичних 
навичок значно ускладнює пошук роботи випускників ВНЗ.  

Зарубіжні університети практикують проведення опитувань роботодавців 
на предмет їх задоволеності рівнем підготовки студентів. Hult International 
Business School (США) запитували керівників компаній, чи вважають вони 
випускників управлінських спеціальностей ВНЗ готовими до роботи. 44% 
опитаних відповіли «ні». Аналогічним питанням стурбовані в Британській 
торгово-промисловій палаті. Вони отримали 55% негативних відповідей. Навіть 
самі випускники стверджують, що не готові до самостійної кар’єри в обраній 
галузі. Понад 40 відсотків випускників ТОР-100 університетів США не можуть 
влаштуватися на роботу за фахом за даними mckinseyonsociety.com. 

В Україні поціновується здібний, молодий та добре освічений працівник, 
адже постіндустріальне суспільство не залишає привабливих шансів людині без 
вищої освіти. Разом із тим здобуття вищої освіти не гарантує високої 
конкурентоспроможності випускників навчальних закладів на ринку праці. 
Практикою затребувані результати професійної освіти не у вигляді того, що 
знає випускник ВНЗ, а у формі його практичної готовності до діяльності в 
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типових і нестандартних ситуаціях професійного життя. Навіть за умов 
хорошого теоретичного вишколу, який може надати ВНЗ, фахівці без 
практичних навичок не можуть приймати оперативних й адекватних 
управлінських рішень [1]. 

Щоб оцінити якість освіти, яку надають українські ВНЗ, Київським 
міжнародним інститутом соціології проводилось дослідження, учасниками 
якого були випускники ВНЗ та представники компаній-роботодавців (DTEK, 
Ernst&Young, KPMG, КУА Кінто, ІНКОМ, Київстар, МТС, СКМ, Carlsberg 
Ukraine, Coca-Cola Beverages Ukraine). У межах проекту ставились запитання 
стосовно проблеми якості підготовки випускників українських ВНЗ, навичок, 
яких їм бракує для успішної діяльності, та принципів прийому на роботу 
молодих фахівців цими компаніями. Найбільш важливими якостями 
працівників, на думку роботодавців, є практично-професійні навички, уміння 
вирішувати проблемні ситуації та працювати з клієнтами. І саме цих навичок, 
за оцінками роботодавців, найчастіше бракує молодим спеціалістам. 

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 цей бізнес працює. Оскільки саме ця проблема зустрічається найчастіше, всі 
опитані компанії намагаються вирішувати її власними силами — шляхом 
додаткового навчання «новачків» безпосередньо в компанії, а також 
співробітництва з ВНЗ. Брак спеціальних знань (крім відірваності теоретичної 
підготовки від практики бізнесу) найбільше відчувається експертами у 
випускників технічних спеціальностей і бухгалтерії-аудиту [2]. 

Отже, вища освіта хибує тим, що процес навчання надто зосереджений на 
формальному оволодінні певним обсягом знань. Що більше студент 
завантажений навчальними дисциплінами, спецкурсами і що більшою мірою 
може їх механічно відтворити при контролі, тим успішнішим вважається 
процес навчання. У результаті «на виході» отримуємо людину формально 
освічену, носія певної суми знань, але не достатньо професійно розвинену [3, с. 
171]. ВНЗ продукують теоретичні знання з тієї чи іншої сфери діяльності, а 
роботодавці вимагають практичного досвіду від молодого фахівця. З огляду на 
це, доцільно, відповідно до вимог споживача освітніх послуг, сфокусувати 
увагу на співвідношенні теоретичних і практичних занять, зокрема, збільшити 
практичну складову у викладанні дисциплін, які передбачають використання 
новітніх інформаційних технологій; запроваджувати передові методики (case-
studies, mini-projects, distance learning, тренінги), що сприятимуть розвитку 
особистісних якостей і практичних навичок. 
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Semiv L., Huzar U. SOCIAL RESPONSIBILITY OF INNOVATIVE 

INSTITUTES. The role and importance of social responsibility of innovative 
institutes, the need for which is caused by the peculiarities of the current state of 
innovation development of Ukraine, is determined. The role of education, science, 
business as subjects of social responsibility is substantiated. A conclusion is made on 
the strengthening of socially responsible actions of these innovative institutions. 

Останні роки другого десятиліття ХХІ ст. знаменуються переходом 
української держави на Євроінтеграційний шлях розвитку. На фоні загострення 
політико-економічної ситуації в країні, ведення гібридної війни постає питання 
про наявність ресурсів та можливостей для включення і використання 
знаннєвих факторів для функціонування національної економіки з належною 
ефективністю в існуючих економічних умовах. Одним з таких ресурсів і 
невикористаних можливостей, які мають великий потенціал для вирішення 
багатьох соціально-економічних проблем на різних рівнях в добу 
глобалізаційних викликів та соціальних потрясінь, є соціальна відповідальність 
(СВ). Упровадження її механізмів практично в усі сфери і види людської 
діяльності нині стає неодмінним атрибутом соціально-економічного розвитку 
та практики господарювання. При цьому заслуговує на увагу формування СВ 
інноваційних інститутів, що пов’язано з особливостями сучасного стану 
інноваційного розвитку країни та потребою застосування соціально 
відповідального регулювання у сфері освіти, науки, інновацій.  

Українські стратегічні документи, визначаючи основні передумови 
реалізації стратегії «трикутник знань», акцентують у фокусі СВ на таких 
суб’єктах та інституціях як освіта, наука, інновації. Теорія та практика потребує 
відповідей на питання: як можна досягнути поставлених стратегічних цілей 
через механізм СВ; які складові, суб’єкти, рівні СВ, інтелектуальні, 
організаційно-фінансові ресурси, мають бути задіяні для формування і 
функціонування різнорівневої, відкритої системи узгоджених взаємовідносин 
між суб’єктами з приводу виконання взаємних вимог у «трикутнику знань»? 

 Так, у процесі виконання університетами нової статусної ролі в їх 
багатогранній діяльності змінюються принципи взаємовідносин із урядовими, 
громадськими та приватними організаціями, а відтак зростає роль механізму 
СВ, через використання якого елементи трикутника знань (освіта, наука, 
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інновації) отримують нові імпульси та перспективи для свого розвитку. Зростає 
роль та значення нових знаннєвих цінностей та головних принципів діяльності 
університетів в новітню добу. Керуючись у своїй освітній, науковій, 
міжнародній діяльності новими цінностями та принципами, університети 
розширюють предметне поле СВ, а саме: зростає соціально відповідальна 
поведінка студентства, науково-педагогічних працівників, науковців, 
керівництва університету, інших інституцій, чия діяльність є дотичною до 
науково-освітнього процесу в Україні та за її межами.  

Своєрідним індикатором, що засвідчує рівень соціально відповідальної 
діяльності українських вишів з метою оптимального використання кадрових, 
освітніх, наукових ресурсів, є їх місце у підрейтингах щорічного 
консолідованого рейтингу українських закладів вищої освіти. В сучасних 
умовах зростатиме роль СВ керівництва МОН України за: вироблення 
стратегічного бачення реформ вищої школи, визначення шляхів розбудови 
українських університетів; підвищення мобільності науково-педагогічних 
працівників тощо. 

Підсумовуючи, зазначимо, що відхід держави від політики інноваційного 
розвитку, процеси руйнації освіти і науки, загалом зниження рівня 
інноваційного розвитку, кризовий стан наукової сфери України вимагає 
політичної волі Уряду. Для того, щоб остаточно не втратити реальні та 
потенційні ресурсні можливості для інноваційного розвитку, необхідно 
упровадити модель економіки країни на базі знань, активізувати у цих сферах 
механізм СВ. Необхідно посилити соціально відповідальні дії відповідальних 
посадових осіб на рівні міністерств, відомств, органів державного та 
регіонального управління, суб’єктів на міжфірмовому, міжгалузевому та 
міжсекторному рівнях, а також на рівні підприємств і окремих громадян.  

 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 
Галич Р. В., Холіна О. В. 

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
 
Galych R., Kholina O. PROBLEMS OF PROVIDING THE 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS USING AN EXAMPLE OF SOME 
SECTORS OF ECONOMICS. The article identifies the main problems of the 
organization of the legal protection of intellectual property rights, which adversely 
affect the observance of constitutional rights of citizens, well-being and public health. 
Based on the analysis of scientific articles and relevant regulatory documents, the 
proposed solutions are presented that could ensure adequate protection of 
intellectual property rights and satisfy the needs of the end user. 
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У той час, коли спостерігається стрімкий розвиток інноваційних 
технологій, які повинні покращувати рівень життя населення, в світі все більше 
уваги приділяється створенню лікарських засобів та новітніх методів лікування. 
Фармацевтичні і хімічні компанії кожен день прикладають зусилля та 
витрачають значну частку свого бюджету на розробку фармацевтичної 
продукції, яка б змогла забезпечити людині якісний рівень лікування. Не 
дивлячись на те, що багато відомих вчених, зокрема Джозеф Стигліц, 
вважають, що лідери фармацевтичного ринку все ж таки більше коштів 
витрачають на рекламу, а ніж на дослідження, новітні лікарські засоби все ж 
таки розробляються та реєструється по всьому світу [1]. Безумовно 
фармацевтичні або хімічні компанії, які завдяки своїм дослідженням змогла 
розробити інноваційний лікарський засіб, має намір зробити його об’єктом 
своєї інтелектуальної власності та захистити свої права на його 
використовування. Одним із засобів забезпечення захисту інтелектуальної 
власності є патентування. Згідно Закону України «Про лікарські засоби», автор 
(або співавтори) лікарського засобу може подати заявку до Державного 
комітету України з питань інтелектуальної власності на одержання патенту на 
лікарський засіб [2]. Підставою для видачі патенту є позитивний висновок 
Міністерства охорони здоров’я України або уповноваженого ним на здійснення 
державної реєстрації лікарських засобів органу щодо його 
патентоспроможності. Патент на лікарській засіб дозволяє знизити ризик його 
неправомірного комерційного застосування та надає його власнику безліч 
переваг. Враховуючи той факт, що сьогодні такі компанії мають значні витрати 
на відкриття, розвиток лікарських засобів, і працюють в умовах агресивної 
конкуренції з боку генеричних фармацевтичних компаній [3] — всі розробники 
фармацевтичної галузі вважають, що патентування є дійсно необхідним, та 
зазначають, що без патентів і ціноутворення, які заохочують реальний прогрес, 
інновації неможливі. По іншому вважає вище згаданий Джозеф Стигліц, який 
зазначає, що деякі патенти можуть діяти як бар’єри для знань, уповільнюючи 
темпи для нових відкриттів та розробок в фармацевтичній галузі [1]. Тим 
самим, патенти і рівень цін на ліки, необхідні для підтримки економічного 
розвитку в промислово розвиненому світі, можуть являти собою перешкоду для 
надання необхідної медичної допомоги населенню. Також, беручи до уваги 
права пацієнтів, треба зазначити, що  для забезпечення собі монополізму, 
більшість впливових компаній знаходять безліч засобів для подовження дїї 
патентів на свої розробки. Таким чином з’явилося таке поняття як «Вічнозелені 
патенти». Наприклад, в Україні об’єктом винаходу може бути продукт, процес 
або нове застосування відомого продукту чи процесу. Отже, коли закінчується 
термін дії патенту на діючу речовину, власник цього патенту може 
запатентувати спосіб застосування цієї речовини, а після закінчення його 
терміну дії, запатентувати ще один спосіб. Нове застосування продукту, як 
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об’єкт винаходу, часто зустрічається в фармації. Так, мають місце випадки 
виявлення нових видів фармакологічних властивостей, показання до нового 
застосування для вже відомих лікарських засобів. Ще одним приводом для 
дискусій є патентування комбінації вже відомих активних фармацевтичних 
інгредієнтів. Існує думка, що такий спосіб заперечить основним принципам 
патентування, так як згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» винахід є патентоздатним, якщо він є новим та має 
винахідницький рівень, а вже відомі речовини не можуть бути новими, тому і 
комбінація таких речовин не може бути патентоздатною [4]. Теж саме 
стосується нових препаратів з модифікованою формою вивільнення вже 
відомого лікарського засобу та нових шляхів введення цього лікарського 
засобу.  Таким чином, фармацевтична компанія, яка є власником такого патенту 
також виступає монополістом і може диктувати свою цінову вартість 
лікарського засобу на фармацевтичному ринку. Споживачі та зацікавлені 
компанії неодноразово подавали позовні заяви до суду з метою визнання таких 
патентів недійсними. В свою чергу фармацевтичні компанії намагаються 
захистити свої інтереси, посилаючись на те, що для вивчення нових шляхів 
застосування та розробку нових лікарських форм та комбінацій також 
витрачаються значні коштів та час, тому такі розробки повинні бути захищенні. 
Безумовно, обмеження на такі види патентування може також негативно 
вплинути на рівень розвитку галузі. Крім того, конкуруючі компанії постійно 
слідкують за терміном дії патенту на оригінальний лікарський засіб та шукають 
шляхи, завдяки яким можна було б обійти його дію, підтвердженням того є 
численні судові справи, та тривалість їх розгляду. 

Отже, в даний ключовим питанням є забезпечення права інтелектуальної 
власності у фармацевтичній галузі, щоб задовольнити потреби виробників 
інноваційної фармацевтичної продукції, але при цьому зробити таку продукцію 
більш доступною на світовому ринку. Умови в яких функціонує ринок повинен 
бути прийнятними для представників фармацевтичної галузі та заохочувати їх 
на нові розробки. Таким чином, однією з невирішених проблемних питань є 
проблема фінансування державних підприємств та наукових баз, які були здатні 
розробляти інноваційні фармацевтичні продукти і синтезувати принципово нові 
речовини. Варто відзначити, що зараз понад 2/3 фармацевтичних розробок у 
галузі належать приватним суб’єктам, що суттєво впливає на визначення місця 
держави як такого. Підтримка наукових фармацевтичних розробок державою 
надала б можливість забезпечувати в достатній мірі внутрішній ринок 
доступними й ефективними інноваційними лікарськими засобами. В такому 
випадку монополістом ринку і власником патенту змогло б виступати Держава, 
що в свою чергу дозволило б використовувати запатентовані винаходи з метою 
подальших розробок, а ресурс, отриманий від реалізації таких лікарських 
засобів – для подальших розробок. Такий процес повністю б відповідав євро 
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інтеграційного шляху держави, що повинен відбуватись через економічно 
стимулюючі чинники, так і інтенсивний правотворчий процес. Тому на нашу 
думку першочергово необхідно:удосконалення законодавства про охорону прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі внесення змін з урахуванням 
категорії «Вічнозелені патенти» і проведеного дослідження в цілому; 
продовження втілення в життя судової реформи, результати якої захистили б 
права всіх учасників правовідносин на своєчасне і незаангажоване розгляд 
судових справ, як суб’єктів господарювання, так і громадян які користуються 
їхніми послугами; закріпити на законодавчому рівні місце держави у сфері 
виробництва і реалізації лікарських препаратів, щоб уникнути проявів 
монопольного становища фармацевтичних корпорацій на ринку; розробити 
державну програму підтримки наукових досліджень у дослідженій темі. 
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